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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

a Közös Stratégiai Kerethez tartozó Európai Regionális Fejlesztési Alapra, Európai 
Szociális Alapra, Kohéziós Alapra, Európai Vidékfejlesztési Mezõgazdasági 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 helyezésérõl szóló európai parlamenti és tanács 
rendeletre irányuló módosított javaslatról
(COM(2013)0246 – C7-0107/2013 – 2011/0276(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0615) és a módosított bizottsági javaslatokra (COM(2012)0496, 
COM(2013)0146 és COM(2013)0246),

– tekintettel az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
177. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamentnek 
(C7-0107/2013),

– tekintettel az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményeire1,

– tekintettel a Régiók Bizottságának 2012. május 3-i véleményére2,

– tekintettel az Európai Számvevõszék 2011. december 15-i véleményére3,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére, valamint a Foglalkoztatási és 
Szociális Bizottság és a Költségvetési Bizottság, a Költségvetési Ellenõrzõ Bizottság, a 
Gazdasági és Monetáris Bizottság, a Környezetvédelmi, a Közegészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Közlekedési és 
Idegenforgalmi Bizottság, a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság, a Halászati 
Bizottság, a Kulturális és Oktatási Bizottság és a Nõjogi és Esélyegyenlõségi Bizottság 
véleményére (A7-0000/2013),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

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

                                               
1 A 2012. április 25-i (HL C 191., 2012. 6.29., 30. o.), a 2012. december 12-i (HL C 44., 2013.2.15., 76. o.) és a 

2013. májusi véleményére (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).
2 HL C 225., 2012.7.27., 58. o.
3 HL C 47., 2011.2.17., 1. o.
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3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 cím – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre a Közös Stratégiai Kerethez 
tartozó Európai Regionális Fejlesztési 
Alapra, Európai Szociális Alapra, 
Kohéziós Alapra, Európai Mezõgazdasági 
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 helyezésérõl

Javaslat európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, Európai Szociális 
Alapra, Kohéziós Alapra, Európai 
Mezõgazdasági 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 
helyezésérõl

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet a közös stratégiai keret 
szerint mûködõ Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra (ERFA), Európai 
Szociális Alapra (ESZA), Kohéziós Alapra 
(KA), Európai Vidékfejlesztési 
Mezõgazdasági 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 
történõ összehangolásának biztosításához 
szükséges rendelkezéseket is 

Ez a rendelet egy közös keret (a 
továbbiakban: európai strukturális és 
beruházási alapok) szerint mûködõ 
Európai Regionális Fejlesztési Alapra 
(ERFA), Európai Szociális Alapra (ESZA), 
Kohéziós Alapra (KA), Európai 
Vidékfejlesztési Mezõgazdasági Alapra 
(EMVA) és Európai Tengerügyi és 
Halászati Alapra (ETHA) (a továbbiakban: 
KSK-alapok) vonatkozó közös szabályokat 
állapít meg. Emellett az európai 
strukturális és beruházási alapok 
eredményességének és az alapok 
egymással és más uniós eszközökkel 
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meghatározza. A közös szabályokat a 
második rész tartalmazza.

történõ összehangolásának biztosításához 
szükséges rendelkezéseket is 
meghatározza.

Megjegyzés a fordítóknak: az „európai 
strukturális és beruházási alapok” fogalma 
felváltja a „KSK-alapok” minden 
vonatkozó hivatkozását e rendeletben és az 
alapspecifikus rendeletekben; a módosítás 
elfogadása esetén a megfelelõ 
változtatásokat az egész szövegben el kell 
végezni.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ebben a rendeletben meghatározott 
szabályok alkalmazása a közös 
agrárpolitika finanszírozásáról, 
irányításáról és ellenõrzésérõl szóló 
[…]/2012/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet (a továbbiakban: KAP-rendelet) 
rendelkezéseinek, valamint az alábbi 
rendeletek különös rendelkezéseinek 
sérelme nélkül történik:

Az ebben a rendeletben meghatározott 
szabályok alkalmazása a közös 
agrárpolitika finanszírozásáról, 
irányításáról és ellenõrzésérõl szóló 
[…]/2012/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet (a továbbiakban: KAP-rendelet) 
rendelkezéseinek, valamint az alábbi 
rendeletek különös rendelkezéseinek 
sérelme nélkül történik, e cikk utolsó 
albekezdésével összhangban:

Or. en
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Módosítás 4

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet II. része valamennyi európai 
strukturális és beruházási alapra 
vonatkozik, kivéve, ha az adott alapra 
vonatkozó egyedi szabályok a közös 
rendelkezésektõl eltérõ különös 
szabályokat állapítanak meg, amely 
esetben e különös szabályokat kell 
alkalmazni. A közös stratégiai keretbe 
tartozó, az alapokra vonatkozó 
valamennyi szabály létrehozhat a közös 
rendelkezéseket kiegészítõ szabályokat. 
Ezek a kiegészítõ szabályok azonban nem 
lehetnek ellentétes értelmûek a közös 
rendelkezésekkel. Amennyiben kétségek 
merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy e 
rendelet II. részét vagy az alapokra 
vonatkozó megfelelõ szabályokat kell-e 
alkalmazni, a közös rendelkezések 
alkalmazandók.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen túlmenõen e rendelet 
alkalmazásában:

E rendelet alkalmazásában:

Or. en
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia”: a 
tagállamok és az EU intézkedéseit, 
fellépéseit irányító célok és közös 
célkitûzések, amelyeket az „Európa 2020 
– Az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés stratégiája” címmel kiadott 
bizottsági közleményben határoztak meg, 
és amelyet – mellékletként (I. melléklet) –
magukban foglalnak a 2010. június 17-én 
az Európai Tanács által elfogadott 
következtetések (A foglalkoztatást és 
növekedést célzó új európai stratégia, 
Kiemelt uniós célok), A Tanács ajánlása 
(2010. július 13.) a tagállamok és az Unió 
gazdaságpolitikáira vonatkozó átfogó 
iránymutatásokról, a tagállamok 
foglalkoztatási politikáinak 
iránymutatásairól szóló, 2010. október 21-i 
tanácsi határozat, továbbá ezen célok és 
közös célkitûzések bármilyen módosítása.

1. „az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia”: a 
tagállamok és az EU intézkedéseit, 
fellépéseit irányító célok és közös 
célkitûzések, amelyeket mellékletként (I. 
melléklet) magukban foglalnak a 2010. 
június 17-én az Európai Tanács által 
elfogadott következtetések (A 
foglalkoztatást és növekedést célzó új 
európai stratégia, Kiemelt uniós célok), A 
Tanács ajánlása (2010. július 13.) a 
tagállamok és az Unió gazdaságpolitikáira 
vonatkozó átfogó iránymutatásokról, a 
tagállamok foglalkoztatási politikáinak 
iránymutatásairól szóló, 2010. október 21-i 
tanácsi határozat, továbbá e célok és közös 
célkitûzések bármilyen módosítása.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „Közös stratégiai keret”: olyan elemek, 
amelyek a programozási folyamatoknak 
világosabb stratégiai útmutatást 
biztosítanak, megkönnyítik az uniós 
intervenció KSK-alapok szerinti 
szektorális és területi koordinációját, 
valamint a többi releváns uniós 
szakpolitikával és eszközzel való 
koordinációt az intelligens, fenntartható 

törölve
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és inkluzív növekedésre vonatkozó uniós 
stratégia célkitûzéseivel és céljaival 
összhangban;

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „fellépés”: a KSK-alapok által 
támogatott intézkedések egyik típusa, 
amelynek célja, hogy biztosítsa a program 
célkitûzéseinek megvalósítását;

törölve

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „magas európai hozzáadott értékkel 
bíró indikatív fellépés”: olyan fellépés, 
amely várhatóan jelentõsen hozzájárul az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
célkitûzéseinek eléréséhez, és amely a 
programok elõkészítésekor támpontként 
szolgál;

törölve

Or. en
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „programozás”: szervezésbõl, 
döntéshozatalból és a pénzügyi források 
elosztásából álló többlépéses folyamat, 
amelynek célja az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedésre vonatkozó uniós 
stratégia eléréséhez kapcsolódó uniós és 
tagállami közös fellépések több éven 
keresztüli végrehajtása;

6. „programozás”: szervezésbõl, 
döntéshozatalból és a pénzügyi források 
elosztásából álló többlépéses folyamat, 
amely az 5. cikkel összhangban partnerek 
bevonásával zajlik, és amelynek célja az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
célkitûzéseinek eléréséhez kapcsolódó 
uniós és tagállami közös fellépések több 
éven keresztüli végrehajtása;

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. „kedvezményezett”: a közszférához 
vagy a magánszférához tartozó szervezet 
vagy cég, amely a mûveletek 
kezdeményezéséért vagy azok 
kezdeményezéséért és végrehajtásáért 
felelõs. az állami támogatás 
összefüggésében a „kedvezményezett” a 
támogatásban részesülõ szervezet; a
pénzügyi eszközök összefüggésében a 
„kedvezményezett” az a szervezet, amely a 
pénzügyi eszközt végrehajtja;

10. „kedvezményezett”: a közszférához 
vagy a magánszférához tartozó szervezet 
vagy cég, valamint – kizárólag az EMVA-
és az ETHA-rendelet alkalmazásában –
olyan természetes személy, amely vagy aki
a mûveletek kezdeményezéséért vagy azok 
kezdeményezéséért és végrehajtásáért 
felelõs; az (e rendelet 2. cikkének 12. 
pontjában meghatározott) állami 
támogatási rendszerek összefüggésében a 
„kedvezményezett” a támogatásban 
részesülõ szervezet; e rendelet II. részének 
IV. címe szerinti pénzügyi eszközök 
összefüggésében a „kedvezményezett” az a 
szervezet, amely a pénzügyi eszközt vagy –
adott esetben – az „alapok alapja” 
struktúrát végrehajtja;

Or. en



PR\937861HU.doc 11/303 PE487.740v04-00

HU

Módosítás 12

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. „pénzügyi eszközök”: e rendelet ettõl 
eltérõ rendelkezésének hiányában a 
pénzügyi eszközöknek a költségvetési 
rendeletben megállapított 
fogalommeghatározását megfelelõen 
alkalmazni kell az európai strukturális és 
beruházási alapokra;

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. „közpénzekbõl folyósított támogatás”: 
egy mûvelet finanszírozására nyújtott 
pénzügyi támogatás, amely nemzeti, 
regionális vagy helyi közhatóságok 
költségvetésébõl, az Unió KSK-alapokhoz
kapcsolódó költségvetésébõl, közjogi 
intézmények költségvetésébõl vagy 
közhatóságok és közjogi intézmények 
társulásainak költségvetésébõl származik;

14. „közkiadás”: közpénzekbõl nyújtott 
hozzájárulás olyan mûveletek 
finanszírozására, amelyek nemzeti, 
regionális vagy helyi közhatóságok 
költségvetésébõl, az Unió európai 
strukturális és beruházási alapokhoz
kapcsolódó költségvetésébõl, közjogi 
intézmények költségvetésébõl vagy 
közhatóságok és közjogi intézmények 
társulásainak költségvetésébõl 
származnak;

Or. en
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Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 18 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. „helyi fejlesztési stratégia”: a helyi 
célkitûzések és igények teljesítését 
szolgáló mûveletek koherens csoportja, 
amely hozzájárul az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégia 
megvalósításához, és amelyeket a 
megfelelõ szintû partnerség keretében 
hajtanak végre;

18. „közösségi szinten irányított helyi 
fejlesztési stratégia”: a helyi célkitûzések 
és igények teljesítését szolgáló mûveletek 
koherens csoportja, amely hozzájárul az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
megvalósításához, és amelyeket egy helyi 
akciócsoport tervez meg és hajt végre;

Or. en

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 19 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. „fokozatos lezárás”: mûveletek 
lezárása az éves elszámolás 
eredményeként, a program általános 
lezárása elõtt;

törölve

Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 20 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20. „partnerségi szerzõdés”: a tagállam 
által a partnerek bevonásával a többszintû 
irányítási megközelítéssel összhangban 
készített dokumentum, amely a tagállam a
KSK-alapok eredményes és hatékony 
felhasználására vonatkozó stratégiáját, 

20. „partnerségi megállapodás”: a tagállam 
által a partnerek bevonásával a többszintû 
irányítási megközelítéssel összhangban 
készített dokumentum, amely a 
tagállamnak az európai strukturális és 
beruházási alapok eredményes és 
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prioritásait és intézkedéseit határozza meg 
az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
megvalósítása érdekében, és amelyet a 
Bizottság az értékelés és a tagállammal 
folytatott párbeszéd után hagy jóvá; 

hatékony felhasználására vonatkozó 
stratégiáját, prioritásait és intézkedéseit 
határozza meg az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedésre vonatkozó uniós 
stratégia megvalósítása érdekében, és 
amelyet a Bizottság az értékelés és a 
tagállammal folytatott párbeszéd után hagy 
jóvá;

Megjegyzés a fordítóknak: e rendeletben a 
„partnerségi szerzõdés” helyébe a 
„partnerségi megállapodás” lép; a 
módosítás elfogadása esetén a megfelelõ 
változtatásokat az egész szövegben el kell 
végezni.

Or. en

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 23 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23a. „escrow számla”: az irányító hatóság 
(vagy más közremûködõ szervezet) és a 
pénzügyi eszközt felhasználó szervezet 
között létrejött írásbeli megállapodás –
vagy PPP-mûvelet esetén egyrészrõl a 
kedvezményezett állami szervezet, 
másrészrõl az irányító hatóság által 
jóváhagyott, magánszférához tartozó 
partner (vagy más közremûködõ szerv) 
között létrejött írásbeli megállapodás –
hatálya alá tartozó bankszámla, amelyet 
kifejezetten a támogathatósági idõszak 
lejártát követõen kifizetendõ összegek 
tartása céljából nyitnak, kizárólag az e 
rendelet 36. cikke (1) bekezdésének c) 
pontjában, (2) bekezdésében és (2a) 
bekezdésében, valamint 54c. cikkében 
elõírt célokra, vagy olyan bankszámla, 
amely az alapból történõ kifizetésekre 
vonatkozóan ezzel egyenrangú 
garanciákat biztosító feltételekkel jön 
létre;
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Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 23 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23b. „alapok alapja”: olyan alap, amelyet 
azzal a céllal hoztak létre, hogy 
támogatást nyújtson a program(ok)ból a 
pénzügyi eszközöket végrehajtó több 
szervnek. Amennyiben a pénzügyi 
eszközök felhasználására „alapok alapja” 
struktúra keretében kerül sor, akkor e 
struktúrát kezelõ szervet kell a 2. cikk 8. 
pontjának alkalmazásában az egyetlen 
kedvezményezettnek tekinteni;

Or. en

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 24 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

24. „kkv”: mikro-, kis- vagy közepes 
vállalkozás a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlás vagy annak késõbbi módosításai
szerint.

22. „kkv”: mikro-, kis- vagy közepes 
vállalkozás a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban vagy annak késõbbi 
módosításaiban meghatározottak szerint.

Or. en
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Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 26 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26a. „makroregionális stratégia”: az 
Európai Tanács által jóváhagyott 
integrált keret, amelyet többek között az 
európai strukturális és beruházási alapok 
is támogathatnak, és amelynek célja a 
tagállamokhoz és az ugyanabban a 
földrajzi térségben található harmadik 
országokhoz kapcsolódó meghatározott 
földrajzi területek elõtt álló közös 
kihívások kezelése, amely területek 
elõnyükre hasznosíthatják a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió 
megvalósításához hozzájáruló 
megerõsített együttmûködést;

Or. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 26 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26b. „tengeri medencékhez kapcsolódó 
stratégia”: adott földrajzi területre 
vonatkozó, az európai intézmények, a 
tagállamok, a tagállami régiók és – adott 
esetben – a közös tengeri medencével 
rendelkezõ harmadik országok által 
kialakított strukturált együttmûködési 
keret; a stratégia figyelembe veszi a 
tengeri medence földrajzi, éghajlati, 
gazdasági és politikai sajátosságait;

Or. en
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Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 26 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26c. „konkrét célkitûzés”: az az eredmény, 
amelynek eléréséhez valamely beruházási 
prioritás vagy uniós prioritás adott 
nemzeti vagy regionális összefüggésben –
egy prioritás keretében tett fellépések vagy 
intézkedések révén – hozzájárul;

Or. en

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 26 d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26d. „az Európai Unió mûködésérõl szóló 
szerzõdés 121. cikke (2) bekezdésének 
megfelelõen elfogadott, vonatkozó 
országspecifikus ajánlások” és „az 
Európai Unióról szóló szerzõdés 148. 
cikke (4) bekezdésének megfelelõen 
elfogadott, vonatkozó tanácsi ajánlások”: 
olyan strukturális kihívásokhoz 
kapcsolódó ajánlások, amelyeket célszerû 
közvetlenül az európai strukturális és 
beruházási alapok hatálya alá tartozó 
többéves beruházások révén kezelni, az 
alapspecifikus rendeletekben foglaltak 
szerint;

Or. en
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Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 26 e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26e. „a köz- és magánszféra közötti 
partnerségek” (PPP-k): az állami 
szervezetek és a magánszféra közötti 
együttmûködés olyan formái, amelyek 
célja a kockázatmegosztás, a magánszféra 
szakértelmének összefogása vagy további 
tõkeforrások biztosítása révén javítani az 
infrastrukturális projektekbe vagy más, 
közszolgálatot ellátó mûvelettípusokba 
történõ beruházásokat.

Or. en

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
A bizottsági határozatok határideje
Amennyiben a 15. cikk (2) és (3) 
bekezdése, a 25. cikk (3) bekezdése, a 26. 
cikk (2) bekezdése, a 92. cikk (2) 
bekezdése, a 96. cikk (2) bekezdése vagy a 
97. cikk (3) bekezdése alapján határidõt 
szabnak meg a Bizottság számára arra, 
hogy végrehajtási aktus révén elfogadjon 
vagy módosítson egy határozatot, a 
határidõ nem foglalhatja magában azt az 
idõszakot, amely a bizottsági 
észrevételeknek a tagállamok részére 
történõ megküldését követõ napon 
kezdõdik és azon a napon végzõdik, 
amelyen a tagállamok válaszolnak az 
észrevételekre.

Or. en
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Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. cikk törölve

Hatály

Az ebben a részben meghatározott 
szabályokat a harmadik és negyedik 
részben megállapított rendelkezések 
sérelme nélkül kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A KSK-alapoknak nemzeti, regionális 
és helyi támogatásokkal kiegészített 
többéves programokon keresztül kell 
támogatást nyújtaniuk az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégia végrehajtásának 
érdekében, figyelembe véve az integrált 
iránymutatásokat és a Szerzõdés 121. 
cikkének (2) bekezdésében az egyes 
országokra vonatkozóan megadott 
ajánlásoknak, valamint a releváns, a 
Szerzõdés 148. cikke (4) bekezdése 
alapján elfogadott tanácsi ajánlásokat.

(1) Az európai strukturális és beruházási 
alapoknak nemzeti, regionális és helyi 
támogatásokkal kiegészített többéves 
programokon keresztül kell támogatást 
nyújtaniuk az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre vonatkozó uniós 
stratégia, valamint az egyes alapokhoz 
kapcsolódó küldetések végrehajtásának 
érdekében, a Szerzõdésen alapuló 
célkitûzéseknek – köztük a gazdasági, 
társadalmi és területi kohéziónak –
megfelelõen, figyelembe véve a vonatkozó
integrált iránymutatásokat és az Európai 
Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 121. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban 
elfogadott, vonatkozó országspecifikus 
ajánlásokat, valamint az Európai Unió 
mûködésérõl szóló szerzõdés 148. 
cikkének (4) bekezdésével összhangban
elfogadott, vonatkozó tanácsi ajánlásokat, 
adott esetben pedig nemzeti szinten a 
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nemzeti reformprogramot.

Or. en

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottságnak és a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a KSK-alapokból
származó támogatás összhangban legyen 
az Unió politikáival és prioritásaival, és 
kiegészítse az Unió más eszközeit.

(2) A Bizottságnak és a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell – figyelembe véve 
minden egyes tagállam sajátos helyzetét –, 
hogy az európai strukturális és beruházási 
alapokból származó támogatás 
összhangban legyen az Unió vonatkozó
politikáival, az 5., 7. és 8. cikken alapuló 
horizontális elvekkel, valamint az Unió
prioritásaival, és kiegészítse az Unió más 
eszközeit.

Or. en

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A KSK-alapokból származó támogatást 
a Bizottság és a tagállamok közötti szoros 
együttmûködés révén kell megvalósítani.

(3) Az európai strukturális és beruházási 
alapokból származó támogatást a Bizottság 
és a tagállamok közötti szoros, a 
szubszidiaritás elvén alapuló
együttmûködés révén kell megvalósítani.

Or. en
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Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) 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 
végrehajtása a megfelelõ területi szinten, a 
tagállam intézményi, jogi és pénzügyi 
kereteinek megfelelõen és e rendelet, 
valamint az alapokra vonatkozó szabályok 
betartásával.

(4) A megfelelõ területi szinten, saját 
intézményi, jogi és pénzügyi keretükhöz 
mérten a tagállamok és az általuk erre a 
célra kijelölt hatóságok feladata a 
programok elõkészítése és végrehajtása,
valamint feladataik elvégzése, 
partnerségben az 5. cikkben említett 
vonatkozó partnerekkel, e rendelettel és az 
alapokra vonatkozó szabályokkal 
összhangban.

Or. en

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A KSK-alapok végrehajtására és 
felhasználására – különösen a KSK-alapok
végrehajtásához szükséges pénzügyi és 
igazgatási források felhasználására –
vonatkozó, a jelentéstétellel, értékeléssel, 
irányítással és ellenõrzéssel kapcsolatos 
intézkedéseknek figyelembe kell venniük
az arányosság elvét a kiutalt támogatás 
mértékének tekintetében.

(5) Az európai strukturális és beruházási 
alapok végrehajtására és felhasználására –
különösen az európai strukturális és 
beruházási alapok elõkészítéséhez és
végrehajtásához szükséges pénzügyi és 
igazgatási források felhasználására –
vonatkozó, a nyomon követéssel, a 
jelentéstétellel, értékeléssel, irányítással és 
ellenõrzéssel kapcsolatos intézkedéseknek 
tiszteletben kell tartaniuk az arányosság 
elvét a kiutalt támogatás mértékének 
tekintetében, és figyelembe kell venniük a 
programok irányításában és 
ellenõrzésében közremûködõ szervek 
adminisztratív terheinek csökkentésére 
irányuló általános célt.

Or. en
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Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A saját felelõsségi körüknek 
megfelelõen a Bizottság és a tagállamok 
biztosítják az összhangot a KSK-alapok
között, valamint más uniós politikákkal és 
eszközökkel, beleértve az Unió külsõ 
fellépései keretében végrehajtottakat.

(6) A saját felelõsségi körüknek 
megfelelõen a Bizottság és a tagállamok 
biztosítják az összhangot az európai 
strukturális és beruházási alapok között, 
valamint más vonatkozó uniós politikákkal, 
stratégiákkal és eszközökkel, beleértve az 
Unió külsõ fellépései keretében 
végrehajtottakat.

Or. en

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az Unió költségvetésének a KSK-
alapok számára juttatott részét a 
tagállamok és a Bizottság közötti 
megosztott irányítás keretében hajtják 
végre a költségvetési rendelet 53. cikke b) 
pontjának megfelelõen, a Bizottság 
kezdeményezésére az ERFA-rendelet 9. 
cikke szerint végrehajtott innovatív 
tevékenységek és a Bizottság 
kezdeményezésére végrehajtott technikai 
segítségnyújtás kivételével.

(7) Az Unió költségvetésének az európai 
strukturális és beruházási alapok számára 
juttatott részét a tagállamok és a Bizottság 
közötti megosztott irányítás keretében 
hajtják végre a költségvetési rendelet 59.
cikke b) pontjának megfelelõen, a 
Bizottság kezdeményezésére az ERFA-
rendelet 8. (korábbi 9.) cikke szerint 
végrehajtott innovatív tevékenységek és a 
Bizottság kezdeményezésére végrehajtott 
technikai segítségnyújtás kivételével.

Or. en
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Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság és a tagállamok a hatékony 
és eredményes pénzgazdálkodás elvét 
alkalmazzák a költségvetési rendelet 27.
cikkének megfelelõen.

(8) A Bizottság és a tagállamok a hatékony 
és eredményes pénzgazdálkodás elvét 
alkalmazzák a költségvetési rendelet 30.
cikkének megfelelõen.

Or. en

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottságnak és a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell a KSK-alapok
eredményességét, különösen figyelemmel 
kísérés, jelentéstétel és értékelés révén.

(9) A Bizottságnak és a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell az európai strukturális 
és beruházási alapok eredményességét az 
elõkészítés és a végrehajtás folyamán, a
figyelemmel kísérés, a jelentéstétel és az
értékelés vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A partnerségi megállapodás, illetve az 
egyes programok érdekében a tagállam –
intézményi és jogi keretének megfelelõen 
– partnerséget szervez az illetékes 
regionális és helyi hatóságokkal. A 
partnerségbe az alábbi partnereket is 
bevonják:
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Or. en

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) illetékes városi és más hatóságok;

Or. en

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a civil társadalmat képviselõ testületek, 
beleértve a környezetvédelmi partnereket, 
civil szervezeteket, és az egyenlõséget és 
megkülönböztetésmentességet propagáló 
szervezeteket.

c) a civil társadalmat képviselõ érintett
testületek, beleértve a környezetvédelmi 
partnereket, civil szervezeteket és a 
társadalmi integrációt, a nemek közötti 
egyenlõséget és a
megkülönböztetésmentességet propagáló 
szervezeteket.

Or. en

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A többszintû kormányzás 
megközelítésének megfelelõen a 
tagállamok bevonják a partnereket a 
partnerségi szerzõdés és az elért 
eredményekrõl szóló jelentések 
elõkészítésébe és a programok 

(2) A többszintû kormányzás 
megközelítésének megfelelõen a 
tagállamok bevonják az (1) bekezdésben 
említett partnereket a partnerségi 
megállapodások és az elért eredményekrõl 
szóló jelentések elõkészítésébe a 
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elõkészítésébe, végrehajtásába, 
figyelemmel kísérésébe és értékelésébe. A 
partnerek részt vesznek a programok 
monitoringbizottságaiban.

programok elõkészítése és végrehajtása 
során, ideértve a programok 
monitoringbizottságaiban való részvételt is 
a 42. cikknek megfelelõen.

Or. en

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 142. cikknek megfelelõen a Bizottság 
jogosultsággal rendelkezik felhatalmazáson 
alapuló aktusok elfogadására az európai 
magatartási kódex elkészítése céljából, 
amely meghatározza a partnerség
megvalósítása támogatásának és az
információk, tapasztalatok, eredmények és 
helyes gyakorlatok tagállamok közötti 
megosztásának célkitûzéseit és 
kritériumait.

(3) A 142. cikknek megfelelõen a Bizottság 
jogosultsággal rendelkezik felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadására az európai 
magatartási kódex elkészítése céljából,
annak érdekében, hogy a tagállamok 
számára támogatást nyújtson és elõsegítse 
az (1) és (2) bekezdés szerinti 
partnerségek megszervezését. A 
magatartási kódex meghatározza azt a 
keretet, amelyen belül a tagállamok –
intézményi és jogi keretükhöz, valamint 
nemzeti és regionális hatásköreikhez 
mérten – törekedniük kell a partnerség 
megvalósítására. A magatartási kódex – a 
szubszidiaritás és az arányosság elvének 
maradéktalan tiszteletben tartása mellett –
a következõ elemeket állapítja meg:
a) azon átlátható eljárásokra vonatkozó 
vezérlevek, amelyeket az érintett partnerek 
azonosítása érdekében követni kell, 
ideértve – adott esetben – azok 
ernyõszervezeteit is, azzal a céllal, hogy 
elõsegítsék a tagállamok számára a 
leginkább reprezentatív érintett partnerek 
kijelölését, intézményi és jogi keretüknek 
megfelelõen;
b) az érintett partnerek különféle 
kategóriáinak a partnerségi megállapodás 
és a programok elõkészületeiben vállalt 
közremûködéséhez kapcsolódó vezérelvek 
és bevált gyakorlatok, az (1) bekezdésben 
foglaltaknak megfelelõen, továbbá a 
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közremûködésükre vonatkozóan, valamint 
a végrehajtás különféle szakaszaiban 
nyújtandó információk;
c) a monitoringbizottságok tagsági 
szabályainak és belsõ eljárásainak 
kialakításával kapcsolatos bevált 
gyakorlatok, amelyekrõl adott esetben a 
tagállamok vagy a programok 
monitoringbizottságai döntenek e rendelet 
vonatkozó rendelkezéseinek, valamint az 
alapokra vonatkozó szabályoknak 
megfelelõen;
d) a fõ célkitûzések és bevált gyakorlatok 
olyan esetekben, amikor az irányító 
hatóság bevonja az érintett partnereket a 
pályázati felhívások elkészítésébe, és 
különösen az esetleges összeférhetetlenség 
elkerülésére szolgáló bevált gyakorlatok 
olyan esetekben, amikor az érintett 
partnerek potenciális kedvezményezettek 
lehetnek, továbbá a fõ célkitûzések és 
bevált gyakorlatok az érintett 
partnereknek az elért haladásról szóló 
jelentések elkészítésébe történõ 
bevonásával, valamint a programok 
nyomon követésével és értékelésével 
összefüggésben, e rendelet vonatkozó 
rendelkezéseinek és az alapokra 
vonatkozó szabályoknak megfelelõen;
e) az indikatív területek, témák és bevált 
gyakorlatok annak érdekében, hogy az 
illetékes tagállami hatóságok 
felhasználhassák az európai strukturális 
és beruházási alapokat – a technikai 
segítségnyújtást is ideértve – az érintett 
partnerek intézményi kapacitásának 
megerõsítésére, e rendelet vonatkozó 
rendelkezéseinek és az alapokra 
vonatkozó szabályoknak megfelelõen;
f) a Bizottság szerepe a bevált gyakorlatok 
terjesztésében;
g) azon vezérelvek és bevált gyakorlatok, 
amelyek elõsegítik a partnerség 
végrehajtásának és hozzáadott értékének 
tagállami vizsgálatát.
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A magatartási kódex rendelkezései 
semmiképpen nem lehetnek ellentétesek e 
rendelet vonatkozó rendelkezéseivel vagy 
az alapokra vonatkozó szabályokkal.

Or. en

Módosítás 41

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság egyidejûleg, e rendelet 
elfogadásától számított négy hónapon 
belül értesíti az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot a partnerségrõl szóló európai 
magatartási kódexre vonatkozó, a 142. 
cikknek megfelelõen és a (3) bekezdésben 
foglaltak szerint elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusról. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
legkorábban e rendelet hatálybalépését 
követõ elfogadásának napját határozhatja 
meg hatálybalépésének idõpontjaként.

Or. en

Módosítás 42

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) E cikk alkalmazásában a 
tagállamokra a rendelet ezen cikkében 
megállapított, vagy az 5. cikk (3) 
bekezdésének megfelelõen elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján 
kirótt kötelezettség megsértése nem 
minõsülhet olyan szabálytalanságnak, 
amely e rendelet 77. cikke értelmében 
pénzügyi korrekcióhoz vezet.
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Or. en

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Mindegyik KSK-alap esetében a 
Bizottság legalább évente egy alkalommal 
tanácskozik a partnereket uniós szinten 
képviselõ szervezetekkel a KSK-alapokból
származó támogatás megvalósulásáról.

(4) Mindegyik európai strukturális és 
beruházási alap esetében a Bizottság 
legalább évente egy alkalommal 
tanácskozik a partnereket uniós szinten 
képviselõ szervezetekkel az európai 
strukturális és beruházási alapokból
származó támogatás megvalósulásáról, és 
az eredményekrõl beszámol az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok és a Bizottság biztosítják a 
férfiak és nõk közötti egyenlõség és a 
nemek közötti esélyegyenlõség elve 
érvényesülésének elõsegítését a programok 
elõkészítése és végrehajtása során.

A tagállamok és a Bizottság biztosítják a 
férfiak és nõk közötti egyenlõség és a 
nemek közötti esélyegyenlõség elve 
érvényesülésének figyelembevételét és 
elõsegítését a programok elõkészítése és 
végrehajtása során, nyomon követésük, a 
róluk szóló jelentéstétel és értékelésük 
tekintetében.

Or. en
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Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok és a Bizottság megteszik a 
megfelelõ lépéseket a programok 
elõkészítése és végrehajtása során a nemen, 
faji vagy etnikai származáson, valláson 
vagy meggyõzõdésen, fogyatékosságon, 
koron vagy szexuális irányultságon alapuló 
bármilyen megkülönböztetés 
megakadályozása érdekében.

A tagállamok és a Bizottság megteszik a 
megfelelõ lépéseket a programok 
elõkészítése és végrehajtása során a nemen, 
faji vagy etnikai származáson, valláson 
vagy meggyõzõdésen, fogyatékosságon, 
koron vagy szexuális irányultságon alapuló 
bármilyen megkülönböztetés 
megakadályozása érdekében. A programok 
elõkészítése és végrehajtása során 
mindvégig különösen figyelembe veszik a 
fogyatékossággal élõ személyek számára 
biztosított hozzáférhetõséget.

Or. en

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A KSK-alapok célkitûzéseit a fenntartható 
fejlõdés keretében, a környezet védelme és 
állapotának javítása céljának az Unió általi 
elõmozdítása révén kell megvalósítani, a 
Szerzõdés 11. cikkében megállapítottak 
szerint, figyelembe véve a szennyezõ fizet 
elvet.

Az európai strukturális és beruházási 
alapok célkitûzéseit a fenntartható fejlõdés 
keretében, a környezet megóvása, védelme 
és állapotának javítása céljának az Unió 
általi elõmozdítása révén kell 
megvalósítani, a Szerzõdés 11. cikkében és 
191. cikkének (1) bekezdésében 
megállapítottak szerint, figyelembe véve a 
szennyezõ fizet elvet.

Or. en
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Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok és a Bizottság biztosítják, 
hogy a partnerségi szerzõdések és a 
programok elõkészítése és végrehajtása 
során elõmozdítják a környezetvédelmi 
elõírásokat, a források hatékony 
felhasználását, az éghajlatváltozás 
enyhítését és az éghajlatváltozáshoz való 
adaptációt, valamint a 
katasztrófarezilienciát és a kockázat 
megelõzését és kezelését. A tagállamok a 
Bizottság által elfogadott módszertan 
segítségével tájékoztatást nyújtanak az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
célkitûzések támogatásáról. A Bizottság 
végrehajtási aktus révén fogadja el ezt a 
módszertant. Ezen végrehajtási jogi 
aktusokat a 143. cikk (3) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárás 
keretében kell elfogadni.

A tagállamok és a Bizottság biztosítják, 
hogy a partnerségi megállapodások és a 
programok elõkészítése és végrehajtása 
során elõmozdítják a környezetvédelmi 
elõírásokat, a források hatékony 
felhasználását, az éghajlatváltozás 
enyhítését és az éghajlatváltozáshoz való 
adaptációt, a biológiai sokféleséget és az 
ökoszisztémák védelmét, valamint a 
katasztrófarezilienciát és a kockázat 
megelõzését és kezelését. A tagállamok a 
Bizottság által elfogadott intervenciós 
kategóriákra vagy intézkedésekre épülõ 
módszertan segítségével tájékoztatást 
nyújtanak az éghajlatváltozással 
kapcsolatos célkitûzések támogatásáról. E 
módszertan keretében megfelelõ szinten 
súlyozzák az európai strukturális és 
beruházási alapokból eszközölt kiadásokat 
annak érdekében, hogy az tükrözze az 
éghajlatváltozás enyhítéséhez és az 
éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodáshoz kapcsolódó célokhoz 
történõ hozzájárulást. A Bizottság 
végrehajtási aktusok révén minden egyes 
európai strukturális és beruházási alap 
számára egységes feltételeket állapít meg e 
módszertan végrehajtására vonatkozóan. 
Ezen végrehajtási jogi aktusokat a 143. 
cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

Or. en
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Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Mindegyik európai strukturális és 
beruházási alap támogatja az alábbi 
tematikus célkitûzéseket az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre – a 
gazdasági, társadalmi és területi kohéziót 
is ideértve – vonatkozó uniós stratégiához 
való hozzájárulás érdekében:

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

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

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

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

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

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

(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaság felé történõ elmozdulás 
támogatása minden ágazatban;

(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaság felé történõ elmozdulás 
támogatása minden ágazatban;

(5) az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás, a kockázatmegelõzés és -
kezelés elõmozdítása;

(5) az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás, a kockázatmegelõzés és -
kezelés elõmozdítása;

(6) környezetvédelem és az erõforrás-
felhasználás hatékonyságának 
elõmozdítása;

(6) a környezet megóvása és védelme,
valamint az erõforrás-felhasználás 
hatékonyságának elõmozdítása;

(7) a fenntartható közlekedés 
elõmozdítása és kapacitáshiányok 
megszüntetése a fõbb hálózati 
infrastruktúrákban;

(7) a kapacitáshiányok megszüntetése a 
fõbb hálózati infrastruktúrákban, és a 
hiányzó kapcsolatok kialakítása;

(8) a foglalkoztatás és a munkavállalói 
mobilitás ösztönzése;

(8) a fenntartható és minõségi
foglalkoztatás, valamint a munkavállalói 
mobilitás ösztönzése;

(9) a társadalmi befogadás elõmozdítása és 
a szegénység elleni küzdelem;

(9) a társadalmi befogadás elõmozdítása és 
a szegénység, valamint a 
megkülönböztetés minden formája elleni 
küzdelem;

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

szakképzésbe történõ beruházás a 
készségek elsajátítása és az egész életen át 
tartó tanulás érdekében;

(11) az intézményi kapacitás javítása és 
hatékony közigazgatás.

(11) a hatóságok és az érdekelt felek
intézményi kapacitásának javítása, és 
hatékony közigazgatás;

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

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

Or. en

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unió harmonikus, kiegyensúlyozott és 
fenntartható fejlõdésének elõmozdítása 
érdekében a közös stratégiai keret 
világosabb stratégiai útmutatást biztosít a 
programozási folyamatoknak és 
megkönnyíti az uniós intervenció KSK-
alapok szerinti szektorális és területi 
koordinációját, valamint a többi releváns 
uniós szakpolitikával és eszközzel való 
koordinációt az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre vonatkozó uniós 
stratégia célkitûzéseivel és céljaival 
összhangban.

(1) Az Unió harmonikus, kiegyensúlyozott 
és fenntartható fejlõdésének elõmozdítása 
érdekében a közös stratégiai keret stratégiai 
vezérelveket állapít meg annak érdekében,
hogy elõsegítse a programozási 
folyamatokat, továbbá az uniós intervenció 
európai strukturális és beruházási alapok
szerinti szektorális és területi 
koordinációját, valamint a többi releváns 
uniós szakpolitikával és eszközzel való 
koordinációt az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre vonatkozó uniós 
stratégia célkitûzéseivel és céljaival 
összhangban, figyelembe véve a különféle 
típusú területek elõtt álló legfontosabb 
területi kihívásokat.

(1a) A közös stratégiai keretben 
megállapított stratégiai vezérelvek 
kialakítására az egyes strukturális és 
beruházási alapok által kínált 
segítségnyújtás céljának és hatókörének, 
valamint az egyes strukturális és 
beruházási alapok mûködésére irányadó 
szabályoknak megfelelõen kerül sor, az e 
rendeletben és az alapokra vonatkozó 
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szabályokban foglaltak szerint. Azok 
egyúttal nem rónak további 
kötelezettségeket a tagállamokra a 
vonatkozó ágazati uniós szakpolitikák 
keretében meghatározottakon túlmenõen.
(1b) A közös stratégiai keret – az 
arányosság és a szubszidiaritás elvének 
megfelelõen, valamint figyelembe véve a 
konkrét és megfelelõ szakpolitikai és 
koordinációs intézkedések 
meghatározásának nemzeti és regionális 
hatáskörét – megkönnyíti a partnerségi 
megállapodások és a programok 
elõkészítését.

Or. en

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közös stratégiai keret határozza meg: A közös stratégiai keret határozza meg:

a) a KSK-alapok programozása és a 
Szerzõdés 121. cikke (2) bekezdése 
alapján kiadott országspecifikus ajánlások 
és a Szerzõdés 148. cikke (4) bekezdése 
alapján, a Tanács által elfogadott 
ajánlások közötti koherencia és összhang 
elérését biztosító eszközöket;

a) azon mechanizmusokat, amelyek 
biztosítani hivatottak az európai 
strukturális és beruházási alapok 
hozzájárulását az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedésre vonatkozó uniós 
stratégiához, valamint azt is, hogy az 
európai strukturális és beruházási alapok 
programozása egységes legyen és 
összhangban álljon az Európai Unió 
mûködésérõl szóló szerzõdés 121. cikke 
(2) bekezdésének megfelelõen elfogadott, 
vonatkozó országspecifikus ajánlásokkal, 
valamint az Európai Unió mûködésérõl 
szóló szerzõdés 148. cikke (4) 
bekezdésének megfelelõen elfogadott, 
vonatkozó tanácsi ajánlásokkal, adott 
esetben pedig nemzeti szinten a nemzeti 
reformprogramokkal;
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aa) az európai strukturális és beruházási 
alapok integrált alkalmazásának 
elõmozdítására szolgáló intézkedéseket;

b) a KSK-alapok közötti, valamint más 
vonatkozó uniós politikákkal és 
eszközökkel történõ összehangolás 
mechanizmusait, beleértve a külsõ 
együttmûködési eszközöket is;

b) az európai strukturális és beruházási 
alapok, valamint más vonatkozó uniós 
politikák és eszközök közötti 
koordinációra szolgáló intézkedéseket, 
beleértve a külsõ együttmûködési 
eszközöket is;

c) a KSK-alapok végrehajtására 
vonatkozó horizontális elveket és a több 
területet érintõ politikai célkitûzéseket;

c) az európai strukturális és beruházási 
alapok végrehajtására vonatkozó 
horizontális elveket és a több területet 
érintõ politikai célkitûzéseket;

d) a területi nehézségek kezelését és az 
integrált megközelítés elõmozdítását célzó 
intézkedéseket, amelyek a városi, vidéki, 
tengerparti és halászati területek, 
valamint a Szerzõdés 174. és 349. 
cikkében említett sajátos területi 
jellemzõkkel bíró területek elõtt álló 
sajátos kihívásokat;

d) a városi, vidéki, tengerparti és halászati 
területek szempontjából a legfontosabb 
területi nehézségek kezelését, valamint 
olyan térségeket érintõ demográfiai 
kihívások, illetve olyan földrajzi térségek 
egyedi igényeinek kezelését célzó 
intézkedéseket, amelyek súlyos és tartós 
természeti vagy népesedési hátrányokkal 
küzdenek, amint arra az Európai Unió 
mûködésérõl szóló szerzõdés 174. és 349. 
cikke hivatkozik;

e) minden egyes tematikus célkitûzéshez 
az egyes KSK-alapok által támogatandó, 
magas európai hozzáadott értékkel bíró 
indikatív fellépéseket és az azok 
végrehajtására vonatkozó elveket;

törölve

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

f) az egyes európai strukturális és 
beruházási alapok együttmûködési 
tevékenységeinek kiemelt területeit, 
szükség esetén figyelembe véve a makro-
regionális és a tengeri medencével 
kapcsolatos stratégiákat;

Or. en
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Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közös stratégiai keretnek a tagállamok 
és az Unió gazdaságpolitikájával való 
koherenciával és összhanggal, a KSK-
alapok közötti, valamint más vonatkozó 
uniós politikákkal és eszközökkel történõ 
összehangolási mechanizmusokkal, a 
horizontális elveket és a több területet 
érintõ politikai célkitûzésekkel, valamint a 
területi nehézségek kezelésével összefüggõ 
elemeit az I. melléklet állapítja meg.

A közös stratégiai keretet e rendelet I. 
melléklete tartalmazza.

A Bizottság jogosult felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására a közös 
stratégiai keret 142. cikkének 
megfelelõen, amely megállapítja a magas 
európai hozzáadott értékkel bíró indikatív 
fellépésekkel és az egyes tematikus 
célkitûzések végrehajtására vonatkozó 
elvekkel, valamint az együttmûködési 
prioritásokkal kapcsolatos sajátos 
elemeket.

törölve

Az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
jelentõs változása esetén a Bizottság 
felülvizsgálja a közös stratégiai keretet, és 
adott esetben – a 142. cikknek 
megfelelõen – felhatalmazáson alapuló 
aktus révén módosításokat fogad el az I. 
melléklet tekintetében.

Az Unióban fennálló társadalmi vagy 
gazdasági helyzet, valamint az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégia jelentõs 
változása esetén a Bizottság javaslatot 
nyújthat be a közös stratégiai keret 
felülvizsgálatára, illetve az Európai 
Parlament vagy a Tanács – az Európai 
Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 225. és 
241. cikkével összhangban eljárva –
felkérheti a Bizottságot ilyen javaslat 
elõterjesztésére.

A közös stratégiai keret felülvizsgálatának 
elfogadását követõ 6 hónapon belül a 
tagállamok, amennyiben szükséges, 
partnerségi szerzõdésük és programjaik 
módosítását javasolják a felülvizsgált 
közös stratégiai kerettel való összhang 
biztosítása érdekében.

A Bizottság jogosult felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására a 142. 
cikknek megfelelõen, azzal a céllal, hogy 
kiegészítse vagy módosítsa a közös 
stratégiai keret – I. mellékletben foglalt –
4. szakaszát (Az európai strukturális és 
beruházási alapok, valamint egyéb uniós
szakpolitikák és eszközök közötti 
koordináció és szinergiák) és 7. szakaszát 
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(Együttmûködési tevékenységek), annak 
érdekében, hogy szükséges esetben 
figyelembe vegyék a 4. szakaszban említett 
uniós szakpolitikák és eszközök, illetve a 
7. szakaszban említett együttmûködési 
tevékenységek terén bekövetkezett 
változásokat, illetve tekintetbe vegyék az 
új uniós szakpolitikák, eszközök vagy 
együttmûködési tevékenységek 
bevezetését.

Or. en

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk
Gyakorlati útmutató a kedvezményezettek 
számára
(1) A Bizottság részletes gyakorlati 
útmutatót dolgoz ki arra vonatkozóan, 
hogy miként lehet hatékonyan hozzáférni 
a közös rendelkezésekrõl szóló rendelet 
hatálya alá tartozó alapokhoz, és 
használni azokat, és hogyan lehet 
hasznosítani a vonatkozó uniós politikák 
egyéb eszközeivel meglévõ kiegészítõ 
jelleget.
(2) Az útmutatót legkésõbb 2014. június 
30-ig kidolgozzák, és abban minden 
tematikus célkitûzés viszonylatában 
áttekintést nyújtanak az uniós szinten 
rendelkezésre álló, vonatkozó eszközökrõl 
az információforrások részletes leírása, a 
meglévõ finanszírozási eszközök 
összekapcsolására az egyes szakpolitikai 
területeken belül, illetve több szakpolitikai 
területen átívelõ jelleggel a bevált 
gyakorlatok példái, az egyes eszközök 
kezelésében közremûködõ illetékes 
hatóságok és szervek leírása, valamint a 
potenciális kedvezményezettek számára a 
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legjobb finanszírozási források 
azonosítását elõsegítõ ellenõrzõ lista 
mellett.
(3) Az útmutatót a Bizottság érintett 
fõigazgatóságának weboldalán 
közzéteszik. A Bizottság és az irányító 
hatóságok – a 105. cikkel összhangban 
eljárva – a Régiók Bizottságával 
együttmûködésben biztosítják az útmutató 
terjesztését a potenciális 
kedvezményezettek körében.

Or. en

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A partnerségi szerzõdés elõkészítése A partnerségi megállapodás elõkészítése
(1) Valamennyi tagállam elõkészíti a 2014. 
január 1. és 2020. december 31. közötti 
idõszakra szóló partnerségi szerzõdését.

(1) Valamennyi tagállam elõkészíti a 2014. 
január 1. és 2020. december 31. közötti 
idõszakra szóló partnerségi megállapodást.

(2) A partnerségi szerzõdést a tagállamok 
az 5. cikkben említett partnerekkel 
együttmûködve készítik el. A partnerségi 
szerzõdést a Bizottsággal folytatott 
párbeszéd útján készítik elõ.

(2) A partnerségi megállapodást a 
tagállamok az 5. cikkben említett 
partnerekkel együttmûködve készítik el. A 
partnerségi megállapodást a Bizottsággal 
folytatott párbeszéd útján készítik elõ. A 
tagállamok a nyilvánosság szempontjából 
átlátható eljárásokat követve készítik el a 
partnerségi megállapodást, intézményi és 
jogi keretüknek megfelelõen.

(3) A partnerségi szerzõdés a KSK-
alapokból az érintett tagállamnak nyújtott 
összes támogatást tartalmazza.

(3) A partnerségi megállapodás az európai 
strukturális és beruházási alapokból az 
érintett tagállamnak nyújtott összes 
támogatást tartalmazza.

(4) A közös stratégiai keret elfogadását
követõ 6 hónapon belül valamennyi 
tagállam átadja a partnerségi szerzõdését a 
Bizottságnak.

(4) E rendelet hatálybalépését követõ 4
hónapon belül valamennyi tagállam átadja 
a partnerségi megállapodását a 
Bizottságnak.

Or. en
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Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
14 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A partnerségi szerzõdés tartalma A partnerségi megállapodás tartalma
A partnerségi szerzõdés az alábbiakat 
határozza meg:

(1) A partnerségi megállapodás az 
alábbiakat határozza meg:

Or. en

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégiával 
való összhangot biztosító rendelkezések, 
beleértve az alábbiakat:

a) az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégiával, 
valamint a Szerzõdésen alapuló – köztük a 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióra irányuló – célkitûzések szerinti, 
egyes alapokhoz kapcsolódó küldetésekkel 
való összhangot biztosító rendelkezések, 
beleértve az alábbiakat:

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

i. az egyenlõtlenségek, fejlesztési 
szükségletek és növekedési potenciálok
elemzése a tematikus célkitûzések, 
valamint a területi kihívások tükrében, 
figyelembe véve adott esetben a nemzeti 
reformprogramot, valamint az Európai 
Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 121. 
cikke (2) bekezdésének megfelelõen 
elfogadott, vonatkozó országspecifikus 
ajánlásokat és az Európai Unió 
mûködésérõl szóló szerzõdés 148. cikke
(4) bekezdésének megfelelõen elfogadott, 
vonatkozó tanácsi ajánlásokat;

ii. a programok elõzetes értékelésének
összefoglaló elemzése, amely indokolja a 
tematikus célkitûzések kiválasztását és a 

ii. a programok elõzetes értékelésének vagy 
a partnerségi megállapodás elõzetes 
értékelésében foglalt fõbb 
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KSK-alapok indikatív elosztását; megállapításoknak az összefoglalása,
amennyiben azt a tagállam saját 
kezdeményezésére hajtotta végre;

iii. valamennyi tematikus célkitûzés 
esetében az egyes KSK-alapoknál várható 
fõbb eredmények összefoglalása;

iii. válogatott tematikus célkitûzések, és
valamennyi kiválasztott tematikus 
célkitûzés esetében az egyes európai 
strukturális és beruházási alapoknál
várható fõbb eredmények összefoglalása;

iv. az uniós támogatás indikatív elosztását 
nemzeti szinten mindegyik KSK-alapra
vonatkozóan, tematikus célkitûzésekre 
lebontva, valamint az éghajlat-változási 
célkitûzésekre meghatározott támogatás 
indikatív teljes összegét;

iv. az uniós támogatás indikatív elosztását 
nemzeti szinten mindegyik európai 
strukturális és beruházási alapra
vonatkozóan, tematikus célkitûzésekre 
lebontva, valamint az éghajlat-változási 
célkitûzésekre meghatározott támogatás 
indikatív teljes összegét;

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

törölve

vi. a KSK-alapok végrehajtására vonatkozó 
horizontális politikákat és politikai 
célkitûzéseket;

vi. az európai strukturális és beruházási 
alapok végrehajtására vonatkozó 
horizontális elvek és politikai célkitûzések 
alkalmazása;

vii. az ERFA-hoz, az ESZA-hoz és a KA-
hoz tartozó programok – az európai területi 
együttmûködéssel kapcsolatos célhoz 
tartozók kivételével –, valamint az EMVA-
hoz és az ETHA-hoz tartozó programok 
felsorolása az egyes indikatív 
pénzelosztások KSK-alaponkénti és 
évenkénti bontásával;

vii. az ERFA-hoz, az ESZA-hoz és a KA-
hoz tartozó programok – az európai területi 
együttmûködéssel kapcsolatos célhoz 
tartozók kivételével –, valamint az EMVA-
hoz és az ETHA-hoz tartozó programok 
felsorolása az egyes indikatív 
pénzelosztások európai strukturális és 
beruházási alaponkénti és évenkénti 
bontásával;

Or. en

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a KSK-alapok által támogatott, a 
területfejlesztésre vonatkozó integrált 

b) az európai strukturális és beruházási 
alapok eredményes végrehajtását biztosító 
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megközelítés, amely meghatározza: rendelkezések, beleértve az alábbiakat:
i. azokat a nemzeti és regionális szintû 
mechanizmusokat, amelyek biztosítják a 
KSK-alapok közötti, illetve más uniós és 
nemzeti finanszírozási eszközökkel, 
valamint az EBB-vel való összehangolást;

i. azon intézkedések – a tagállamok 
intézményi keretének megfelelõen –, 
amelyek biztosítják az európai strukturális 
és beruházási alapok közötti, illetve más 
uniós és nemzeti finanszírozási 
eszközökkel, valamint az EBB-vel való 
összehangolást;

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

ii. e rendelet 3. részében meghatározott 
addicionalitási szabályoknak való 
megfelelés elõzetes vizsgálatához 
szükséges információk;

iia. a 17. cikknek és az [xx] mellékletnek 
megfelelõen az alkalmazandó elõzetes 
feltételrendszer nemzeti szintû teljesítésére 
vonatkozó vizsgálatról szóló összefoglalás, 
valamint az elõzetes feltételrendszer 
teljesítésének elmulasztása esetén a 
meghozandó intézkedésekrõl, az illetékes 
szervekrõl és a végrehajtásuk 
menetrendjérõl szóló összefoglalás;

iib. a 19. cikknek megfelelõen a 
teljesítménykeret következetes 
mûködésének biztosítására szolgáló 
módszertan és mechanizmusok;
iic. annak kivizsgálása, hogy szükség van-
e a programok irányításában és 
ellenõrzésében közremûködõ hatóságok –
és adott esetben a kedvezményezettek –
igazgatási kapacitásának megerõsítésére, 
továbbá szükség esetén az e célból 
meghozandó intézkedések összefoglalása;
iid. a programok keretében tervezett 
intézkedések összefoglalása, beleértve a 
kedvezményezettek adminisztratív 
terheinek csökkentésére irányuló indikatív 
menetrendet is.

(A parlamenti módosítás b) pontja eredetileg a (módosított) d) pont volt a bizottsági 
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szövegben; a parlamenti módosítás ii., iia. és iib. alpontja eredetileg a d) pont iii., ii. és i. 
alpontja volt a bizottsági szövegben, a parlamenti módosítás iic. és iid. alpontja pedig 
eredetileg az e) pont i. és ii. alpontja volt a bizottsági szövegben.)

Or. en

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 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 szembenézõ 
célcsoportok egyedi szükségleteinek 
kezelésére, különös tekintettel a 
marginalizálódott közösségekre, adott 
esetben a vonatkozó KSK-alapoknak szánt 
indikatív forráselosztással;

c) a partnerségi elvhez kapcsolódó 
intézkedések, az 5. cikkben említettek 
szerint;

A partnerek indikatív listája, valamint az 
5. cikkben említett partnerek bevonása 
érdekében hozott intézkedések 
összefoglalása, illetve a partnerségi 
megállapodás és az e rendelet 46. 
cikkében meghatározott, az elért 
eredményekrõl szóló jelentés 
elõkészítésében vállalt szerepük 
összefoglalása;

Or. en

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az eredményes végrehajtást biztosító 
rendelkezések, beleértve az alábbiakat:

törölve

i. a teljesítési keretrendszerhez a törölve
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programokban meghatározott 
mérföldköveket és célokat tartalmazó 
konszolidált táblázat a programok és a 
KSK-alapok közötti összhangot biztosító 
módszertannal és mechanizmussal együtt;
ii. az elõzetes feltételek teljesítése 
értékelésének és a nemzeti és regionális 
szinten végrehajtandó intézkedéseknek az 
összefoglalása és végrehajtásuk 
ütemterve, amennyiben az elõzetes 
feltételeket nem teljesítették;

törölve

iii. az e rendelet 3. részében meghatározott 
addicionalitási szabályoknak való 
megfelelés elõzetes vizsgálatához 
szükséges információk;

törölve

iv. a partnerek bevonása érdekében hozott 
intézkedések és ezek szerepe a partnerségi 
szerzõdés és az e rendelet 46. cikkében 
meghatározott, az elért eredményekrõl 
szóló jelentés elõkészítésében;

törölve

Or. en

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a KSK-alapok eredményes 
végrehajtását biztosító rendelkezések, 
beleértve az alábbiakat:

törölve

i. annak felmérése, hogy szükséges-e a 
hatóságok és – adott esetben – a 
kedvezményezettek igazgatási 
kapacitásának megerõsítése, és az e célból 
tett intézkedések;

törölve

ii. a kedvezményezettek igazgatási 
terheinek csökkentése érdekében a 
programokban tervezett intézkedések 
összefoglalása a vonatkozó célokkal;

törölve

iii. a meglévõ elektronikus adatcsere-
rendszerek értékelése, valamint a tervezett 

törölve
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intézkedések, amelyek lehetõvé teszik, 
hogy a kedvezményezettek és a programok 
irányításáért és ellenõrzéséért felelõs 
hatóságok közötti teljes információcsere 
kizárólag elektronikus adatcsere révén 
megvalósítható legyen.

Or. en

Módosítás 60

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A partnerségi megállapodás az 
alábbiakat is meghatározza:
a) az európai strukturális és beruházási 
alapok által támogatott, területfejlesztésre 
vonatkozó integrált megközelítés, vagy a 
területfejlesztéssel kapcsolatos integrált 
megközelítések összefoglalása a 
programok tartalma alapján, megállapítva 
az alábbiakat:
i. azok a rendelkezések, amelyek 
biztosítják az európai strukturális és 
beruházási alapoknak az adott 
szubregionális térségek területi fejlesztése 
érdekében történõ felhasználására 
vonatkozó integrált megközelítést, és 
különösen a 28., 29. és a korábbi 99. 
cikket érintõ végrehajtási rendelkezések, 
olyan elvek kíséretében, amelyek alapján 
azonosíthatók azok a városi területek, 
ahol a fenntartható városfejlesztésre 
irányuló integrált intézkedéseket kell 
végrehajtani;
ii. az európai strukturális és beruházási 
alapok keretében folytatott együttmûködés 
fõbb prioritásai, adott esetben figyelembe 
véve a makroregionális és a tengeri 
medencével kapcsolatos stratégiákat;
iii. adott esetben integrált megközelítés a 
szegénység által legjobban sújtott földrajzi 
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területek, illetve a megkülönböztetés vagy 
kirekesztés legnagyobb kockázatával 
szembesülõ célcsoportok egyedi 
szükségleteinek kezelésére, különös 
tekintettel a marginalizálódott 
közösségekre, a fogyatékossággal élõkre, 
a tartósan munkanélküliekre, valamint 
azon fiatalokra, akik sem 
foglalkoztatásban, sem pedig oktatásban 
vagy képzésben nem vesznek részt;
iv. adott esetben olyan integrált 
megközelítés, amely foglalkozik azon 
térségek demográfiai kihívásaival, illetve 
azon földrajzi térségek egyedi igényeivel, 
amelyek súlyos és tartós természeti és 
demográfiai hátrányokkal küzdenek, a 
Szerzõdés 174. cikkében meghatározottak 
szerint.
b) az európai strukturális és beruházási 
alapok eredményes végrehajtását biztosító 
intézkedések, beleértve az alábbiakat:
a meglévõ elektronikus adatcsere-
rendszerek értékelése, valamint a tervezett 
intézkedések összefoglalása, amelyek 
fokozatosan lehetõvé teszik, hogy a 
kedvezményezettek, valamint a programok 
irányításáért és ellenõrzéséért felelõs 
hatóságok között folytatott mindennemû 
információcsere elektronikus adatcsere 
formájában megvalósíthatóvá váljon.

(A parlamenti módosítás a) pontja eredetileg az (1) bekezdés (módosított) b) pontja volt a 
bizottsági szövegben; a parlamenti módosítás i. alpontja eredetileg az (1) bekezdés b) 
pontjának ii. alpontja volt a bizottsági szövegben; a parlamenti módosítás ii. alpontja 
eredetileg az (1) bekezdés a) pontjának v. alpontja volt a bizottsági szövegben; a parlamenti 
módosítás iii. alpontja eredetileg az (1) bekezdés c) pontja volt a bizottsági szövegben, a 
parlamenti módosítás b) pontja pedig eredetileg az (1) bekezdés e) pontja és iii. alpontja volt 
a bizottsági szövegben.)

Or. en
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Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság értékeli a partnerségi 
szerzõdés összhangját e rendelettel, a közös 
stratégiai kerettel, a Szerzõdés 121. cikke 
(2) bekezdése szerinti országspecifikus 
ajánlásokkal és a Szerzõdés 148. cikke (4) 
bekezdése szerint elfogadott tanácsi 
ajánlásokkal, figyelembe véve a 
programok elõzetes értékelését, és a 
partnerségi szerzõdés benyújtását követõ 
három hónapon belül észrevételeket tesz. A 
tagállam megadja az összes további 
szükséges információt, és adott esetben 
átdolgozza a partnerségi szerzõdést.

(1) A Bizottság értékeli a partnerségi 
megállapodás összhangját e rendelettel, 
figyelembe véve – adott esetben – a 
nemzeti reformprogramot, továbbá az 
Európai Unió mûködésérõl szóló 
szerzõdés 121. cikke (2) bekezdésének 
megfelelõen elfogadott, vonatkozó
országspecifikus ajánlásokat és az 
Európai Unió mûködésérõl szóló 
szerzõdés 148. cikke (4) bekezdésének
megfelelõen elfogadott, vonatkozó tanácsi 
ajánlásokat, valamint a programok 
elõzetes értékelését, és a partnerségi 
megállapodás tagállam általi benyújtását 
követõ három hónapon belül észrevételeket 
tesz. A tagállam megadja az összes további 
szükséges információt, és adott esetben 
átdolgozza a partnerségi megállapodást.

Or. en

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Végrehajtási aktusok révén a Bizottság 
a tagállam általi benyújtás után legkésõbb 
hat hónappal határozatot hoz a partnerségi 
szerzõdés elfogadásáról, feltéve, hogy a 
Bizottság által tett észrevételeket kielégítõ 
módon figyelembe vették. A partnerségi 
szerzõdés 2014. január 1-je elõtt nem lép 
hatályba.

(2) Végrehajtási aktusok révén a Bizottság 
a tagállam általi benyújtás után legkésõbb 
négy hónappal határozatot hoz a 
partnerségi megállapodásnak a 14. cikk 
(1) bekezdésében – illetve ha valamely 
tagállam olyan elem vonatkozásában 
alkalmazza a 87. cikk (8) bekezdésében 
szereplõ rendelkezést, amelyet a 87. cikk 
(10) bekezdése értelmében bizottsági 
határozattal kell jóváhagyni, a 14. cikk (2) 
bekezdésében – felsorolt elemei 
elfogadásáról, feltéve, hogy a Bizottság 
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által tett észrevételeket megfelelõen
figyelembe vették. A partnerségi 
megállapodás 2014. január 1-je elõtt nem 
lép hatályba.

Or. en

Módosítás 63

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság 2015. december 31-ig 
jelentést készít a partnerségi 
megállapodásokról és a programokról 
szóló tárgyalások kimenetelérõl, amely 
minden egyes tagállam tekintetében a 
legfontosabb kérdések áttekintését is 
tartalmazza. A jelentést egyidejûleg 
nyújtja be az Európai Parlamenthez, a 
Tanácshoz, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottsághoz, valamint a Régiók 
Bizottságához.

Or. en

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben egy tagállam a partnerségi 
szerzõdés módosítását javasolja, a 
Bizottság az (1) bekezdés szerinti 
értékelést elvégzi és adott esetben, 
végrehajtási aktusok révén határozatot 
fogad el a módosítás jóváhagyásáról.

(3) Amennyiben egy tagállam a partnerségi 
megállapodásnak a (2) bekezdésben 
említett bizottsági határozat hatálya alá 
tartozó egyes elemei módosítását javasolja, 
a Bizottság az (1) bekezdés szerinti 
értékelést elvégzi és adott esetben, 
végrehajtási aktusok révén határozatot 
fogad el a módosítás jóváhagyásáról, 
annak a tagállam általi benyújtását követõ 
három hónapon belül.
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Or. en

Módosítás 65

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben egy tagállam módosítja 
a partnerségi megállapodásnak a (2) 
bekezdésben említett bizottsági határozat 
hatálya alá nem tartozó egyes elemeit, a 
módosításról szóló határozat 
meghozatalának idõpontjától számított 
egy hónapon belül értesíti errõl a 
Bizottságot.

Or. en

Módosítás 66

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 
teremtõ intézkedésekre összpontosítják, 
kezelve a Szerzõdés 121. cikke (2) 
bekezdése szerinti országspecifikus 
ajánlásokban és a Szerzõdés 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 
teremtõ intervenciókra összpontosítják, a
közös stratégiai kerettel összhangban 
figyelembe véve a különbözõ típusú 
területek elõtt álló legfontosabb területi 
kihívásokat, adott esetben a nemzeti 
reformprogramban azonosított 
kihívásokat, valamint az Európai Unió 
mûködésérõl szóló szerzõdés 121. cikke 
(2) bekezdése szerinti, vonatkozó
országspecifikus ajánlásokat és az 
Európai Unió mûködésérõl szóló 
szerzõdés 148. cikke (4) bekezdése alapján 
elfogadott, vonatkozó tanácsi ajánlásokat.
Az alapokra vonatkozó szabályok közötti, 
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a tematikus koncentrációra vonatkozó 
rendelkezések nem vonatkoznak a 
technikai segítségnyújtásra.

Or. en

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. cikk törölve
Eredményességi tartalék
Az egyes KSK-alapoknak juttatott 
források 5 %-a – az európai területi 
együttmûködési cél, az ifjúsági 
foglalkoztatási kezdeményezés és az 
ETHA-rendelet V. címének nyújtott 
források kivételével – eredményességi 
tartalékot képez, amelyet a 20. cikk 
rendelkezéseinek megfelelõen kell 
elosztani. Rugalmassági tartalék

Or. en

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a tagállamokkal 
együttmûködésben valamennyi
tagállamban 2017-ben és 2019-ben 
felülvizsgálja a programok teljesítését az 
adott partnerségi szerzõdésben és a
programokban meghatározott 
eredményességi keretre tekintettel. Az 
eredményességi keret létrehozásának 
módszere az II. mellékletben kerül 
meghatározásra.

(1) A Bizottság a tagállamokkal 
együttmûködve valamennyi tagállamban 
2019-ben felülvizsgálja a programok 
teljesítését az adott programokban 
meghatározott eredményességi keretre 
tekintettel. Az eredményességi keret 
létrehozásának módszere az II. 
mellékletben kerül meghatározásra.
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Or. en

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eredményességi tartalék elosztása Az eredményességmérési keret 
alkalmazása

(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.

törölve

(2) A 2019-ben végzett felülvizsgálat 
alapján a Bizottság végrehajtási aktusok 
révén határozatot hoz, hogy megállapítsa 
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.

(2) A 2019-ben végzett felülvizsgálat 
alapján a Bizottság végrehajtási aktusok 
révén határozatot hoz, hogy megállapítsa 
mindegyik európai strukturális és 
beruházási alap és tagállam tekintetében, 
hogy mely programok és prioritások 
teljesítették a mérföldköveket.

(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 idõközi kifizetést vagy annak egy 
részét.

(3) Amennyiben a teljesítés felülvizsgálata 
azt mutatja, hogy súlyos mulasztás történt 
a tekintetben, hogy egy adott prioritás nem 
érte el a kizárólag (a) pénzügyi és 
kimeneti mutatókhoz, valamint a 
kulcsfontosságú végrehajtási lépésekhez 
kapcsolódó, a teljesítési keretrendszerben 
meghatározott mérföldköveket, és ennek 
okai olyan egyértelmûen megállapítható 
végrehajtási hiányosságok, amelyekre a 
Bizottság az érintett tagállammal folytatott 
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szoros konzultációt követõen a 44. cikk (7) 
bekezdése szerint korábban már felhívta a 
figyelmet, de a tagállam nem végezte el a 
hiányosságok kezeléséhez szükséges 
korrekciós intézkedést, akkor a Bizottság 
leghamarabb az értesítéstõl számított négy 
hónapon belül – az alapokra vonatkozó 
szabályokban meghatározott eljárás szerint 
– felfüggesztheti a program prioritására 
szánt összes idõközi kifizetést vagy annak 
egy részét.

A Bizottság haladéktalanul megszünteti az 
idõközi kifizetések felfüggesztését, amint a 
tagállam meghozta a szükséges korrekciós 
intézkedéseket. Amennyiben a korrekciós 
intézkedés a pénzügyi támogatásnak a 
mérföldköveket teljesítõ más 
programokhoz vagy prioritásokhoz 
történõ átcsoportosítására irányul, a 
Bizottság végrehajtási aktus révén 
jóváhagyja az érintett programok 
szükséges módosítását, a 26. cikk (2) 
bekezdésének megfelelõen. A fentiektõl 
eltérõen ilyen esetben a Bizottság a 
tagállami kérelem benyújtásának 
idõpontjától számított legfeljebb két 
hónapon belül határoz a módosításról.

(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 
megfelelõen. 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.

(4) Amennyiben a Bizottság a program
záró végrehajtási jelentésének vizsgálata 
alapján az eredményességi keretben 
meghatározott, a kizárólag pénzügyi 
mutatókhoz, kimeneti mutatókhoz és 
kulcsfontosságú végrehajtási lépésekhez 
köthetõ célok elérésével kapcsolatos súlyos 
mulasztást állapít meg, és ennek okai 
olyan egyértelmûen azonosítható 
végrehajtási hiányosságok, amelyekre a 
Bizottság az érintett tagállammal folytatott 
szoros konzultációt követõen a 44. cikk (7) 
bekezdése szerint korábban már felhívta a 
figyelmet, a tagállam azonban nem 
végezte el a hiányosságok kezeléséhez 
szükséges korrekciós intézkedést, akkor a 
Bizottság a 77. cikk ellenére az érintett 
prioritások vonatkozásában pénzügyi 
korrekciót alkalmazhat az alapokra 
vonatkozó szabályoknak megfelelõen.
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A Bizottság a pénzügyi korrekciók 
alkalmazásakor – kellõ tekintettel az 
arányosság elvére – figyelembe veszi a 
támogatás felhasználásának szintjét és az 
elmaradáshoz hozzájáruló külsõ 
tényezõket.
Nem alkalmaznak pénzügyi korrekciókat, 
amennyiben a célok teljesítésének 
elmulasztására társadalmi-gazdasági vagy 
környezeti tényezõk hatása, valamely 
tagállam gazdasági vagy környezeti 
állapotában bekövetkezett jelentõs 
változások, illetve az adott prioritások 
végrehajtását súlyos mértékben 
befolyásoló vis maior okán került sor.
A Bizottság jogosult arra, hogy a 142. cikk 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az alkalmazandó 
pénzügyi korrekció szintjének 
megállapításához szükséges kritériumokra 
vonatkozó részteles szabályok 
meghatározására.

(5) A (2) bekezdés nem alkalmazandó az 
európai területi együttmûködési cél és az 
ETHA-rendelet V. címe alá tartozó 
programokra.

(5) A (2) bekezdés nem alkalmazandó az 
európai területi együttmûködési cél és az 
ETHA-rendelet V. címe alá tartozó 
programokra.

Or. en

Módosítás 70

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 szerzõdése és programjai 
felülvizsgálatát és javaslatok benyújtását 
azok módosítására, amennyiben ez 
szükséges:
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a) olyan tanácsi ajánlások 
végrehajtásának támogatásához, amelyek 
címzettjei az érintett tagállamok, és 
amelyeket a Szerzõdés 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 
Szerzõdés 136. cikkének (1) bekezdése 
értelmében fogadtak el;
b) olyan tanácsi ajánlások 
végrehajtásának támogatásához, amelyek 
címzettjei az érintett tagállamok, és 
amelyeket a Szerzõdés 126. cikkének (7) 
bekezdésével összhangban fogadtak el;
c) olyan tanácsi ajánlások 
végrehajtásának támogatásához, amelyek 
címzettjei az érintett tagállamok, és 
amelyeket [a makrogazdasági 
egyensúlytalanságok megelõzésérérõl 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
d) a (4) bekezdés értelmében a 
rendelkezésre álló KSK-alapok 
növekedésre és versenyképességre 
gyakorolt hatásának maximalizálásához, 
amennyiben a tagállam teljesíti a 
következõ feltételek valamelyikét:
i. i. uniós pénzügyi segítségnyújtás áll 
rendelkezésre a 407/2010/EU tanácsi 
rendelet szerint;
ii. középtávú uniós pénzügyi 
segítségnyújtás áll rendelkezésre a 
332/20021/EK tanácsi rendelettel 
összhangban;
iii. az európai stabilitási mechanizmus 
létrehozásáról szóló szerzõdés alapján –
ESM-hitel formájában – pénzügyi 
támogatás áll a rendelkezésére.
(2) A partnerségi szerzõdés és az érintett 
programok módosításáról szóló javaslatát 
a tagállam egy hónapon belül benyújtja. 
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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 kellõen figyelembe vették, a 
Bizottság határozatot fogad el, amelyben 
indokolatlan késedelem nélkül jóváhagyja 
a partnerségi szerzõdésre és az érintett 
programokra vonatkozó módosításokat.
(4) Az (1) bekezdéstõl eltérõen, 
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 szerzõdést és a programokat. 
A partnerségi szerzõdés és az érintett 
programok eredményes végrehajtásának 
biztosítására a Bizottság részt vesz 
irányításukban, olyan módon, ahogyan az 
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 kielégítõ 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 
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Szerzõdés 136. cikkének (1) bekezdésével 
összhangban meghatározott egyedi 
intézkedéseknek;
b) a Tanács – a Szerzõdés 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 megelõzésérérõl és 
kiigazításáról szóló] …/2011/EU rendelet 
8. cikkének (3) bekezdésével összhangban 
arra következtetésre jut, hogy a tagállam, 
két egymást követõ alkalommal, nem 
nyújtott be megfelelõ kiigazítási 
intézkedési tervet, vagy a Tanács 
határozatban kimondja a megfelelés 
hiányát az említett rendelet 10. cikkének 
(4) bekezdésével összhangban;
d) a Bizottság megállapítja, hogy a 
tagállam nem tette meg a 407/2010/EU 
tanácsi rendeletben vagy a 332/2002/EK 
tanácsi rendeletben említett kiigazítási 
program végrehajtásához szükséges 
intézkedéseket, és ennek következtében 
úgy határoz, hogy nem engedélyezi a 
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 történõ 
részleges vagy teljes felfüggesztésérõl 
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 egyenlõ bánásmódhoz való 
jogát, különös tekintettel a 
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felfüggesztésnek az érintett tagállam 
gazdaságára gyakorolt hatására.
(8) A Bizottság – késedelem nélkül –
megszünteti a kifizetések és 
kötelezettségvállalások felfüggesztését, 
amennyiben a tagállam a Bizottság 
kérésének megfelelõ, és a Bizottság által 
elfogadott módosítási javaslatot terjeszt 
elõ a partnerségi szerzõdéssel és az 
érintett programokkal kapcsolatban, és 
adott esetben:
a) a Tanács úgy határoz, hogy a tagállam 
eleget tesz a Tanács által, a Szerzõdés 136. 
cikke (1) bekezdésével összhangban 
meghatározott egyedi intézkedéseknek;
b) a túlzott hiány esetén követendõ 
eljárást az 1467/97/EK rendelet 9. 
cikkével összhangban felfüggesztik, vagy 
a Tanács a Szerzõdés 126. cikkével 
összhangban úgy határoz, hogy hatályon 
kívül helyezi a túlzott hiány meglétérõl 
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 követendõ eljárást, 
vagy a Tanács az említett rendelet 11. 
cikkével összhangban lezárta a túlzott 
egyensúlyhiány esetén követendõ 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 
igazgatósága megállapította, hogy az 
ESM-kölcsön formájában az érintett 
tagállamnak nyújtott pénzügyi 
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támogatáshoz fûzõdõ feltételek teljesültek, 
és ennek következtében úgy döntött, hogy 
kifizeti a számára megítélt stabilitási 
támogatást.
Ezzel egy idõben a Tanács – a Bizottság 
javaslatára – határozatot hoz a 
felfüggesztett kötelezettségvállalások 
újraelosztásáról a 2014–2020 közötti 
idõszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keret megállapításáról szóló […]/EU 
tanácsi rendelet 8. cikkével összhangban.

Or. en

Módosítás 71

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A megemelt idõközi kifizetéseket a 
lehetõ leghamarabb az irányító hatóság 
rendelkezésére kell bocsátani, biztosítva 
azok teljes mértékben átlátható 
felhasználását a programok végrehajtását 
szolgáló kifizetésekhez.

Or. en

Módosítás 72

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 együttmûködésben.

(2) A programokat a tagállam vagy a 
tagállam által kijelölt hatóság állítja össze 
az 5. cikkben említett partnerekkel 
együttmûködésben. A tagállamok a 
nyilvánosság szempontjából átlátható 
eljárásokat követve dolgozzák ki a 
programokat, intézményi és jogi 
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keretüknek megfelelõen.

Or. en

Módosítás 73

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok és a Bizottság 
együttmûködnek annak érdekében, hogy 
hatékony koordinációt biztosítsanak a 
különféle strukturális és beruházási 
alapokhoz kapcsolódó programok 
elõkészítésében és végrehajtásában, 
ideértve – adott esetben – e rendelet III. 
részének hatálya alá tartozó alapokhoz 
köthetõ, több alapból finanszírozott 
programokat is, az arányosság elvének 
figyelembevétele mellett.

Or. en

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A programokat a tagállamok a 
partnerségi szerzõdéssel egyidejûleg 
nyújtják be, az európai területi 
együttmûködéshez tartozó programok 
kivételével, amelyeket a közös stratégiai 
keret elfogadását követõ hat hónapon belül 
kell benyújtani. Minden programhoz 
csatolják a 48. cikkben meghatározott 
elõzetes értékelést.

(3) A programokat a tagállamok a 
partnerségi megállapodás benyújtását 
követõen legfeljebb három hónapon belül 
benyújtják. Az európai területi 
együttmûködéshez tartozó programokat e 
rendelet hatálybalépését követõen kilenc
hónapon belül kell benyújtani. Minden 
programhoz csatolják a 48. cikkben 
meghatározott elõzetes értékelést.

Or. en
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Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden program stratégiát határoz meg 
az Unió intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre vonatkozó 
stratégiájához való hozzájárulásáról, amely 
összhangban van a közös stratégiai kerettel
és a partnerségi szerzõdéssel. 

(1) Minden program stratégiát határoz meg 
az Unió intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre vonatkozó 
stratégiájához való hozzájárulásáról, amely 
összhangban van az e rendeletben 
megállapított rendelkezésekkel, az 
alapokra vonatkozó szabályokkal és a 
partnerségi megállapodás tartalmával.

Minden program a KSK-alapok
eredményes, hatékony és összehangolt 
végrehajtását biztosító intézkedéseket, 
valamint a kedvezményezettekre háruló 
adminisztratív teher csökkentését célzó 
lépéseket tartalmaz.

Minden program az európai strukturális és 
beruházási alapok eredményes, hatékony 
és összehangolt végrehajtását biztosító 
intézkedéseket, valamint a 
kedvezményezettekre háruló adminisztratív 
teher csökkentését célzó lépéseket 
tartalmaz.

Or. en

Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Minden program prioritásokat határoz 
meg, amelyek tartalmazzák a konkrét 
célkitûzéseket, a KSK-alapokból kapott 
támogatás pénzügyi elõirányzását és a 
megfelelõ nemzeti társfinanszírozást.

(2) Minden program prioritásokat határoz 
meg, amelyek tartalmazzák a konkrét 
célkitûzéseket, az európai strukturális és 
beruházási alapokból kapott támogatás 
pénzügyi elõirányzását és a megfelelõ 
nemzeti társfinanszírozást, amely – az 
alapokra vonatkozó szabályoknak 
megfelelõen – egyaránt lehet állami és 
magánjellegû.

Or. en
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Módosítás 77

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben a tagállamok és régiók 
makroregionális vagy a tengeri 
medencéket érintõ stratégiákban vesznek 
részt, a vonatkozó program – az adott 
programterület tagállam által azonosított 
igényeinek megfelelõen – meghatározza a 
tervezett támogatások ilyen stratégiákhoz 
való hozzájárulását.

Or. en

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Minden prioritás mutatókat határoz 
meg a program végrehajtásában a 
célkitûzések megvalósításához képest elért 
eredmények értékelésére, ami a 
figyelemmel kísérés, az értékelés és a 
teljesítés felülvizsgálatának alapját képezi. 
Ezek az alábbiakat tartalmazzák:

(3) Minden prioritás az alapokra 
vonatkozó szabályoknak megfelelõen
mutatókat és kapcsolódó célokat határoz 
meg minõségi vagy mennyiségi 
szempontból kifejezve, a program 
végrehajtásában a célkitûzések 
megvalósításához képest elért eredmények 
értékelésére, ami a figyelemmel kísérés, az 
értékelés és a teljesítés felülvizsgálatának 
alapját képezi. Ezek az alábbiakat 
tartalmazzák:

Or. en
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Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mindegyik KSK-alap esetében az adott 
alapra vonatkozó szabályok közös 
mutatókat határoznak meg, amelyeket
programspecifikus mutatókkal lehet 
kiegészíteni.

Mindegyik európai strukturális és 
beruházási alap esetében az adott alapra 
vonatkozó szabályok közös mutatókat 
határoznak meg, valamint rendelkezéseket 
állapíthatnak meg a programspecifikus 
mutatók vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kizárólag a technikai 
segítségnyújtásra vonatkozó programok 
kivételével mindegyik program tartalmazza 
a 6., 7. és 8. cikkben meghatározott elveket 
figyelembe vevõ intézkedések leírását.

(4) A kizárólag a technikai 
segítségnyújtásra vonatkozó programok 
kivételével mindegyik program az 
alapokra vonatkozó szabályoknak 
megfelelõen tartalmazza az 5., 7. és 8. 
cikkben meghatározott elveket figyelembe 
vevõ intézkedések leírását.

Or. en

Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Mindegyik program – kivéve azokat, 
amelyek egy konkrét program keretében 
technikai segítségnyújtást vállalnak –
meghatározza az éghajlatváltozással 
kapcsolatos célkitûzésekre felhasználandó 

(5) Mindegyik program – kivéve azokat, 
amelyek egy konkrét program keretében 
technikai segítségnyújtást vállalnak –
meghatározza az éghajlatváltozással 
kapcsolatos célkitûzésekre felhasználandó 
támogatás indikatív összegét, a 8. cikkben 
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támogatás indikatív összegét. említett módszertan alapján.

Or. en

Módosítás 82

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság értékeli a programok 
összhangját e rendelettel, az alapokra 
vonatkozó szabályokkal, a tematikus 
célkitûzésekhez és az egyes KSK-alapokra
vonatkozó uniós prioritásokhoz való 
tényleges hozzájárulásukkal, a közös 
stratégiai kerettel, a partnerségi 
szerzõdéssel, a Szerzõdés 121. cikke (2) 
bekezdése szerinti releváns
országspecifikus ajánlásokkal és a 
Szerzõdés 148. cikke (4) bekezdése 
alapján kiadott vonatkozó tanácsi 
ajánlásokkal, figyelembe véve az elõzetes
értékelést. Az értékelés különösen a 
program stratégiájának megfelelõségét, a 
programhoz rendelt célkitûzéseket, 
mutatókat, célokat és a költségvetési 
források elosztását vizsgálja.

(1) A Bizottság értékeli a programok 
összhangját e rendelettel és az alapokra 
vonatkozó szabályokkal, továbbá a 
kiválasztott tematikus célkitûzésekhez és 
az egyes európai strukturális és 
beruházási alapokra vonatkozó uniós 
prioritásokhoz való tényleges 
hozzájárulásukkal, valamint a partnerségi 
megállapodással is, figyelembe véve az 
Európai Unió mûködésérõl szóló 
szerzõdés 121. cikke (2) bekezdésének 
megfelelõen elfogadott, vonatkozó
országspecifikus ajánlásokat és az 
Európai Unió mûködésérõl szóló 
szerzõdés 148. cikke (4) bekezdésének 
megfelelõen elfogadott, vonatkozó tanácsi 
ajánlásokat, valamint az elõzetes 
értékelést. Az értékelés különösen a 
program stratégiájának megfelelõségét, a 
programhoz rendelt célkitûzéseket, 
mutatókat, célokat és a költségvetési 
források elosztását vizsgálja.

Or. en

Módosítás 83

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az alapokra vonatkozó szabályokkal 
szerint a Bizottság az egyes programok 

(3) Az alapokra vonatkozó szabályokkal 
összhangban a Bizottság az egyes 
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jóváhagyásáról szóló határozatot legkésõbb 
a tagállam(ok) általi hivatalos benyújtást 
követõ hat hónapon belül elfogadja, 
feltéve, hogy a Bizottság által esetlegesen 
tett észrevételeket megfelelõen figyelembe 
vették. Az elfogadás napja azonban nem 
lehet 2014. január 1. vagy a partnerségi 
szerzõdés jóváhagyásáról szóló bizottsági 
határozat elfogadásának napja elõtt.

programok jóváhagyásáról szóló 
határozatot legkésõbb a tagállam(ok) általi 
hivatalos benyújtást követõ hat hónapon 
belül elfogadja, feltéve, hogy a Bizottság 
által esetlegesen tett észrevételeket 
kellõképpen figyelembe vették. Az 
elfogadás napja azonban nem lehet 2014. 
január 1. vagy a partnerségi megállapodás 
jóváhagyásáról szóló bizottsági határozat 
elfogadásának napja elõtt. A fentiektõl 
eltérõen, az európai területi 
együttmûködési cél alá tartozó 
programokat a Bizottság a partnerségi 
megállapodás jóváhagyásáról szóló 
határozat elfogadása elõtt jóváhagyhatja.

Or. en

Módosítás 84

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállam által a programok 
módosítására vonatkozóan benyújtott 
kérelmeket megfelelõen 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 célkitûzéseknek az 
elérésére, figyelembe véve a közös 
stratégiai keretet és a partnerségi 
szerzõdést. Csatolni kell hozzájuk a 
felülvizsgált programot és adott esetben a 
felülvizsgált partnerségi szerzõdést.

(1) A tagállam által a programok 
módosítására vonatkozóan benyújtott 
kérelmeket megfelelõen 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 célkitûzéseknek az 
elérésére, figyelembe véve e rendeletet és 
az alapokra vonatkozó szabályokat, 
valamint a horizontális elveket, az 5., 6. és 
7. cikknek, valamint a partnerségi 
megállapodásnak megfelelõen. Csatolni 
kell hozzájuk a felülvizsgált programot.

Or. en



PE487.740v04-00 62/303 PR\937861HU.doc

HU

Módosítás 85

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai területi együttmûködésre 
vonatkozó cél alá tartozó programok 
módosítása esetén a vonatkozó 
partnerségi szerzõdést nem kell 
módosítani.

törölve

Or. en

Módosítás 86

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság értékeli az (1) bekezdés 
szerint megadott információkat, 
figyelembe véve a tagállam által benyújtott 
indoklást. A Bizottság észrevételeket tehet, 
és a tagállam megadja a Bizottság számára 
az összes szükséges további információt. 
Az alapokra vonatkozó szabályokkal
értelmében a Bizottság a program 
módosítására vonatkozó kérelmeket a 
tagállam általi hivatalos benyújtása után 
legkésõbb öt hónappal jóváhagyja, feltéve,
hogy a Bizottság által tett észrevételeket 
kielégítõ módon figyelembe vették. 
Szükség esetén a Bizottság egyidejûleg 
módosítja a partnerségi szerzõdés 
jóváhagyásáról szóló határozatot a 15. 
cikk (3) bekezdésének megfelelõen.

(2) A Bizottság értékeli az (1) bekezdés 
szerint megadott információkat, 
figyelembe véve a tagállam által benyújtott 
indoklást. A Bizottság a módosított 
program hivatalos benyújtását követõ egy 
hónapon belül észrevételeket tehet, és a 
tagállam megadja a Bizottság számára az 
összes szükséges további információt. Az 
alapokra vonatkozó szabályok értelmében a 
Bizottság a program módosítására 
vonatkozó kérelmeket a tagállam általi 
hivatalos benyújtása után a lehetõ 
leggyorsabban, de legkésõbb három 
hónapon belül jóváhagyja, feltéve, hogy a 
Bizottság által tett észrevételeket 
megfelelõen figyelembe vették.
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Amennyiben a program módosítása érinti 
a partnerségi megállapodásban a 14. cikk 
(1) bekezdése a) pontja iii., iv., vi. 
alpontjának megfelelõen szereplõ 
információt, a program módosításának a 
Bizottság általi jóváhagyása egyben a 
partnerségi megállapodásban foglalt 
információ ebbõl eredõ módosításának a 
jóváhagyását is jelenti.

Or. en

Módosítás 87

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felkérheti az EBB-t, hogy 
vizsgálja meg a nagyprojektek szakmai 
minõségét, gazdasági és pénzügyi 
megvalósíthatóságát, és nyújtson segítséget 
a végrehajtandó vagy kialakítandó 
pénzügyi eszközök tekintetében.

(3) A Bizottság felkérheti az EBB-t, hogy 
vizsgálja meg a nagyprojektek szakmai 
minõségét, gazdasági és pénzügyi 
megvalósíthatóságát, valamint 
fenntarthatóságát, és nyújtson segítséget a 
végrehajtandó vagy kialakítandó pénzügyi 
eszközök tekintetében.

Or. en

Módosítás 88

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közösségi szinten irányított helyi 
fejlesztés, amely az EMVA esetében 
LEADER helyi fejlesztésnek van kijelölve:

(1) A közösségi szinten irányított helyi 
fejlesztés az EMVA-ból részesül 
támogatásban, amelyet LEADER helyi 
fejlesztésként jelölnek ki, és amely az 
ERFA-ból, az ESZA-ból vagy az ETHA-
ból is támogatható. Ezen alapokra a 
továbbiakban a következõképpen kell 
hivatkozni: „érintett európai strukturális 
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és beruházási alapok”.

a) konkrét szubregionális területeket vesz 
célba;

törölve

b) irányítása az adott közösség szintjén 
történik, a helyi társadalmi-gazdasági 
érdekek köz- és magánszférabeli 
képviselõibõl álló helyi akciócsoportok 
révén, ahol döntéshozatali szinten sem a 
közszféra, sem egyetlen más érdekcsoport 
nem rendelkezik a szavazati jogok 49 %-ot 
meghaladó hányadával;

törölve

c) integrált és több ágazati területen 
alapuló helyi fejlesztési stratégiák révén 
valósul meg;

törölve

d) célja a helyi szükségletek és 
lehetõségek figyelembe vétele és a helyi 
környezet innovatív jellemzõinek 
bevonása, hálózatépítés és adott esetben 
együttmûködés.

törölve

(1a) A közösségi szinten irányított helyi 
fejlesztés:
a) konkrét szubregionális területeket vesz 
célba;
b) irányítása az adott közösség szintjén 
történik, a helyi társadalmi-gazdasági 
érdekek köz- és magánszférabeli 
képviselõibõl álló helyi akciócsoportok 
révén, ahol döntéshozatali szinten sem a 
nemzeti szabályokkal összhangban 
meghatározott hatóságok, sem egyetlen 
más érdekcsoport nem rendelkezik a 
szavazati jogok 49%-ot meghaladó 
hányadával;
c) integrált és több ágazati területen 
alapuló helyi fejlesztési stratégiák révén 
valósul meg;
d) célja a helyi szükségletek és 
lehetõségek figyelembe vétele és a helyi 
környezet innovatív jellemzõinek 
bevonása, hálózatépítés és adott esetben 
együttmûködés.

(2) A KSK-alapokból a helyi fejlesztésre 
szánt támogatásnak a KSK-alapok között 
egységesnek és összehangoltnak kell 

(2) Az érintett európai strukturális és 
beruházási alapokból a közösségi szinten 
irányított helyi fejlesztésre szánt 
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lennie. Ezt többek között a helyi fejlesztési 
stratégiák és helyi fejlesztési csoportok 
összehangolt kapacitásfejlesztése, 
kiválasztása, jóváhagyása és finanszírozása 
révén kell biztosítani.

támogatásnak az érintett európai 
strukturális és beruházási alapok között 
egységesnek és összehangoltnak kell 
lennie. Ezt többek között a közösségi 
szinten irányított helyi fejlesztési 
stratégiák és helyi fejlesztési csoportok 
összehangolt kapacitásfejlesztése, 
kiválasztása, jóváhagyása és finanszírozása 
révén kell biztosítani.

(3) Amennyiben a 29. cikk (3) bekezdése 
szerint létrehozott helyi fejlesztési 
stratégiák döntés-elõkészítõ bizottsága úgy 
dönt, hogy a kiválasztott helyi fejlesztési 
stratégia végrehajtásához több alapból 
szükséges támogatás, egy vezetõ alapot 
lehet kijelölni.

(3) Amennyiben a 29. cikk (3) bekezdése 
szerint létrehozott, közösségi szinten 
irányított helyi fejlesztési stratégiák
döntés-elõkészítõ bizottsága úgy dönt, 
hogy a kiválasztott, közösségi szinten 
irányított helyi fejlesztési stratégia 
végrehajtásához több alapból szükséges 
támogatás, a nemzeti szabályoknak és 
eljárásoknak megfelelõen egy vezetõ 
alapot jelölhet ki, amelybõl a közösségi 
szinten irányított helyi fejlesztési 
stratégiának a 31. cikk d) és e) pontjában 
meghatározott valamennyi mûködési és 
szervezési költsége támogatandó.

(4) Amennyiben egy vezetõ alapot jelölnek 
ki, a helyi fejlesztési stratégia mûködési 
költségeit, szervezési és kapcsolatépítési 
tevékenységeit csak a vezetõ alapból lehet 
finanszírozni.

törölve

(5) A KSK-alapokból támogatott helyi 
fejlesztést a program egy vagy több 
prioritásainak keretében valósítják meg.

(5) Az érintett európai strukturális és 
beruházási alapokból támogatott, 
közösségi szinten irányított helyi 
fejlesztést a vonatkozó program(ok) egy 
vagy több prioritásának keretében 
valósítják meg, az érintett európai 
strukturális és beruházási alapokra 
vonatkozó szabályoknak megfelelõen.

(A parlamenti módosítás új (1a) bekezdésének a), b), c) és d) pontja eredetileg az (1) bekezdés 
(módosított) a), (módosított) b), valamint c) és d) pontja volt a bizottsági szövegben.)

Or. en
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Módosítás 89

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Helyi fejlesztési stratégiák Közösségi szinten irányított helyi
fejlesztési stratégiák

Or. en

Módosítás 90

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Egy helyi fejlesztési stratégia legalább 
az alábbi elemeket tartalmazza:

(1) Egy közösségi szinten irányított helyi 
fejlesztési stratégia legalább az alábbi 
elemeket tartalmazza:

Or. en

Módosítás 91

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a stratégia és a célkitûzései leírása, a 
stratégia integrált és innovatív jellegének a 
leírása és a célkitûzések hierarchiája, 
beleértve a kimenetek vagy eredmények 
egyértelmû és mérhetõ céljait. A stratégia 
koherens valamennyi részt vevõ KSK-alap
vonatkozó programjaival;

c) a stratégia és a célkitûzései leírása, a 
stratégia integrált és innovatív jellegének a 
leírása és a célkitûzések hierarchiája, 
beleértve a kimenetek vagy eredmények 
mérhetõ céljait. Az eredmények 
tekintetében mennyiségi és minõségi célok 
egyaránt meghatározhatók. A stratégia 
összhangban áll valamennyi részt vevõ,
érintett európai strukturális és beruházási 
alap vonatkozó programjaival;

Or. en
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Módosítás 92

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a stratégia pénzügyi terve, beleértve az 
egyes KSK-alapokból tervezett 
forráselosztást.

g) a stratégia pénzügyi terve, beleértve az 
egyes érintett európai strukturális és 
beruházási alapokból tervezett 
forráselosztást.

Or. en

Módosítás 93

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok meghatározzák a helyi 
fejlesztési stratégiák kiválasztási 
kritériumait. Az alapokra vonatkozó 
szabályok is meghatározhatnak 
kiválasztási kritériumokat.

(2) A tagállamok meghatározzák a
közösségi szinten irányított helyi 
fejlesztési stratégiák kiválasztási 
kritériumait.

Or. en

Módosítás 94

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A helyi fejlesztési stratégiákat a 
programok illetékes irányító hatóságai 
által erre a célra felállított bizottság 
választja ki.

(3) A közösségi szinten irányított helyi 
fejlesztési stratégiákat a felelõs irányító 
hatóság(ok) által erre a célra felállított 
bizottság választja ki, és a felelõs irányító 
hatóság(ok) hagyják jóvá.

Or. en
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Módosítás 95

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Valamennyi helyi fejlesztési stratégia 
kiválasztását és jóváhagyását legkésõbb 
2015. december 31-ig el kell végezni.

(4) A közösségi szinten irányított helyi 
fejlesztési stratégiák kiválasztásának elsõ 
fordulóját legkésõbb a partnerségi 
megállapodás jóváhagyásától számított két 
éven belül le kell zárni. A tagállamok ezen 
idõpontot követõen, de legkésõbb 2017. 
december 31-ig kiválaszthatnak további, 
közösségi szinten irányított helyi 
fejlesztési stratégiákat.

Or. en

Módosítás 96

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A helyi fejlesztési stratégia 
kiválasztásáról szóló határozatban 
meghatározzák az egyes KSK-alapokból
történõ forráselosztást. A határozat 
megállapítja a vonatkozó programok 
végrehajtásáért felelõs hatóságok 
szerepkörét is a stratégiához kapcsolódó 
valamennyi végrehajtási feladat 
tekintetében.

(5) A közösségi szinten irányított helyi 
fejlesztési stratégiát jóváhagyó
határozatban meghatározzák az egyes 
érintett európai strukturális és beruházási 
alapokból történõ forráselosztást. A 
határozat megállapítja továbbá a 
program(ok) keretében a fejlesztési 
stratégiával összefüggésben végzett 
irányítási és ellenõrzési tevékenységekhez 
kapcsolódó feladatokat.

Or. en
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Módosítás 97

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy 
a 142. cikknek megfelelõen 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az 1(a) bekezdésben említett 
stratégia által lefedett terület és lakosság 
meghatározásáról.

(6) A fenti (1) bekezdés a) pontjában 
említett terület lakossága legalább 10 000 
fõ és legfeljebb 150 000 fõ. Ettõl eltérve, 
megfelelõen indokolt esetekben és 
valamely tagállam javaslata alapján a 
Bizottság egy adott tagállam 
vonatkozásában a partnerségi 
megállapodásban elfogadhatja vagy 
módosíthatja e lakossági határértékeket a 
15. cikk (2) és (3) bekezdésében kilátásba 
helyezett eljárásoknak megfelelõen, 
annak érdekében, hogy figyelembe vegye 
a ritkán vagy sûrûn lakott térségeket, 
illetve biztosítsa a helyi fejlesztési 
stratégiák által lefedett térségek területi 
egységét.

Or. en

Módosítás 98

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A helyi fejlesztési stratégiákat helyi 
akciócsoportok tervezik meg és hajtják 
végre.

(1) A közösségi szinten irányított helyi 
fejlesztési stratégiákat helyi akciócsoportok 
tervezik meg és hajtják végre.

A tagállamok határozzák meg a helyi 
akciócsoportok szerepkörét és a vonatkozó 
programok végrehajtásáért felelõs 
hatóságokat a stratégiával kapcsolatos 
valamennyi végrehajtási feladatot illetõen.

A tagállamok határozzák meg a helyi 
akciócsoportok szerepkörét és a vonatkozó 
programok végrehajtásáért felelõs 
hatóságokat a stratégiával kapcsolatos 
valamennyi végrehajtási feladatot illetõen.

(2) Az irányító hatóság biztosítja, hogy a 
helyi akciócsoportok vagy kiválasztanak a 
csoporton belül egy partnert, aki az
igazgatási és pénzügyi kérdésekben a 
vezetõ partner lesz, vagy pedig egy közös 

(2) A felelõs irányító hatóság(ok) 
biztosítják, hogy a helyi akciócsoportok 
vagy kiválasztanak a csoporton belül egy 
partnert, aki az igazgatási és pénzügyi 
kérdésekben a vezetõ partner lesz, vagy 
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jogi szervezetet létrehozva állnak össze. pedig egy közös jogi szervezetet létrehozva 
állnak össze.

(3) A helyi akciócsoportok feladatai a 
következõket tartalmazzák:

(3) A helyi akciócsoportok feladatai a 
következõket tartalmazzák:

a) a helyi szereplõk fejlesztési és 
végrehajtási kapacitásainak kiépítése;

a) a helyi szereplõk fejlesztési és 
végrehajtási kapacitásainak kiépítése, 
beleértve projektirányítási képességeik 
fejlesztését is;

b) megkülönböztetésmentes és átlátható 
kiválasztási eljárás és kritériumok 
létrehozása a mûveletek kiválasztásához, 
amelyek kizárják az összeférhetetlenséget, 
biztosítják, hogy a kiválasztási döntések 
során a szavazatok legalább 50 %-át nem 
közszférabeli partnerek adják, lehetõséget 
adnak a kiválasztási döntés elleni 
fellebbezésre és írásos kiválasztási eljárás 
alkalmazására;

b) megkülönböztetésmentes és átlátható 
kiválasztási eljárás és objektív kritériumok 
létrehozása a mûveletek kiválasztásához, 
amelyek kizárják az összeférhetetlenséget, 
biztosítják, hogy a kiválasztási döntések 
során a szavazatok legalább 50%-át 
hatóságnak nem minõsülõ partnerek 
adják, és engedélyezik az írásos 
kiválasztási eljárás alkalmazását;

c) összhang biztosítása a helyi fejlesztési 
stratégiával, a mûveleteket a stratégiai 
célkitûzések és célok eléréséhez való 
hozzájárulásuk szerinti rangsorolással 
kiválasztva;

c) összhang biztosítása a közösségi szinten 
irányított helyi fejlesztési stratégiával, a 
mûveleteket a stratégiai célkitûzések és 
célok eléréséhez való hozzájárulásuk 
szerinti rangsorolással kiválasztva;

d) javaslatokra vonatkozó pályázatok vagy 
folyamatos projektbenyújtási eljárás 
elõkészítése és közzététele, beleértve a 
kiválasztási kritériumokat;

d) javaslatokra vonatkozó pályázatok vagy 
folyamatos projektbenyújtási eljárás 
elõkészítése és közzététele, beleértve a 
kiválasztási kritériumokat;

e) támogatási kérelmek befogadása és 
értékelése;

e) támogatási kérelmek befogadása és 
értékelése;

f) mûveletek kiválasztása és a támogatás 
összegének rögzítése, továbbá – adott 
esetben – a jóváhagyás elõtt a javaslatok 
benyújtása a felelõs hatósághoz a 
támogathatóság végsõ ellenõrzése céljából;

f) mûveletek kiválasztása és a támogatás 
összegének rögzítése, továbbá – adott 
esetben – a jóváhagyás elõtt a javaslatok 
benyújtása a felelõs hatósághoz a 
támogathatóság végsõ ellenõrzése céljából;

g) a helyi fejlesztési stratégia és a 
támogatott mûveletek végrehajtásának 
figyelemmel kísérése, és a helyi fejlesztési 
stratégiához kapcsolódó egyedi értékelési 
tevékenységek végrehajtása.

g) a közösségi szinten irányított helyi 
fejlesztési stratégia és a támogatott 
mûveletek végrehajtásának figyelemmel 
kísérése, és a közösségi szinten irányított
helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódó 
egyedi értékelési tevékenységek 
végrehajtása.

(3a) A (3) bekezdés b) pontjának sérelme 
nélkül a helyi akciócsoport lehet 
kedvezményezett, és a közösségi szinten 
irányított helyi fejlesztési stratégiával 
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összhangban mûveleteket hajthat végre.
(3b) A helyi akciócsoportoknak a 31. cikk 
(1) bekezdésének c) pontjában említett 
együttmûködési tevékenységei esetében a 
30. cikk (3) bekezdésének f) pontjában 
megállapított feladatokat a felelõs irányító 
hatóság végezheti.

Or. en

Módosítás 99

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A helyi fejlesztés támogatása a KSK-
alapokból

A közösségi szinten irányított helyi 
fejlesztés támogatása az európai 
strukturális és beruházási alapokból

A helyi fejlesztésre szánt támogatás 
tartalmazza:

(1) A közösségi szinten irányított helyi 
fejlesztésre szánt támogatás tartalmazza:

a) az elõkészítõ támogatás költségeit; a) az elõkészítõ támogatás költségeit, 
amely magában foglalja a helyi fejlesztési 
stratégia elõkészítését és végrehajtását 
szolgáló kapacitásfejlesztést, képzést és 
hálózatépítést.
A költségek kiterjedhetnek az alábbi egy 
vagy több elemre:
i. a helyi érdekeltekre irányuló képzési 
intézkedések;
ii. az érintett területre vonatkozó 
tanulmányok;
iii. a helyi fejlesztési stratégia 
kidolgozásával összefüggõ költségek, 
ideértve a tanácsadási költségeket, 
valamint az érdekelt felekkel a stratégia 
elõkészületei során folytatott 
konzultációhoz kapcsolódó fellépések 
költségeit;
iv. igazgatási költségek (operatív és 
személyzeti költségek) olyan szervezet 
esetében, amely az elõkészületi szakaszban 
elõkészítõ támogatás iránti kérelmet nyújt 
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be;
v. kisebb kísérleti projektek részére 
nyújtott támogatás.
Ilyen elõkészítõ támogatás odaítélhetõ 
függetlenül attól, hogy a támogatásban 
részesülõ helyi akciócsoport által 
kidolgozott helyi fejlesztési stratégiát a 29. 
cikk (3) bekezdése alapján létrehozott 
kiválasztási bizottság kiválasztja-e 
finanszírozásra.

b) a helyi fejlesztési stratégia szerinti 
mûveletek végrehajtását;

b) a közösségi szinten irányított helyi 
fejlesztési stratégia szerinti mûveletek 
végrehajtását;

c) a hely akciócsoport együttmûködési 
tevékenységeinek elõkészítését és 
végrehajtását;

c) a hely akciócsoport együttmûködési 
tevékenységeinek elõkészítését és 
végrehajtását;

d) a helyi fejlesztési stratégia mûködési 
költségeit és szervezését legfeljebb a helyi 
fejlesztési stratégia teljes közkiadásainak 
25 %-a erejéig.

d) a stratégia végrehajtásának 
irányításához kapcsolódó mûködési 
költségeket, amelyekbe beletartoznak az 
operatív költségek, a személyzeti 
költségek, a képzési költségek, a PR-
költségek, a pénzügyi költségek, valamint 
a stratégiának a 30. cikk (3) bekezdésének 
g) pontjában említett figyelemmel 
kíséréséhez és értékeléséhez kapcsolódó 
költségek;
da) a közösségi szinten irányított helyi 
fejlesztési stratégia szervezését, amelynek 
célja az érdekeltek közötti információcsere 
megkönnyítése, a stratégia elõmozdítása, 
valamint a potenciális kedvezményezettek 
támogatása a mûveletek kidolgozásában 
és a pályázatok elkészítésében.
(1a) A mûködési költségekhez és a 
szervezéshez nyújtott támogatás nem 
haladhatja meg a helyi fejlesztési stratégia 
teljes közkiadásainak 25%-át.

Or. en
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Módosítás 100

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

A pénzügyi eszközök támogatásokkal,
kamattámogatásokkal és garanciadíj-
támogatásokkal ötvözhetõk. Ebben az
esetben külön nyilvántartásokat kell 
vezetni az egyes finanszírozási formákra 
vonatkozóan.

A pénzügyi eszközök olyan beruházások 
támogatása céljából kerülnek 
felhasználásra, amelyek pénzügyi 
szempontból várhatóan életképesek, 
ugyanakkor piaci forrásokból nem 
vonzanak elegendõ mennyiségû 
finanszírozást. E cím alkalmazása során 
az irányító hatóság, az „alapok alapja” 
struktúra és a pénzügyi eszközt 
felhasználó szervek kötelesek betartani az 
alkalmazandó uniós és nemzeti jogot, 
különös tekintettel az állami 
támogatásokra és a közbeszerzésekre 
vonatkozó rendelkezésekre.

A Bizottság a 142. cikk értelmében 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadhat el, amelyek részletes szabályokat 
határoznak meg a pénzügyi eszközök, a 
végsõ kedvezményezett támogatások, 
kamattámogatások, garanciadíj 
támogatások és pénzügyi eszközök 
együttese révén történõ támogatásának 
elõzetes 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, további egyedi szabályokat 
állapítva meg a földtulajdon vásárlására, 
valamint a technikai segítségnyújtás 
pénzügyi eszközökkel való ötvözésére 
vonatkozóan.

Or. en
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Módosítás 101

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A pénzügyi eszközök támogatásának 
elõzetes értékelésen kell alapulnia, 
amelynek ellenõrzött bizonyítékokkal kell 
szolgálnia a piaci hiányosságok vagy a 
nem optimális beruházási helyzetek 
fennállásáról, valamint az állami 
beruházási szükségletek becsült szintjérõl 
és hatókörérõl, és ennek keretében a 
támogatandó pénzügyieszköz-típusokról 
is. Az elõzetes értékelésnek ki kell 
terjednie az alábbiakra:
a) a piaci hiányosságok, a nem optimális 
beruházási helyzetek, valamint az olyan 
szakpolitikai területekhez és tematikus 
célkitûzésekhez kapcsolódó beruházási 
igények vagy azon beruházási prioritások
elemzése, amelyekkel foglalkozni kell 
annak érdekében, hogy hozzá lehessen 
járulni egy prioritás vagy intézkedés 
keretében megállapított egyedi 
célkitûzések megvalósításához, és 
amelyeket pénzügyi eszközök révén 
támogatni kell. Az elemzés alapjául a 
bevált gyakorlatok rendelkezésre álló 
módszertana szolgál;
b) annak felmérése, hogy az európai 
strukturális és beruházási alapokból való 
támogathatóságuk szempontjából vizsgált 
pénzügyi eszközök milyen hozzáadott 
értéket biztosítanának, mennyiben 
összeegyeztethetõk ugyanazon piacra 
irányuló állami intervenciók egyéb 
formáival, melyek az állami támogatást 
érintõ esetleges következmények, arányos-
e a kilátásba helyezett intervenció, és 
milyen intézkedésekkel minimalizálhatók 
a piacot torzító hatások;
c) a pénzügyi eszköz révén potenciálisan 
mozgósítható további köz- és 
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magánszférabeli források megbecslése, 
egészen a végsõ kedvezményezett szintjéig 
lebontva (várható multiplikátor-hatás), 
mindezt adott esetben kiegészítve egy arra 
vonatkozó értékeléssel, hogy szükség van-
e – illetve ha igen, milyen mértékben –
kedvezményes javadalmazás 
alkalmazására a magánbefektetõi 
kiegészítõ források bevonása céljából, 
és/vagy egy leírással arról, hogy ilyen 
kedvezményes javadalmazás alkalmazása 
esetén milyen mechanizmusok révén 
állapítják meg annak szükségességét és 
mértékét, így például versenyalapú vagy 
kellõképpen független értékelési eljárást 
alkalmaznak-e;
d) hasonló eszközök példája és a múltban 
elvégzett elõzetes tagállami értékelések 
alapján levonható tanulságok, valamint e 
tanulságok jövõbeli hasznosítási 
módjainak áttekintése;
e) a javasolt beruházási stratégia 
bemutatása, annak keretében pedig a 33. 
cikk szerinti lehetséges végrehajtási 
módozatok vizsgálata, továbbá a 
felkínálandó pénzügyi termékek és a 
megcélzott végsõ kedvezményezettek 
ismertetése, valamint adott esetben a 
vissza nem térítendõ támogatással való 
együttes alkalmazásra vonatkozó tervek.
f) a várt eredmények részletes ismertetése, 
valamint annak leírása, hogy az érintett 
pénzügyi eszköz várhatóan miként járul 
hozzá a vonatkozó prioritásban vagy 
intézkedésben meghatározott egyedi 
célkitûzések eléréséhez, e hozzájárulásra 
vonatkozó mutatókat is ideértve;
g) azon rendelkezések, amelyek lehetõvé 
teszik az elõzetes értékelés felülvizsgálatát 
és aktualizálását, ahogy arra bármely 
olyan pénzügyi eszköz felhasználása 
során igény merül fel, amelyet egy ilyen 
értékelés alapján léptettek életbe, 
amennyiben az irányító hatóság a 
felhasználási szakaszban úgy ítéli meg, 
hogy az elõzetes értékelés esetleg már nem
tükrözi pontosan a felhasználás idején 
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érvényes piaci feltételeket.

Or. en

Módosítás 102

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A pénzügyi eszközök által támogatott 
végsõ kedvezményezettek programokból és 
az Unió költségvetése által támogatott más 
eszközökbõl is kaphatnak támogatásokat, 
összhangban az állami támogatásokra 
vonatkozó uniós szabályokkal. Ebben az 
esetben külön nyilvántartást kell vezetni 
minden egyes finanszírozási forrásra 
vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 103

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az elõzetes értékelés több szakaszban 
is elvégezhetõ. Mindenképpen azelõtt le 
kell azonban zárni, hogy az irányító 
hatóság meghozza határozatát az adott 
pénzügyi eszközhöz valamely program 
keretében történõ hozzájárulásról.
Az elõzetes értékelések pénzügyi 
eszközökkel kapcsolatos összegzõ 
megállapításait és következtetéseit az 
értékelések lezárásának napjától számított 
három hónapon belül nyilvánosságra kell 
hozni.
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Az elõzetes értékelést az alapokra 
vonatkozó szabályokkal összhangban 
tájékoztatás céljából be kell nyújtani a 
monitoringbizottsághoz.

Or. en

Módosítás 104

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 105

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 106

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a 142. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyek meghatározzák az 
elsõ albekezdés b) pontjában említett 
pénzügyi eszközökre, valamint az ilyen 
eszközökön keresztül esetlegesen 
szolgáltatott termékekre vonatkozó egyedi 
szabályokat.

Megjegyzés a fordítóknak: ezt a szöveget a 33. cikk (3) bekezdésének második albekezdésébõl 
helyezték át, amelyet a 109. módosításban töröltek.

Or. en
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Módosítás 107

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az európai strukturális és beruházási 
alapokból az 1(a) bekezdés szerinti 
pénzügyi eszközökhöz történõ 
hozzájárulásokat külön számlákra helyezik, 
és a megfelelõ európai strukturális és 
beruházási alap célkitûzései szerint arra 
használják fel, hogy támogassák az ilyen 
hozzájárulásokat nyújtó programmal vagy 
programokkal összehangolt intézkedéseket 
és végsõ kedvezményezetteket. Az ilyen 
pénzügyi eszközökhöz tett 
hozzájárulásoknak e rendeletben foglalt 
rendelkezések tiszteletben tartása mellett 
kell megvalósulniuk, amennyiben arról 
nem rendelkeznek kifejezetten eltérõen. 
Mindez nem érinti a pénzügyi eszközök 
költségvetési rendelet szerinti 
kialakítására és mûködésére irányadó 
szabályokat, kivéve, ha azok ellentétesek a 
közös rendelkezésekrõl szóló rendelet 
szabályaival, amely esetben ez utóbbiak 
alkalmazandók.

Or. en

Módosítás 108

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 109

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Megjegyzés a fordítóknak: ez a szöveg átkerült a 33. cikk (1) bekezdésének új (1a) 
albekezdésébe (106. módosítás).

Or. en

Módosítás 110

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

a) az egyes európai strukturális és 
beruházási alapok célkitûzéseinek 
megfelelõ pénzügyi eszközöket végrehajtó, 
meglévõ – beleértve a más európai 
strukturális és beruházási alapokból
finanszírozottakat is – vagy újonnan 
létrehozott jogi személyek tõkéjébe 
ruházhat be, amelyek végrehajtási 
feladatokat végeznek; az ilyen jogi 
személyek támogatása e rendelet 
célkitûzéseinek megfelelõen új 
beruházások végrehajtásához szükséges 
eszközökre korlátozódik; vagy
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b) a végrehajtási feladatokkal megbízhatja: b) a végrehajtási feladatokkal megbízhatja:

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

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

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

iii. közjog vagy magánjog hatálya alá 
tartozó intézményt.

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

c) közvetlenül elvégezheti a végrehajtási 
feladatokat a kizárólag hiteleket vagy 
garanciákat megvalósító pénzügyi 
eszközök esetében. Ebben az esetben az 
irányító hatóság tekintendõ a 2. cikk (8) 
bekezdése szerinti kedvezményezettnek.
A pénzügyi eszköz felhasználása során az 
a), b) és c) pontban említett szervek 
biztosítják az alkalmazandó uniós és 
nemzeti jogszabályok betartását, ideértve 
az európai strukturális és beruházási 
alapokra, az állami támogatásokra és a 
közbeszerzésekre irányadó szabályokat, 
valamint a pénzmosás megelõzésérõl, a 
terrorizmus elleni küzdelemrõl és az 
adócsalásról szóló megfelelõ normákat és 
alkalmazandó jogszabályokat is. 
Székhelyük nem lehet olyan területen, 
illetve nem tarthatnak fenn üzleti 
kapcsolatot olyan területen székhellyel 
rendelkezõ szervezetekkel, amelyek 
joghatósága nem mûködik együtt az 
Unióval a nemzetközileg elfogadott 
adóügyi szabványok alkalmazása terén, és 
e követelményeket kötelesek átültetni a 
kiválasztott pénzügyi közvetítõkkel kötött 
szerzõdéseikbe.
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A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a 142. cikk szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 
amelyek szabályokat állapítanak meg a 
finanszírozási megállapodásokra, a 
végrehajtási feladatokkal megbízott jogi 
személyek szerepére és feladataira, 
valamint az irányítási költségekre és 
díjakra vonatkozóan.

törölve

Or. en

Módosítás 111

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Amennyiben valamely pénzügyi 
eszköz felhasználására a (4) bekezdés a) 
vagy b) pontja alapján kerül sor, a 
programokból a pénzügyi eszközökhöz 
nyújtandó hozzájárulások feltételeit az X. 
MELLÉKLETTEL összhangban az adott 
pénzügyi eszköz felhasználási 
struktúrájától függõen a következõ 
szinteken megkötendõ finanszírozási 
megállapodások keretében kell 
megállapítani:
a) adott esetben az irányító hatóság és az 
„alapok alapja” struktúrát kezelõ szerv 
megfelelõ felhatalmazással rendelkezõ 
képviselõi között, és
b) az irányító hatóság vagy adott esetben 
az „alapok alapja” struktúrát kezelõ szerv, 
valamint a pénzügyi eszközt felhasználó 
szerv megfelelõ felhatalmazással 
rendelkezõ képviselõi között.

Or. en
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Módosítás 112

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(Megjegyzés a fordítóknak: e módosítás utolsó bekezdése a bizottsági szöveg 33. cikke (4) 
bekezdése utolsó albekezdésének áthelyezett és módosított szövege.)

Or. en

Módosítás 113

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (4) bekezdés b) pontjának i. és ii. 
alpontjaiban említett jogi személyek
alapok alapjain keresztül megvalósított 
pénzügyi eszközök végrehajtása során a 

(5) A (4) bekezdés a) és b) pontjában
említett szervek az „alapok alapja” 
struktúra végrehajtása során a végrehajtás 
egy részét pénzügyi közvetítõkre bízhatják, 
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végrehajtás egy részét pénzügyi 
közvetítõkre bízhatják, amennyiben az 
ilyen személyek saját felelõsségükre 
biztosítják, hogy a pénzügyi közvetítõk 
teljesítik a költségvetési rendelet [57. 
cikkében és 131. cikke (1) bekezdésében, 
(1) bekezdésének a) pontjában és (3) 
bekezdésében] meghatározott 
kritériumokat. A pénzügyi közvetítõket 
nyílt, átlátható, arányos és 
megkülönböztetés-mentes eljárás keretében 
kell kiválasztani, az összeférhetetlenségek 
kizárásával.

amennyiben az ilyen személyek saját 
felelõsségükre biztosítják, hogy a pénzügyi 
közvetítõk teljesítik a költségvetési 
rendelet 140. cikkének (1), (2) és (4)
bekezdésében meghatározott kritériumokat. 
A pénzügyi közvetítõket nyílt, átlátható, 
arányos és megkülönböztetés-mentes 
eljárás keretében kell kiválasztani, az 
összeférhetetlenségek kizárásával.

Or. en

Módosítás 114

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A (4) bekezdés b) pontjában említett 
végrehajtási feladatokkal megbízott jogi 
személyek bizalmi számlát nyitnak a saját 
nevükben és az irányító hatóság nevében. 
Az ilyen bizalmi számlán levõ eszközöket 
a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás elvének megfelelõen, 
prudenciális szabályok szerint kell kezelni, 
és megfelelõ likviditással kell 
rendelkezniük.

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

Or. en
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Módosítás 115

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egyes pénzügyi eszközök végrehajtása A pénzügyi eszközök irányítása és 
ellenõrzése

Or. en

Módosítás 116

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 64. cikknek megfelelõen akkreditált 
testületek helyszíni ellenõrzés keretében 
nem vizsgálhatnak olyan mûveleteket, 
amelyek a 33. cikk (1) bekezdésének a) 
pontja szerint végrehajtott pénzügyi 
eszközöket tartalmaznak. Ezek a testületek 
rendszeresen ellenõrzési jelentést kapnak 
az említett pénzügyi eszközök 
végrehajtásával megbízott testületektõl.

(1) A költségvetési rendelet 59. cikkének 
(3) bekezdése szerint kijelölt szervek
helyszíni ellenõrzés keretében nem 
vizsgálhatnak olyan mûveleteket, amelyek 
a 33. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerint végrehajtott pénzügyi eszközöket 
tartalmaznak. Ezek a testületek 
rendszeresen ellenõrzési jelentést kapnak 
az említett pénzügyi eszközök 
végrehajtásával megbízott testületektõl.

Or. en

Módosítás 117

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A programok ellenõrzéséért felelõs 
testületek kizárólag abban az esetben 
végeznek ellenõrzéseket a végsõ 
kedvezményezettek szintjén, amennyiben 
egy vagy több helyzet fennáll az alábbiak 
közül:
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a) nem állnak rendelkezésre alátámasztó 
dokumentumok a pénzügyi eszköz vagy az 
irányító hatóság szintjén;
b) bizonyítékokkal igazolható, hogy a 
pénzügyi eszközöket felhasználó szervek 
nem végeztek megfelelõ nyomon követést 
a végsõ kedvezményezetteknek nyújtott 
támogatások tekintetében;
c) bizonyítékokkal igazolható, hogy az 
irányító hatóság vagy a pénzügyi 
eszközöket felhasználó szervek szintjén 
rendelkezésre álló dokumentumok nem a 
ténylegesen nyújtott támogatást tükrözik.

Or. en

Módosítás 118

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a 142. cikk szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 33. 
cikk (1) bekezdése a) pontja, és a 33. cikk 
(4) bekezdése b) pontjának i., ii. és iii. 
alpontja szerint végrehajtott pénzügyi 
eszközök irányítására és ellenõrzésére 
vonatkozó intézkedések tekintetében.

(3) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a 142. cikk szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 
amelyek meghatározzák a 33. cikk (1) 
bekezdése a) pontja, és a 33. cikk (4) 
bekezdése b) pontjának i., ii. és iii. alpontja 
szerint végrehajtott pénzügyi eszközök 
irányítására és ellenõrzésére vonatkozó 
részletes szabályokat.

Or. en
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Módosítás 119

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 33. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában említett pénzügyi eszközök 
tekintetében a kifizetési kérelem 
tartalmazza és külön megadja a pénzügyi 
eszköznek juttatott támogatás teljes 
összegét.

(1) A 33. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában említett pénzügyi eszközök, 
valamint a 33. cikk (1) bekezdésének b) 
pontjában említett, a 33. cikk (4) 
bekezdésének a) és b) pontjával 
összhangban felhasznált pénzügyi 
eszközök tekintetében a pénzügyi eszköz 
számára kifizetett program-hozzájárulásra 
vonatkozó, idõközi kifizetések iránti 
szakaszonkénti kérelmek a 
támogathatósági idõszak folyamán az 
alábbi feltételekkel nyújthatók be:
a) a pénzügyi eszközhöz nyújtandó 
program-hozzájárulás azon összege, 
amelyet az 55. cikk (2) bekezdésében 
megjelölt támogathatósági idõszak 
folyamán benyújtott idõközi kifizetés 
iránti kérelmek feltüntetnek, nem 
haladhatja meg az adott pénzügyi eszköz 
számára a vonatkozó finanszírozási 
megállapodás keretében elkülönített 
program-hozzájárulások teljes összegének 
25%-át, ami a 36. cikk (1) bekezdésének 
a), b és d) pontja értelmében az 55. cikk 
(2) bekezdésében megjelölt 
támogathatósági idõszak folyamán 
várhatóan kifizetésre kerülõ kiadások 
összegének felel meg. Az 55. cikk (2) 
bekezdésében megjelölt támogathatósági 
idõszakon túl benyújtott, idõközi kifizetés 
iránti kérelmekben fel kell tüntetni a 36. 
cikk szerinti támogatható kiadások teljes 
összegét;
b) az a) pontban említett, idõközi kifizetés 
iránti kérelmek egyenként legfeljebb a 33. 
cikk (8) bekezdésében említett, a pénzügyi 
eszközbe várhatóan befizetett nemzeti 
társfinanszírozás teljes összegének 25%-
ára vonatkozóan nyújthatók be, vagy – a 
végsõ kedvezményezettek szintjén – a 36. 
cikk (1) bekezdésének a), b) és d) pontja 
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szerinti kiadásokra vonatkozóan, az 55. 
cikk (2) bekezdésében megjelölt 
támogathatósági idõszakon belül;
c) az 55. cikk (2) bekezdésében megjelölt 
támogathatósági idõszak folyamán 
további idõközi kifizetés iránti kérelmek 
kizárólag az alábbi feltételek alapján 
nyújthatók be:
i. a második idõközi kifizetés iránti 
kérelem esetében akkor, ha az elsõ idõközi 
kifizetés iránti kérelemben feltüntetett 
összegnek legalább 60%-át már 
elköltötték a 36. cikk (1) bekezdésének a), 
b) és d) pontja szerinti támogatható 
kiadásként;
ii. a harmadik és minden azt követõ 
idõközi kifizetés iránti kérelem esetében 
akkor, ha az elõzõ idõközi kifizetés iránti 
kérelmekben feltüntetett összegeknek 
legalább 85%-át már elköltötték a 36. cikk 
(1) bekezdésének a), b) és d) pontja 
szerinti támogatható kiadásként;
d) minden olyan idõközi kifizetés iránti 
kérelemben, amely pénzügyi eszközökhöz 
kapcsolódó kiadásokat tartalmaz, külön 
fel kell tüntetni a pénzügyi eszközhöz 
nyújtott program-hozzájárulások teljes 
összegét és a 36. cikk (1) bekezdésének a), 
b) és d) pontja szerinti támogatható 
kiadásként kifizetett összegeket is.
A végsõ egyenleg kifizetése iránti, 
lezáráskor benyújtott kérelemben fel kell 
tüntetni a 36. cikk szerinti támogatható 
kiadások teljes összegét is.

Or. en

Módosítás 120

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 33. cikk (1) bekezdésének b) (2) A 33. cikk (1) bekezdésének b) 
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pontjában említett, a 33. cikk (4) 
bekezdésének a) és b) pontja szerint 
végrehajtott pénzügyi eszközök 
tekintetében a kifizetési kérelemben 
szereplõ teljes támogatható kiadásnak 
tartalmaznia kell a pénzügyi eszköz 
számára egy elõre meghatározott, 
legfeljebb kétéves idõszak során a végsõ
kedvezményezettben végrehajtott 
beruházás céljára kifizetett vagy 
várhatóan kifizetendõ teljes támogatási 
összeget, beleértve az irányítási 
költségeket vagy díjakat.

pontjában említett, a 33. cikk (4) 
bekezdésének c) pontja szerint végrehajtott 
pénzügyi eszközök tekintetében az idõközi 
kifizetés és a végsõ egyenleg kifizetése 
iránti kérelmeknek tartalmazniuk kell az 
irányító hatóság által a végsõ
kedvezményezettekbe történõ beruházások 
céljából a 36. cikk (1) bekezdésének a) és 
b) pontjában említettek szerint teljesített 
kifizetések teljes összegét.

Or. en

Módosítás 121

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés szerint meghatározott 
összeget ki kell igazítani a késõbbi 
kifizetési kérelmekben az érintett pénzügyi 
eszköz számára elõzõleg kifizetett 
támogatás összege és a végsõ 
kedvezményezettben történt beruházás 
kifizetett irányítási költségekkel és 
díjakkal megnövelt tényleges összege 
közötti különbség figyelembe vétele 
érdekében. Ezeket az összegeket a 
kifizetési kérelemben külön meg kell 
jelölni.

törölve

Or. en
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Módosítás 122

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 33. cikk (1) bekezdésének b) 
pontjában említett, a 33. cikk (4) 
bekezdésének c) pontja szerint 
végrehajtott pénzügyi eszközök 
tekintetében a kifizetési kérelemnek 
tartalmaznia kell az irányító hatóság által 
a végsõ kedvezményezettekbe történõ 
beruházások céljából teljesített kifizetések 
teljes összegét. Ezeket az összegeket a 
kifizetési kérelemben külön meg kell 
jelölni.

törölve

Or. en

Módosítás 123

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A program zárásakor a pénzügyi eszköz 
támogatható kiadása a 55. cikk (2) 
bekezdésében jelzett támogathatósági 
idõszakon belül a pénzügyi eszköz számára 
ténylegesen kifizetett, illetve 
garancialapok esetében elkülönített teljes 
összeg, amely az alábbiaknak felel meg:

(1) A program zárásakor a pénzügyi eszköz 
elszámolható kiadása a program-
hozzájárulásoknak az 55. cikk (2) 
bekezdésében jelzett támogathatósági 
idõszakon belül a pénzügyi eszköz számára 
ténylegesen kifizetett, illetve garanciák
esetében elkülönített teljes összeg, amely 
az alábbiaknak felel meg:

Or. en
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Módosítás 124

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Tõkerészesedés alapú eszközök és 
mikrohitelek esetében az 55. cikk (2) 
bekezdésében megszabott támogathatósági 
idõszak után legfeljebb 5 évig az adott 
támogathatósági idõszakon belül a végsõ 
kedvezményezettekben végrehajtott 
beruházások kapcsán fizetendõ tõkésített 
irányítási költségek és díjak, amelyekre az 
37. cikk és 38. cikk rendelkezései nem 
vonatkoznak, támogatható kiadásnak 
minõsülhetnek, amennyiben azokat az 
ebbõl a célból létrehozott letéti számlára 
befizetik.

(2) Tõkerészesedés alapú eszközök és 
mikrohitelek esetében az 55. cikk (2) 
bekezdésében megszabott támogathatósági 
idõszak után legfeljebb 5 évig az adott 
támogathatósági idõszakon belül a végsõ 
kedvezményezettekben végrehajtott 
beruházások kapcsán fizetendõ tõkésített 
irányítási költségek és díjak, amelyekre a 
38. cikk vagy a 39. cikk rendelkezései nem 
vonatkoznak, támogatható kiadásnak 
minõsülhetnek, amennyiben azokat az 
ebbõl a célból létrehozott letéti számlára 
befizetik.

Or. en

Módosítás 125

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerint 
meghatározott támogatható kiadás összege 
nem haladhatja meg:

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerint 
feltüntetett támogatható kiadás összege 
nem haladhatja meg:

i. a KSK-alapokból a pénzügyi eszköz 
számára kifizetett támogatás teljes 
összegének és valamint

i. az európai strukturális és beruházási 
alapokból az (1) és (2) bekezdés céljaira
kifizetett támogatás teljes összegének és

ii. a megfelelõ nemzeti társfinanszírozás 
összegének együttes összegét.

ii. a megfelelõ nemzeti társfinanszírozás 
összegének együttes összegét.

Or. en
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Módosítás 126

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a 142. cikk szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az éves 
részletek tõkésítési rendszerének 
létrehozására a kamattámogatások és 
garanciadíj-támogatások számára.

(4) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a 142. cikk szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az éves 
részletek tõkésítési rendszerének 
létrehozására vonatkozó egyedi szabályok 
megállapítására a kamattámogatások és 
garanciadíj-támogatások számára.

Or. en

Módosítás 127

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az (1) bekezdés d) pontjában és a (2)
bekezdésben említett irányítási költségeket 
és díjakat az „alapok alapja” struktúrát 
kezelõ szerv vagy a pénzügyi eszközöket a 
33. cikk (4) bekezdésének a) és b) 
pontjával összhangban végrehajtó szervek 
számíthatják fel, és azok összege nem 
haladhatja meg e bekezdésben említett 
végrehajtási aktusban megállapított 
küszöbértékeket. Míg az irányítási 
költségek a kiadások igazolása ellenében 
visszatérítendõ közvetlen vagy közvetett 
költségtételeket tartalmazzák, az irányítási 
díjak a biztosított szolgáltatásoknak a 
piaci versenyben kialakult, megegyezésen 
alapuló árát jelentik. Az irányítási 
költségek és díjak megállapításának 
teljesítményalapú számítási módszeren 
kell alapulnia.
Az irányítási költségek és díjak ügyviteli 
díjakat is tartalmazhatnak. Amennyiben 
az ügyviteli díjakat vagy azok egy részét a 
végsõ kedvezményezettnek számítják fel, 
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akkor azok összege nem jelenthetõ be 
támogatható kiadásként.

Az irányítási költségek és díjak – ideértve 
azokat is, amelyek a pénzügyi eszközzel 
kapcsolatos elõkészítõ munka folyamán, 
még a vonatkozó finanszírozási 
megállapodás aláírása elõtt merülnek fel 
– a vonatkozó finanszírozási 
megállapodás aláírásának napjától kezdve 
minõsülnek elszámolhatónak.

Or. en

Módosítás 128

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A KSK-alapokból pénzügyi eszközök 
számára fizetett támogatás kamata és más 
nyeresége

Az európai strukturális és beruházási 
alapokból pénzügyi eszközök számára 
fizetett támogatás kamata és más nyeresége

(1) A KSK-alapokból pénzügyi eszközök 
számára kifizetett támogatást a 
tagállamokban letelepedett pénzintézetek 
kamatozó számláin kell elhelyezni, vagy 
ideiglenesen a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás elvének megfelelõen be 
kell fektetni.

(1) Az európai strukturális és beruházási 
alapokból pénzügyi eszközök számára 
kifizetett támogatást a tagállamokban 
letelepedett pénzintézetek kamatozó 
számláin kell elhelyezni, és a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás elvével 
összhangban ideiglenesen be kell fektetni.

(2) A KSK-alapokból pénzügyi eszközök 
számára kifizetett támogatás kamatát és 
más nyereségét ugyanarra a célra kell 
felhasználni, mint a KSK-alapokból
származó ugyanazon pénzügyi eszközön 
belüli kezdeti támogatást.

(2) Az európai strukturális és beruházási 
alapokból pénzügyi eszközök számára 
kifizetett támogatás kamatát és más 
nyereségét ugyanarra a célra kell 
felhasználni – ideértve a felmerülõ 
irányítási költségek visszatérítését vagy a 
pénzügyi eszköz irányítási díjainak 
kifizetését a 36. cikk (1) bekezdése d) 
pontjának megfelelõen, valamint a 36. 
cikk (2) bekezdésével összhangban 
kifizetett kiadásokat –, mint az európai 
strukturális és beruházási alapokból
származó kezdeti támogatást vagy 
ugyanazon pénzügyi eszközön belül, vagy 
pedig – a pénzügyi eszköz felszámolását 
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követõen – más pénzügyi eszközökön, 
illetve más támogatási formákon belül, 
egy prioritás vagy intézkedés keretében 
megállapított egyedi célkitûzéseknek 
megfelelõen, a támogathatósági idõszak 
végéig.

(3) Az irányító hatóság biztosítja a kamat 
és más nyereség felhasználásának 
megfelelõ nyilvántartását.

(3) Az irányító hatóság biztosítja a kamat 
és más nyereség felhasználásának 
megfelelõ nyilvántartását.

Or. en

Módosítás 129

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A KSK-alapokból származó támogatás 
forrásainak újrafelhasználása a program 
zárásáig

Az európai strukturális és beruházási 
alapokból származó támogatás forrásainak 
újrafelhasználása a támogathatósági 
idõszak végéig

Or. en

Módosítás 130

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az európai strukturális és beruházási 
alapokból származó támogatásból eredõ, a 
pénzügyi eszközök számára 
beruházásokból vagy 
garanciaszerzõdésekben lekötött források 
felszabadítása révén visszafizetett 
forrásokat – ideértve a tõkeösszeg-
visszafizetéseket, nyereséget és más 
jövedelmet vagy hozamot, például a 
kamatokat, a garanciadíjakat, az 
osztalékokat, a tõkenyereségeket vagy a 
beruházások által termelt minden egyéb 
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bevételt is – az alábbi célokra újból fel kell 
használni, a szükséges összeg erejéig és a 
vonatkozó finanszírozási 
megállapodásokban foglalt sorrendben.

Or. en

Módosítás 131

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A KSK-alapokból a pénzügyi eszköz 
számára nyújtott támogatásból eredõ 
nyereséget vagy más jövedelmet vagy 
hozamot, mint például kamatot, 
garanciadíjat, osztalékot, tõkenyereséget 
vagy a beruházás által termelt más 
bevételt az alábbi célokra kell 
felhasználni, adott esetben a szükséges 
összeg erejéig:

törölve

Or. en

Módosítás 132

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a pénzügyi eszköz felmerült irányítási 
költségeinek visszatérítése és az 
eszközkezelõi díjak kifizetése;

a) adott esetben a pénzügyi eszköz 
felmerült irányítási költségeinek 
visszatérítése és az eszközkezelõi díjak 
kifizetése;

(Megjegyzés: ezen a) pontnak a parlamenti módosítás 1. cikke (38) bekezdésének c) 
pontjaként kell megjelennie.)

Or. en
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Módosítás 133

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) elsõbbségi javadalmazás fizetése a 
piacgazdasági befektetõi elven mûködõ 
azon befektetõk számára, akik a KSK-
alapokból a pénzügyi eszköz részére 
nyújtott támogatáshoz kiegészítõ 
támogatást nyújtanak, vagy a végsõ 
kedvezményezett szintjén társberuházóként 
lépnek fel;

b) adott esetben elsõbbségi javadalmazás 
fizetése a piacgazdasági elven mûködõ 
azon magán- vagy közszférához tartozó
befektetõk számára, akik az európai 
strukturális és beruházási alapokból a 
pénzügyi eszköz részére nyújtott 
támogatáshoz kiegészítõ támogatást 
nyújtanak, vagy a végsõ kedvezményezett 
szintjén társberuházóként lépnek fel;

A b) pont szerinti elsõbbségi javadalmazás 
szükségességét és szintjét az elõzetes 
értékelésben kell megállapítani. Az 
elsõbbségi javadalmazás nem haladhatja 
meg a kiegészítõ magánforrások 
bevonását célzó ösztönzõk létrehozásához 
szükséges mértéket, és nem 
eredményezheti a magánbefektetõk vagy a 
piacgazdasági elven mûködõ 
közszektorbeli befektetõk túlfizetését. Az 
érdekek összehangolását a kockázat és a 
nyereség megfelelõ megosztása révén kell 
biztosítani, valamint általános 
kereskedelmi alapon kell végrehajtani, 
összhangban az állami támogatásokra 
vonatkozó uniós szabályokkal.

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

Or. en

Módosítás 134

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

c) további beruházások ugyanazon vagy 
más pénzügyi eszközökbe egy prioritás 
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programok céljainak megfelelõen. vagy intézkedés keretében megállapított 
egyedi célkitûzéseknek megfelelõen.

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

Or. en

Módosítás 135

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A program zárása után megmaradt
források felhasználása

A források felhasználása a 
támogathatósági idõszak végét követõen

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

A tagállamok elfogadják a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a pénzügyi eszközök 
számára visszafizetett forrásokat – köztük 
a tõkeösszeg-visszafizetéseket, valamint a 
támogathatósági idõszak végét követõ 
legalább 10 éves idõszakban szerzett 
nyereséget és más jövedelmet vagy 
hozamot, amelyek az európai strukturális 
és beruházási alapokból a 32. cikk 
értelmében a pénzügyi eszközök számára 
nyújtott támogatásból erednek –, a 
program(ok) céljainak megfelelõen
használják fel vagy ugyanazon pénzügyi 
eszközön belül, vagy pedig – miután e 
források kikerültek az adott pénzügyi 
eszköz hatálya alól – más pénzügyi 
eszközökben, mindkét esetben azzal a 
feltétellel, hogy a piaci körülmények 
vizsgálata azt mutatja, hogy továbbra is 
szükség van ilyen beruházásra vagy más 
támogatási formák alkalmazására.

Or. en
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Módosítás 136

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállam számára a program 
elfogadásáról szóló határozatra 
vonatkozóan megküldött értesítést követõ 
három hónapon belül a tagállam az irányító 
hatósággal egyetértésben létrehozza a 
program végrehajtását monitorozó
bizottságot.

(1) A tagállam számára a program 
elfogadásáról szóló határozatra 
vonatkozóan megküldött értesítést követõ 
három hónapon belül a tagállam – az 
érintett tagállam intézményi, jogi és 
pénzügyi keretének megfelelõen – az 
irányító hatósággal egyetértésben 
létrehozza a program végrehajtását 
monitorozó bizottságot.

A tagállamok számára engedélyezett, hogy 
a KSK-alapokból társfinanszírozott 
programokhoz egyetlen 
monitoringbizottságot hozzanak létre.

A tagállamok számára engedélyezett, hogy 
az európai strukturális és beruházási 
alapokból társfinanszírozott egynél több 
programhoz egyetlen 
monitoringbizottságot hozzanak létre.

Or. en

Módosítás 137

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A monitoringbizottság kidolgozza és 
elfogadja a saját eljárási rendjét.

(2) A monitoringbizottság az érintett 
tagállam intézményi, jogi és pénzügyi 
keretein belül kidolgozza és elfogadja a 
saját eljárási rendjét.

Or. en
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Módosítás 138

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az európai területi együttmûködési 
cél alá tartozó program 
monitoringbizottságát – az irányító 
hatósággal egyetértésben, a program 
elfogadásáról szóló határozatról a 
tagállamok részére megküldött értesítés 
idõpontjától számított három hónapon 
belül – az együttmûködési programban 
közremûködõ tagállamok hozzák létre, 
valamint harmadik országok, miután 
elfogadták az együttmûködési 
programban való közremûködésre 
irányuló felkérést. A monitoringbizottság 
kidolgozza és elfogadja a saját eljárási 
rendjét.

Or. en

Módosítás 139

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A monitoringbizottság összetételérõl a 
tagállam határoz, feltéve, hogy a 
monitoringbizottság a vonatkozó 
tagállami hatóságokból, a közremûködõ 
szervezetekbõl és az 5. cikkben említett
partnerek képviselõibõl áll. A partnerek 
képviselõit – átlátható eljárások útján – az 
egyes partnerek delegálják a 
monitoringbizottságba. A 
monitoringbizottság dönthet úgy, hogy a 
monitoringbizottság minden tagja 
szavazati joggal rendelkezhet.
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Az európai területi együttmûködés cél alá 
tartozó program monitoringbizottságában 
helyet kapnak az adott programban 
esetlegesen részt vevõ harmadik ország 
képviselõi is.

Az európai területi együttmûködés cél alá 
tartozó program monitoringbizottságában 
helyet kapnak az adott programban 
esetlegesen részt vevõ harmadik ország 
képviselõi is. A monitoringbizottságban 
olyan európai területi együttmûködési 
csoportosulás képviselõi is helyet 
kaphatnak, amely a programhoz 
kapcsolódó tevékenységeket végez a 
programterületen belül.
Az európai területi együttmûködési cél alá 
tartozó program monitoringbizottságának 
összetételérõl a programban közremûködõ 
tagállamok állapodnak meg, valamint 
harmadik országok, miután elfogadták az 
együttmûködési programban való 
közremûködésre irányuló felkérést. A 
monitoringbizottságban a tagállamok és 
az elõzõ mondatban említett harmadik 
országok vonatkozó képviselõi kapnak 
helyet.

Or. en

Módosítás 140

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A monitoringbizottság tagjainak 
listáját közzéteszik.

Or. en
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Módosítás 141

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A monitoringbizottság évente legalább 
egyszer ülésezik, és felülvizsgálja a 
program végrehajtását és a célkitûzései 
elérésének eredményeit. Ennek során 
figyelembe veszi a pénzügyi adatokat, a 
közös és programspecifikus mutatókat, 
beleértve az eredménymutatók változásait, 
illetve a számszerûsített célértékek 
elérésének eredményeit és az 
eredményességmérési keretben 
meghatározott mérföldköveket.

(1) A monitoringbizottság évente legalább 
egyszer ülésezik, és felülvizsgálja a 
program végrehajtását és a célkitûzései 
elérésének eredményeit. Ennek során 
figyelembe veszi a pénzügyi adatokat, a 
közös és programspecifikus mutatókat, 
beleértve az eredménymutatók értékének
változásait, illetve a számszerûsített 
célértékek elérésének eredményeit és a 19. 
cikk (1) bekezdésében említett 
eredményességmérési keretben 
meghatározott mérföldköveket, valamint –
adott esetben – a minõségi elemzések 
eredményeit.

(2) A monitoringbizottság részletesen 
megvizsgálja a program végrehajtását 
érintõ valamennyi kérdést.

(2) A monitoringbizottság részletesen 
megvizsgálja a program végrehajtását 
érintõ valamennyi kérdést, beleértve a 
teljesítményértékelések következtetéseit is.

(3) A monitoringbizottsággal egyeztetnek, 
és az véleményezi az irányító hatóság által 
esetlegesen javasolt 
programmódosításokat.

(3) A monitoringbizottsággal egyeztetnek, 
és az – amennyiben azt helyénvalónak 
ítéli – véleményezi az irányító hatóság által 
esetlegesen javasolt 
programmódosításokat.

(4) A monitoringbizottság ajánlásokat 
adhat ki az irányító hatóság számára a 
program végrehajtása és értékelése 
tekintetében. Az ajánlások 
eredményeképpen hozott intézkedéseket 
figyelemmel követi.

(4) A monitoringbizottság észrevételeket 
tehet az irányító hatóság számára a 
program végrehajtása és értékelése 
tekintetében, a kedvezményezettekre 
háruló adminisztratív terhek 
csökkentéséhez fûzõdõ fellépéseket is 
ideértve. Az észrevételek
eredményeképpen hozott intézkedéseket 
figyelemmel követi.

Or. en
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Módosítás 142

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállam 2023. szeptember 30-ig a 
program végrehajtásáról szóló záró 
jelentést nyújt be az ERFA, az ESZA és a 
Kohéziós Alap esetében, illetve éves 
végrehajtási jelentést az EMVA és az 
ETHA esetében.

A tagállam 2023. december 31-ig a 
program végrehajtásáról szóló záró 
jelentést nyújt be az ERFA, az ESZA és a 
Kohéziós Alap esetében, illetve éves 
végrehajtási jelentést az EMVA és az 
ETHA esetében.

(Megjegyzés: további horizontális kiigazítások tárgyát képezheti az N+3 tekintetében.) 

Or. en

Módosítás 143

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 
számszerûsített célértékekre – beleértve az 
eredménymutatók változásait – és az 
eredményességmérési keretben 
meghatározott mérföldkövekre. A 
benyújtott adatok a teljes mértékben 
végrehajtott mûveletek és a kiválasztott 
mûveletek mutatóinak értékeire is 
vonatkoznak. A jelentések tartalmazzák az 
elõzetes feltételek teljesítése érdekében tett 
intézkedéseket, a program végrehajtását 
esetlegesen érintõ kérdéseket, valamint a 
megtett korrekciós intézkedéseket is.

(2) Az éves végrehajtási jelentések 
kulcsfontosságú információkat
tartalmaznak a program és annak 
prioritásai végrehajtásáról, hivatkozással a 
pénzügyi adatokra, a közös és a 
programspecifikus mutatókra és a 
számszerûsített célértékekre – beleértve 
adott esetben az eredménymutatók 
értékének változásait is – és a 2017-ben 
benyújtott jelentéstõl kezdve az 
eredményességmérési keretben 
meghatározott mérföldkövekre. A 
benyújtott adatok a teljes mértékben 
végrehajtott mûveletek, valamint ahol a 
végrehajtás aktuális szakasza lehetõvé 
teszi, a kiválasztott mûveletek mutatóinak 
értékeire is vonatkoznak. A jelentések 
tartalmazzák az elõzõ pénzügyi év 
folyamán rendelkezésre bocsátott 
programértékelések megállapításainak 
összefoglalását, a program végrehajtását 
esetlegesen érintõ kérdéseket, valamint a 
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megtett intézkedéseket is. A 2016-ban 
benyújtott éves végrehajtási jelentés –
adott esetben – szintén ismertetheti az 
elõzetes feltételrendszer teljesítése 
érdekében hozott intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 144

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 2017-ben benyújtott éves 
végrehajtási jelentés tartalmazza és értékeli 
a (2) bekezdésben meghatározott 
információkat és a program célkitûzéseinek 
megvalósításában elért eredményeket, 
beleértve a KSK-alapok hozzájárulását az 
eredménymutatók változásaihoz, 
amennyiben az értékelések ezt bizonyítják. 
A jelentés értékeli az intézkedések 
végrehajtását is, figyelembe véve a 6., 7. és 
8. cikkben meghatározott elveket és 
beszámolva az éghajlatváltozással 
kapcsolatos célokra felhasznált 
támogatásról.

(3) A 2017-ben benyújtott éves 
végrehajtási jelentés tartalmazza és értékeli 
a (2) bekezdésben meghatározott 
információkat és a program célkitûzéseinek 
megvalósításában elért eredményeket, 
beleértve az európai strukturális és 
beruházási alapok hozzájárulását az 
eredménymutatók értékének változásaihoz, 
amennyiben az értékelések ezt bizonyítják. 
Tartalmazza továbbá a programok 
elfogadásának idõpontjában nem 
teljesített elõzetes feltételrendszerek 
teljesítése érdekében hozott 
intézkedéseket. A jelentés értékeli az 
intézkedések végrehajtását is, figyelembe 
véve a 7. és 8. cikkben meghatározott 
elveket, valamint az 5. cikkben említett 
partnereknek a program végrehajtásában 
vállalt szerepét, és beszámolva az 
éghajlatváltozással kapcsolatos célokra 
felhasznált támogatásról.

Or. en
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Módosítás 145

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság megvizsgálja az éves 
végrehajtási jelentést, és annak 
kézhezvételétõl számított két hónapon 
belül, illetve a záró jelentés 
kézhezvételétõl számított 5 hónapon belül 
tájékoztatja a tagállamot az észrevételeirõl. 
Amennyiben a Bizottság nem tesz 
észrevételeket a fenti határidõkön belül, 
akkor a jelentéseket elfogadottnak kell 
tekinteni.

(6) A Bizottság megvizsgálja az éves és a 
záró végrehajtási jelentést, és az éves 
végrehajtási jelentés kézhezvételtõl
számított két, illetve a záró végrehajtási 
jelentés kézhezvételétõl számított 5 
hónapon belül tájékoztatja a tagállamot az 
észrevételeirõl. Amennyiben a Bizottság 
nem tesz észrevételeket a fenti határidõkön 
belül, akkor a jelentéseket elfogadottnak 
kell tekinteni.

Or. en

Módosítás 146

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság ajánlásokat adhat ki a 
program végrehajtását érintõ kérdésekre 
vonatkozóan. Amennyiben ilyen 
észrevételeket tettek, az irányító hatóság 
három hónapon belül tájékoztatja a 
Bizottságot a végrehajtott korrekciós
intézkedésekrõl.

(7) A Bizottság észrevételeket intézhet az 
irányító hatósághoz a program 
végrehajtását lényegesen érintõ kérdésekre 
vonatkozóan. Amennyiben ilyen 
észrevételeket tettek, az irányító hatóság az 
említett észrevételekkel kapcsolatos 
valamennyi szükséges információt 
rendelkezésre bocsátja, és adott esetben
három hónapon belül tájékoztatja a 
Bizottságot a végrehajtott intézkedésekrõl.

Or. en
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Módosítás 147

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az éves végrehajtási jelentés és a záró 
végrehajtási jelentés tartalmáról egy 
lakossági összefoglalót kell közzétenni.

(8) Az éves végrehajtási jelentést és a záró 
végrehajtási jelentést, valamint a 
tartalmuk lakosságnak szánt 
összefoglalóját közzé kell tenni.

Or. en

Módosítás 148

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az éves felülvizsgálati ülés elnöki 
tisztségét a Bizottság tölti be.

(4) Az éves felülvizsgálati ülés elnöki 
tisztségét a Bizottság tölti be, vagy –
amennyiben a tagállam ezt kéri – az 
elnöki tisztet a tagállam és a Bizottság 
közösen is betöltheti.

Or. en

Módosítás 149

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállam biztosítja, hogy az ülés után 
megfelelõen nyomon kövessék a Bizottság 
esetleges észrevételeit.

(5) A tagállam biztosítja, hogy az ülés után 
megfelelõen nyomon kövessék a Bizottság 
azon kérdésekkel kapcsolatos
észrevételeit, amelyek jelentõsen 
befolyásolják a program végrehajtását, és 
– adott esetben – a megtett intézkedésekrõl 
három hónapon belül tájékoztassák a 
Bizottságot.
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Or. en

Módosítás 150

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elért eredményekrõl szóló jelentés Az elért eredményekrõl szóló jelentés és a 
stratégiai jelentés

Or. en

Módosítás 151

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 2017. június 30-ig és 2019. június 30-
ig a tagállamok a partnerségi szerzõdések
végrehajtásában 2016. december 31-ig, 
illetve 2018. december 31-ig elért 
eredményekrõl szóló jelentést nyújtanak be 
a Bizottságnak.

(1) 2017. augusztus 31-ig és 2019. 
augusztus 31-ig a tagállamok a partnerségi 
megállapodás végrehajtásában 2016. 
december 31-ig, illetve 2018. december 31-
ig elért eredményekrõl szóló jelentést 
nyújtanak be a Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 152

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az elért eredményekrõl szóló jelentés 
az alábbiakra vonatkozó információkat 
tartalmazza és értékeli:

(2) Az elért eredményekrõl szóló jelentés 
az alábbiakra vonatkozó információkat 
tartalmazza és értékeli:

a) a tagállamok fejlesztési szükségleteiben 
a partnerségi szerzõdés elfogadása óta 
bekövetkezett változások;

a) a tagállamok fejlesztési szükségleteiben 
a partnerségi megállapodás elfogadása óta 
bekövetkezett változások;
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b) az Unió intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre vonatkozó stratégiája 
megvalósításában elért eredmények, 
különösen az eredményességmérési 
keretben az egyes programokra 
vonatkozóan meghatározott mérföldkövek 
és az éghajlatváltozással kapcsolatos 
célkitûzések tekintetében;

b) az Unió intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre vonatkozó 
stratégiája, valamint az egyes alapokra 
vonatkozó, a 4. cikk (1) bekezdésében 
említett küldetések megvalósításában elért 
eredmények, az európai strukturális és 
beruházási alapoknak a kiválasztott 
tematikus célkitûzésekhez való 
hozzájárulása révén, és különösen az 
eredményességmérési keretben az egyes 
programokra vonatkozóan meghatározott 
mérföldkövek és az éghajlatváltozással 
kapcsolatos célkitûzések tekintetében;

c) végrehajtották-e a partnerségi szerzõdés
elfogadása napján nem teljesített elõzetes 
feltételek teljesítése érdekében hozott 
intézkedéseket a meghatározott 
menetrendnek megfelelõen;

c) végrehajtották-e a partnerségi 
megállapodás elfogadása napján nem 
teljesített, a partnerségi megállapodásban 
foglalt, alkalmazandó elõzetes 
feltételrendszerek teljesítése érdekében 
hozott intézkedéseket a meghatározott 
menetrendnek megfelelõen. Ez csak az 
elért eredményekrõl szóló 2017. évi 
jelentésre vonatkozik;

d) a KSK-alapok és más uniós és nemzeti 
finanszírozási eszközök közötti és az EBB-
vel történõ összehangolását biztosító 
mechanizmusok végrehajtása;

d) az európai stratégiai és beruházási 
alapok és más uniós és nemzeti 
finanszírozási eszközök közötti és az EBB-
vel történõ összehangolását biztosító 
mechanizmusok végrehajtása;

e) az együttmûködés érdekében 
meghatározott kiemelt területek 
megvalósításában elért eredmények;

e) a területi fejlesztés integrált 
megközelítésének megvalósítása, vagy az 
integrált megközelítések programalapú 
végrehajtásának összefoglalása, ideértve 
az együttmûködés érdekében 
meghatározott kiemelt területek 
megvalósításában elért eredményeket is;

f) azok az intézkedések, amelyek célja 
megerõsíteni a tagállamok hatóságainak és 
– adott esetben – a kedvezményezetteknek 
a KSK-alapok igazgatásával és 
felhasználásával kapcsolatos kapacitásait;

f) adott esetben azok az intézkedések, 
amelyek célja megerõsíteni a tagállamok 
hatóságainak és a kedvezményezetteknek 
az európai strukturális és beruházási 
alapok igazgatásával és felhasználásával 
kapcsolatos kapacitásait;

g) a kedvezményezettekre háruló 
adminisztratív teher csökkentése érdekében 
a programokban tervezett intézkedések az 
ezekhez rendelt célokkal együtt;

g) a kedvezményezettekre háruló 
adminisztratív teher csökkentése érdekében 
hozott intézkedések és az e tekintetben 
elért haladás;

h) az 5. cikkben említett partnerek által a 
partnerségi szerzõdés végrehajtásában 

h) az 5. cikkben említett partnerek által a 
partnerségi megállapodás végrehajtásában 
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betöltött szerep. betöltött szerep;

ha) az európai strukturális és beruházási 
alapok végrehajtására irányuló 
horizontális elvek és szakpolitikai 
célkitûzések alkalmazásával 
összefüggésben hozott intézkedések 
összefoglalása.

Or. en

Módosítás 153

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a Bizottság az elért 
eredményekrõl szóló jelentés benyújtásától 
számított három hónapon belül úgy dönt, 
hogy a benyújtott információk nem teljesek 
vagy nem egyértelmûek, további 
információkat kérhet a tagállamtól. A 
tagállam három hónapon belül megadja a 
Bizottság számára a kért információkat és 
adott esetben annak megfelelõen módosítja 
az elért eredményekrõl szóló jelentést.

(3) Amennyiben a Bizottság az elért 
eredményekrõl szóló jelentés benyújtásától 
számított két hónapon belül úgy dönt, hogy 
a benyújtott információk nem teljesek vagy 
nem egyértelmûek, és ez jelentõs 
mértékben rontja az érintett értékelés 
minõségét és megbízhatóságát, 
indokolatlan késedelem nélkül és az 
állítólagos minõségi és megbízhatósági 
problémák indokolása mellett további 
információkat kérhet a tagállamtól. A 
tagállam három hónapon belül megadja a 
Bizottság számára a kért információkat és 
adott esetben annak megfelelõen módosítja 
az elért eredményekrõl szóló jelentést.

Or. en
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Módosítás 154

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) 2017-ben és 2019-ben a Bizottság 
stratégiai jelentést készít, amely 
összefoglalja a tagállamok elért 
eredményekrõl szóló jelentéseit, és 
benyújtja azt az Európai Parlament, a 
Tanács, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága 
számára.

törölve

(Megjegyzés a fordítóknak: ezt a (4) bekezdést áthelyezték a 46a. cikk (módosított) új (2) 
bekezdésébe.

Or. en

Módosítás 155

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) 2018-ban és 2020-ban a Bizottság az 
Európai Tanács tavaszi ülésére az éves 
elért eredményekrõl szóló jelentésbe 
beilleszt egy szakaszt, amely összegzi a 
stratégiai jelentést különös tekintettel az 
uniós prioritások megvalósításában elért 
eredményekre.

törölve

(Megjegyzés a fordítóknak: ezt az (5) bekezdést áthelyezték a 46a. cikk (módosított) új (4) 
bekezdésébe.

Or. en
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Módosítás 156

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A Bizottság a 143. cikk (2) 
bekezdésében elõírt tanácsadó bizottsági 
eljárásnak megfelelõen, végrehajtási 
aktusok útján egységes feltételeket állapít 
meg az elért eredményekrõl szóló jelentés 
benyújtásakor alkalmazandó modellre 
vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 157

Rendeletre irányuló javaslat
46 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

46a. cikk
A Bizottság jelentéstétele, valamint a 
strukturális és beruházási alapokról szóló 
vita
(1) A Bizottság 2016-tól kezdõdõen a 
tagállamok 44. cikk szerint benyújtott éves 
végrehajtási jelentései alapján az európai 
strukturális és beruházási alapokra 
vonatkozóan évente összefoglaló jelentést 
nyújt be a Tanács, az Európai Parlament, 
az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság, valamint a Régiók Bizottsága 
számára, továbbá a rendelkezésre álló 
programértékelések megállapításainak 
összefoglalását. E jelentés 2017-ben és 
2019-ben a (2) bekezdésben említett 
stratégiai jelentés részét képezi majd.
(2) 2017-ben és 2019-ben a Bizottság 
stratégiai jelentést készít, amelyben 
összefoglalja az elért eredményekrõl szóló 
tagállami jelentéseket, és azt 2017. 
december 31-ig, illetve 2019. december 
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31-ig benyújtja az Európai Parlamenthez, 
a Tanácshoz, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottsághoz és a Régiók 
Bizottságához, ezen intézményeket pedig 
felkérik a jelentés megvitatására.
(3) A Tanács megvitatja a stratégiai 
jelentést, különösen az európai 
strukturális és beruházási alapoknak az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
eléréséhez való hozzájárulása 
tekintetében, valamint felkérik arra, hogy 
észrevételekkel járuljon hozzá az Európai 
Tanács tavaszi üléséhez.
(4) 2018-tól kezdve a Bizottság az Európai 
Tanács tavaszi ülésszakán benyújtott, az 
elért eredményekrõl szóló éves jelentésébe 
kétévente beilleszt egy olyan szakaszt, 
amelyben összefoglalja az (1) és a (2) 
bekezdésben említett jelentések legfrissebb 
kiadásait, különös tekintettel az európai 
strukturális és beruházási alapoknak az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
elérése terén tett elõrelépésekhez való 
hozzájárulására.

Or. en

Módosítás 158

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Általános rendelkezések Általános rendelkezések

(1) Értékeléseket kell végezni a programok 
kidolgozása minõségének és 
végrehajtásának a javítása érdekében, 
valamint eredményességük, hatékonyságuk 
és hatásuk felmérésére. Az adott KSK-
alapok küldetésével összhangban értékelni 
kell a programok hatását az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 

(1) Értékeléseket kell végezni a programok 
kidolgozása minõségének és 
végrehajtásának a javítása érdekében, 
valamint eredményességük, hatékonyságuk 
és hatásuk felmérésére. Az adott európai 
strukturális és beruházási alapok
küldetésével összhangban értékelni kell a 
programok hatását az intelligens, 
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vonatkozó uniós stratégia céljaihoz képest, 
valamint – adott esetben – a bruttó hazai 
termékhez (GDP-hez) és a
munkanélküliséghez képest.

fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégia céljaihoz képest, 
valamint – figyelemmel az adott program 
méretére – a bruttó hazai termékhez (GDP-
hez) és az érintett programterületen 
fennálló munkanélküliséghez képest.

(2) A tagállamok biztosítják az értékelések 
elvégzéséhez szükséges forrásokat, 
továbbá az értékelésekhez szükséges 
adatok – beleértve a közös és adott esetben 
a programspecifikus mutatókra vonatkozó 
adatokat – elõállításához és gyûjtéséhez 
szükséges eljárások rendelkezésre állását.

(2) A tagállamok biztosítják az értékelések 
elvégzéséhez szükséges forrásokat, 
továbbá az értékelésekhez szükséges 
adatok – beleértve a közös és adott esetben 
a programspecifikus mutatókra vonatkozó 
adatokat – elõállításához és gyûjtéséhez 
szükséges eljárások rendelkezésre állását.

(3) Az értékeléseket a program 
végrehajtásáért felelõs hatóságoktól 
független szakértõk végzik. A Bizottság 
iránymutatást ad az értékelések 
elvégzésének módját illetõen.

(3) Az értékeléseket a program 
végrehajtásáért felelõs hatóságoktól 
független belsõ vagy külsõ szakértõk 
végzik. A Bizottság közvetlenül e rendelet 
hatálybalépését követõen iránymutatást ad 
az értékelések elvégzésének módját 
illetõen.

(4) Minden értékelést teljes egészében
nyilvánosságra kell hozni.

(4) Minden értékelést nyilvánosságra kell 
hozni.

Or. en

Módosítás 159

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az elõzetes értékelés felméri: (3) Az elõzetes értékelés felméri:
a) az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés uniós stratégiájához való 
hozzájárulást, tekintettel a kiválasztott 
tematikus célkitûzésekre 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 célkitûzésekre és prioritásokra, 
és figyelembe véve a nemzeti és regionális 
szükségleteket és a fejlõdési potenciált, 
valamint a korábbi programozási 
idõszakokból levont tanulságokat;

b) a javasolt program vagy tevékenység 
belsõ koherenciáját, valamint annak 
összefüggését más kapcsolódó 

b) a javasolt program vagy tevékenység 
belsõ koherenciáját, valamint annak 
összefüggését más kapcsolódó 
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eszközökkel; eszközökkel;

c) a költségvetési források elosztása és a 
program célkitûzései közötti összhangot;

c) a költségvetési források elosztása és a 
program célkitûzései közötti összhangot;

d) a programok kiválasztott tematikus 
célkitûzései, prioritásai és az azoknak 
megfelelõ konkrét célkitûzések összhangját 
a közös stratégiai kerettel, a partnerségi 
szerzõdéssel, a Szerzõdés 121. cikkének
(2) bekezdése szerinti országspecifikus 
ajánlásokkal és a Szerzõdés 148. cikkének 
(4) bekezdése alapján kiadott tanácsi 
ajánlásokkal;

d) a programok kiválasztott tematikus 
célkitûzései, prioritásai és az azoknak
megfelelõ konkrét célkitûzések összhangját 
a közös stratégiai kerettel, a partnerségi 
megállapodással és az Európai Unió 
mûködésérõl szóló szerzõdés 121. cikke 
(2) bekezdésének megfelelõen elfogadott, 
vonatkozó országspecifikus ajánlásokkal, 
továbbá – adott esetben – nemzeti szinten 
a nemzeti reformprogrammal;

e) a programra vonatkozóan javasolt 
mutatók relevanciáját és egyértelmûségét;

e) a programra vonatkozóan javasolt 
mutatók relevanciáját és egyértelmûségét;

f) hogy a várható kimenetek miként 
járulnak hozzá az eredményekhez;

f) hogy a várható kimenetek miként 
járulnak hozzá az eredményekhez;

g) hogy a mutatók számszerûsített 
célértékei reálisak-e, tekintettel a KSK-
alapokból elõirányzott támogatásra;

g) hogy a mutatók számszerûsített 
célértékei reálisak-e, tekintettel az európai 
strukturális és beruházási alapokból
elõirányzott támogatásra;

h) a javasolt támogatási forma 
indokoltságát;

h) a javasolt támogatási forma 
indokoltságát;

i. a program irányításához szükséges 
emberi erõforrások és igazgatási kapacitás 
megfelelõségét;

i. a program irányításához szükséges 
emberi erõforrások és igazgatási kapacitás 
megfelelõségét;

j) a program monitorozását és az 
értékelések elvégzéséhez szükséges adatok 
gyûjtését végzõ eljárások alkalmasságát;

j) a program monitorozását és az 
értékelések elvégzéséhez szükséges adatok 
gyûjtését végzõ eljárások alkalmasságát;

k) az eredményességmérési kerethez 
kiválasztott mérföldkövek alkalmasságát;

k) az eredményességmérési kerethez 
kiválasztott mérföldkövek alkalmasságát;

l) a nemek közötti egyenlõség 
elõmozdítása és a megkülönböztetés 
megakadályozása érdekében tervezett 
intézkedések megfelelõségét;

l) a nemek közötti egyenlõség 
elõmozdítása és mindennemû
megkülönböztetés megakadályozása 
érdekében tervezett intézkedések 
megfelelõségét, különös tekintettel a 
fogyatékossággal élõk számára biztosított 
hozzáférésre;

m) a fenntartható fejlõdés elõmozdítása 
érdekében tervezett intézkedések 
megfelelõségét.

m) a fenntartható fejlõdés elõmozdítása 
érdekében tervezett intézkedések 
megfelelõségét;

ma) a kedvezményezettekre háruló 
adminisztratív teher csökkentése 
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érdekében tervezett intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 160

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az elõzetes értékelés adott esetben 
magába foglalja a bizonyos tervek és 
programok környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról szóló, 2001. június 
27-i európai parlamenti és tanácsi irányelv 
végrehajtásában meghatározott stratégiai 
környezeti vizsgálat követelményeit.

(4) Az elõzetes értékelések adott esetben 
magukba foglalják a bizonyos tervek és 
programok környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról szóló, 2001. június 
27-i 2001/42/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv végrehajtásában 
meghatározott stratégiai környezeti 
vizsgálat követelményeit, figyelembe véve 
az éghajlatváltozás hatásainak 
mérsékléséhez fûzõdõ igényeket1.
1 HL L 197., 2001.7.21., 30. o.

Or. en

Módosítás 161

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Értékelés a programozási idõszak során Értékelés a programozási idõszak során

(1) Az irányító hatóság valamennyi 
programra vonatkozóan értékelési tervet 
készít és azt az alapokra vonatkozó 
szabályoknak megfelelõen benyújtja.

(1) Az irányító hatóság vagy a tagállam
értékelési tervet készít, amely egynél több 
programra is vonatkozhat. Ezt az alapokra 
vonatkozó szabályoknak megfelelõen kell 
benyújtani.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy 
megfelelõ értékelési kapacitás álljon 
rendelkezésre.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy 
megfelelõ értékelési kapacitás álljon 
rendelkezésre.

(3) A programozási idõszak során az (3) A programozási idõszak során az 
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irányító hatóságok az értékelési terv 
alapján elvégzik valamennyi program 
értékelését, beleértve az eredményesség, a 
hatékonyság és a hatások értékelését. A 
programozási idõszak során legalább 
egyszer értékelni kell, hogy a KSK-
alapokból származó támogatás miként 
járult hozzá az egyes prioritások 
célkitûzéseihez. A monitoringbizottság 
valamennyi értékelést megvizsgálja és 
megküldi a Bizottságnak.

irányító hatóság gondoskodik arról, hogy
az értékelési terv alapján valamennyi 
program értékelését elvégezzék, beleértve 
az eredményesség, a hatékonyság és a 
hatások értékelését is, valamint biztosítja, 
hogy azokat az alapokra vonatkozó 
szabályokkal összhangban megfelelõen 
nyomon követik.

(4) A Bizottság saját kezdeményezésére 
elvégezheti a programok értékelését.

(4) A Bizottság saját kezdeményezésére 
elvégezheti a programok értékelését. A 
Bizottság tájékoztatja az irányító 
hatóságot, az eredményeket pedig 
megküldi az irányító hatóságnak,
valamint az érintett monitoringbizottság 
rendelkezésére bocsátja.

Or. en

Módosítás 162

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az utólagos értékeléseket a Bizottság vagy 
a tagállamok végzik szoros 
együttmûködésben. Az utólagos 
értékelések során az alapokra vonatkozó 
szabályokban meghatározott egyedi 
követelményeknek megfelelõen 
megvizsgálják a KSK-alapok
eredményességét és hatékonyságát, 
valamint azok hozzájárulását az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedéssel 
kapcsolatos uniós stratégiához. Az utólagos 
értékeléseket 2023. december 31-ig kell 
elvégezni.

Az utólagos értékeléseket a Bizottság vagy 
a tagállamok végzik szoros 
együttmûködésben a Bizottsággal. Az 
uniós stratégiára vonatkozóan 
megállapított célok figyelembevételével és 
az utólagos értékelések során az alapokra 
vonatkozó szabályokban meghatározott 
egyedi követelményeknek megfelelõen 
megvizsgálják az európai strukturális és 
beruházási alapok eredményességét és 
hatékonyságát, valamint azok 
hozzájárulását az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedéssel kapcsolatos uniós 
stratégiához. Az utólagos értékeléseket 
2023. december 31-ig kell elvégezni.

A Bizottság 2024. december 31-ig minden 
egyes európai strukturális és beruházási 
alap vonatkozásában összefoglaló 
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jelentést készít, amelyben ismerteti az 
utólagos értékelések fõbb következtetéseit.

Or. en

Módosítás 163

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Technikai segítségnyújtás a Bizottság 
kezdeményezésére

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

(1) A Bizottság kezdeményezésére vagy 
nevében a KSK-alapok támogathatják az e 
rendelet végrehajtásához szükséges 
elõkészítõ, figyelemmel kísérési, igazgatási 
és technikai segítségnyújtási, értékelési és 
ellenõrzési intézkedéseket.

(1) A Bizottság kezdeményezésére az 
európai strukturális és beruházási alapok 
támogathatják az e rendelet 
végrehajtásához szükséges elõkészítõ, 
figyelemmel kísérési, igazgatási és 
technikai segítségnyújtási, értékelési és 
ellenõrzési intézkedéseket.

Ilyen intézkedések végrehajthatók:

a) közvetlenül a Bizottság által; vagy

b) közvetetten, a költségvetési rendelet 60. 
cikkével összhangban a tagállamoktól 
eltérõ szervek és személyek által.

Ezek az intézkedések korlátozás nélkül
magukban foglalhatják az alábbiakat:

Ezen intézkedések magukban foglalhatják 
különösen az alábbiakat:

a) a projektek elõkészítéséhez és 
értékeléséhez biztosított segítségnyújtás, 
beleértve az EBB részérõl nyújtott 
támogatást;

a) a projektek elõkészítéséhez és 
értékeléséhez biztosított segítségnyújtás, 
beleértve az EBB részérõl nyújtott 
támogatást;

b) a KSK-alapok eredményes irányításához 
szükséges intézmények megerõsítése és az 
igazgatási kapacitás kiépítése;

b) az európai strukturális és beruházási 
alapok eredményes irányításához 
szükséges intézmények megerõsítése és az 
igazgatási kapacitás kiépítése;

c) a Bizottság KSK-alapokról szóló 
jelentéseihez és a kohéziós jelentéshez 
kapcsolódó tanulmányok;

c) a Bizottság európai strukturális és 
beruházási alapokról szóló jelentéseihez 
és a kohéziós jelentéshez kapcsolódó 
tanulmányok;

d) a KSK-alapok elemzésével, 
irányításával, monitorozásával, 

d) az európai strukturális és beruházási 
alapok elemzésével, irányításával, 
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információcseréjével és végrehajtásával 
kapcsolatos intézkedések, valamint az 
ellenõrzési rendszerek és a technikai és 
adminisztratív segítségnyújtás 
végrehajtásával összefüggõ intézkedések;

monitorozásával, információcseréjével és 
végrehajtásával kapcsolatos intézkedések, 
valamint az ellenõrzési rendszerek és a 
technikai és adminisztratív segítségnyújtás 
végrehajtásával összefüggõ intézkedések;

e) a KSK-alapok jelenlegi és jövõbeli 
mûködésére vonatkozó értékelések, 
szakértõi jelentések, statisztikák és 
tanulmányok, beleértve az általános 
jellegûeket, amelyeket adott esetben az 
EBB is elvégezhet;

e) az európai strukturális és beruházási 
alapok jelenlegi és jövõbeli mûködésére 
vonatkozó értékelések, szakértõi 
jelentések, statisztikák és tanulmányok, 
beleértve az általános jellegûeket, 
amelyeket adott esetben az EBB is 
elvégezhet;

f) az információk terjesztésére, a
hálózatépítés támogatására, a 
kommunikációs tevékenységek 
elvégzésére, a tudatosság növelésére és – a 
harmadik országokkal is folytatott –
együttmûködés és tapasztalatcsere 
elõmozdítására irányuló intézkedések. A 
polgárok felé irányuló kommunikációban a 
nagyobb hatékonyság elérése és a 
kommunikációs tevékenységek nagyobb 
szinergiájának megteremtése érdekében a 
Bizottság kezdeményezésére az e rendelet 
által a kommunikációs tevékenységekhez 
rendelt források hozzájárulnak az Európai 
Unió kohéziós politikával kapcsolatos 
politikai prioritásainak szervezeti 
kommunikációjához, amennyiben azok 
kapcsolódnak a rendelet általános 
célkitûzéseihez.

f) az információk terjesztésére, a 
hálózatépítés támogatására, a 
kommunikációs tevékenységek 
elvégzésére, a tudatosság növelésére és – a 
harmadik országokkal is folytatott –
együttmûködés és tapasztalatcsere 
elõmozdítására irányuló intézkedések. A 
polgárok felé irányuló kommunikációban a 
nagyobb hatékonyság elérése és a 
kommunikációs tevékenységek nagyobb 
szinergiájának megteremtése érdekében a 
Bizottság kezdeményezésére az e rendelet 
által a kommunikációs tevékenységekhez 
rendelt források hozzájárulnak az Európai 
Unió kohéziós politikával kapcsolatos 
politikai prioritásainak szervezeti 
kommunikációjához, amennyiben azok 
kapcsolódnak a rendelet általános 
célkitûzéseihez.

g) az irányítást, a nyomon követést, az 
ellenõrzést és az értékelést szolgáló 
informatikai rendszerek üzembe helyezése, 
mûködtetése és egymással való 
összekapcsolása;

g) az irányítást, a nyomon követést, az 
ellenõrzést és az értékelést szolgáló 
informatikai rendszerek üzembe helyezése, 
mûködtetése és egymással való 
összekapcsolása;

h) az értékelési módszerek javítására és az 
értékelési gyakorlatokra vonatkozó 
információcserére irányuló intézkedések;

h) az értékelési módszerek javítására és az 
értékelési gyakorlatokra vonatkozó 
információcserére irányuló intézkedések;

i. ellenõrzéssel kapcsolatos intézkedések; i. ellenõrzéssel kapcsolatos intézkedések;
j) a beruházások tervezéséhez, a 
szükségletek felméréséhez, a pénzügyi 
eszközök, közös cselekvési tervek és 
nagyprojektek – beleértve az EBB-vel 
közös kezdeményezéseket is –
elõkészítéséhez, kialakításához és 

j) a beruházások tervezéséhez, a 
szükségletek felméréséhez, a pénzügyi 
eszközök, közös cselekvési tervek és 
nagyprojektek – beleértve az EBB-vel 
közös kezdeményezéseket is –
elõkészítéséhez, kialakításához és 
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végrehajtásához szükséges nemzeti és 
regionális kapacitás erõsítése;

végrehajtásához szükséges nemzeti és 
regionális kapacitás erõsítése;

ja) a helyes gyakorlatok terjesztése annak 
elõsegítése érdekében a tagállamok 
számára, hogy megerõsítsék az 5. cikkben 
említett, érintett partnerek és 
ernyõszervezeteik kapacitását.

Or. en

Módosítás 164

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Technikai segítségnyújtás a tagállamok 
részérõl

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

(1) A tagállam kezdeményezésére a KSK-
alapok elõkészítési, irányítási, figyelemmel 
kísérési, értékelési, tájékoztatási és 
kommunikációs, hálózatépítési, 
panaszkezelési és ellenõrzési 
intézkedéseket támogathatnak. A tagállam 
a KSK-alapokat a kedvezményezettek 
igazgatási terheinek csökkentését szolgáló 
intézkedésekre használhatja, beleértve az 
elektronikus adatcsere-rendszereket, 
valamint a tagállam hatóságainak és a 
kedvezményezetteknek a KSK-alapok
igazgatásával és igénybevételével 
kapcsolatos kapacitásai megerõsítését 
szolgáló intézkedéseket. Ezek az 
intézkedések az elõzõ és a következõ 
programozási idõszakra vonatkozhatnak.

(1) A tagállam kezdeményezésére az 
európai strukturális és beruházási alapok
elõkészítési, irányítási, figyelemmel 
kísérési, értékelési, tájékoztatási és 
kommunikációs, hálózatépítési, 
panaszkezelési és ellenõrzési 
intézkedéseket támogathatnak. A tagállam 
az európai strukturális és beruházási 
alapokat a kedvezményezettek igazgatási 
terheinek csökkentését szolgáló 
intézkedésekre használhatja, beleértve az 
elektronikus adatcsere-rendszereket, 
valamint a tagállam hatóságainak és a 
kedvezményezetteknek ezen alapok
igazgatásával és igénybevételével 
kapcsolatos kapacitásai megerõsítését 
szolgáló intézkedéseket, továbbá az 
érintett partnerek kapacitásának 
megerõsítésére és a bevált gyakorlatok
közöttük megvalósuló cseréjére irányuló 
intézkedéseket, összhangban az 5. cikk (3) 
bekezdésének e) pontjával. Ezek az 
intézkedések az elõzõ és a következõ 
programozási idõszakra vonatkozhatnak.

(2) Az alapokra vonatkozó szabályok 
további intézkedéseket határozhatnak meg, 
amelyeket az egyes KSK-alapok technikai 

(2) Az alapokra vonatkozó szabályok 
további intézkedéseket határozhatnak meg, 
amelyeket az egyes európai strukturális és 
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segítségnyújtásából lehet finanszírozni, 
valamint ki is zárhatnak intézkedéseket az 
ilyen finanszírozásból.

beruházási alapok technikai 
segítségnyújtásából lehet finanszírozni, 
valamint ki is zárhatnak intézkedéseket az 
ilyen finanszírozásból.

Or. en

Módosítás 165

Rendeletre irányuló javaslat
I a fejezet (új) – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A KSK-alapokból a köz- és magányszféra 
közötti partnerségekre irányuló 
támogatások különleges szabályai

Or. en

Módosítás 166

Rendeletre irányuló javaslat
54 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

54a. cikk
A köz- és magánszféra közötti 
partnerségek (PPP-k)
Az európai strukturális és beruházási 
alapok felhasználhatók olyan mûveletek 
támogatására, amelyeket PPP-struktúra 
(„PPP-mûvelet”) keretében hajtanak 
végre vagy szándékoznak végrehajtani. Az 
ilyen PPP-mûveleteknek összhangban kell 
lenniük az alkalmazandó uniós és nemzeti 
joggal, különösképp az állami 
támogatásokra és a közbeszerzésekre 
irányadó szabályokkal.

Or. en
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Módosítás 167

Rendeletre irányuló javaslat
54 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

54b. cikk
Kedvezményezettek PPP-mûveletek esetén
(1) PPP-mûveletek esetén és a 2. cikk (8) 
bekezdésétõl eltérõen a kedvezményezettek 
az alábbiak lehetnek:
a) a mûveletet kezdeményezõ közjogi 
intézmény, vagy
b) a mûvelet végrehajtására kiválasztott 
vagy kiválasztandó, az adott tagállam 
magánjogának hatálya alá esõ szervezet 
(„magánszférabeli partner”).
(2) A mûveletet kezdeményezõ közjogi 
intézmény javasolhatja, hogy a mûvelet 
jóváhagyását követõen kiválasztandó 
magánszférabeli partner legyen a KSK-
alapokból folyósítandó támogatás 
kedvezményezettje. Ebben az esetben a 
jóváhagyó határozatnak feltétele, hogy az 
irányító hatóság megbizonyosodjon arról, 
hogy a kiválasztott magánszférabeli 
partner teljesíti és felvállalja mindazokat a 
vonatkozó kötelezettségeket, amelyek e 
rendelet értelmében a kezdeményezettek 
számára keletkeznek.
(3) A mûvelet végrehajtására kiválasztott 
magánszférabeli partnert a végrehajtás 
során fel lehet váltani mint 
kedvezményezettet, amennyiben erre a 
PPP vagy a magánszférabeli partner és a 
mûveletet társfinanszírozó pénzügyi 
intézmény közötti finanszírozási 
megállapodás feltételei alapján szükség 
van. Ebben az esetben az elõzõt felváltó 
magánszférabeli partner vagy közjogi 
intézmény válik kezdeményezetté, feltéve, 
hogy az irányító hatóság 
megbizonyosodott arról, hogy a korábbit 
felváltó partner teljesíti és felvállalja 
mindazokat a vonatkozó kötelezettségeket, 
amelyek e rendelet értelmében a 
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kezdeményezettek számára keletkeznek.
(4) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a 142. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyekben meghatározza a 
kedvezményezett felváltására irányadó 
szabályokat és a kapcsolódó felelõsségi 
köröket.
(5) A kedvezményezettnek a (3) 
bekezdésben szereplõ alkalmazandó 
feltételek és a (4) bekezdésnek 
megfelelõen elfogadott felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus szerinti felváltása nem 
tekintendõ a 61. cikk (1) bekezdése b) 
pontjának értelmében vett 
tulajdonosváltásnak.

Or. en

Módosítás 168

Rendeletre irányuló javaslat
54 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

54c. cikk
A PPP-mûveletek támogatása
(1) Olyan PPP-mûveletek esetében, 
amelyeknél a kedvezményezett egy állami 
szervezet szerv, a PPP-mûvelet során a 
magánszférabeli partner számára 
felmerült és általa megfizetett kiadásokat 
az 55. cikk (2) bekezdésétõl eltérõen úgy 
lehet tekinteni, mint a kedvezményezett 
számára felmerült és általa megfizetett 
kiadásokat, és azokat fel lehet tüntetni a 
Bizottságnak benyújtandó fizetési 
kérelemben, feltéve, hogy teljesülnek az 
alábbi feltételek:
a) a kedvezményezett PPP-megállapodást 
kötött egy magánszférabeli partnerrel;
b) az irányító hatóság ellenõrizte, hogy a 
kedvezményezett által bejelentett 
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kiadásokat a magánszférabeli partner 
kifizette, és hogy a mûvelet összhangban 
áll az alkalmazandó uniós és nemzeti 
joggal, a programmal és a mûvelet 
támogatására vonatkozó feltételekkel.
(2) Egy fizetési kérelemben az (1) 
bekezdésnek megfelelõen feltüntetett 
kiadásokkal összefüggésben a 
kedvezményezettnek folyósított 
kifizetéseket a kedvezményezett nevére e 
célból nyitott escrow számlára kell utalni. 
(3) A (2) bekezdésben említett escrow 
számlára utalt pénzösszegeket a PPP-
megállapodással összhangban felmerülõ 
kifizetésekre kell felhasználni, beleértve a 
PPP-megállapodás megszûnése esetén 
esedékes kifizetéseket is.
(4) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a 142. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyekben meghatározza a 
PPP-megállapodásokba foglalandó 
minimumkövetelményeket, amelyek az (1) 
bekezdésben említett eltérés 
alkalmazásakor válnak szükségessé, 
beleértve a PPP-megállapodás 
megszûnésére és a megfelelõ ellenõrzési 
nyomvonalra vonatkozó rendelkezéseket 
is.

 (Megjegyzés az 54c. cikk (1) bekezdését illetõen: a 121. cikk (1) bekezdésének a) pontját és a 
128. cikk (1) bekezdésének a) pontját érintõ hatásokkal egy késõbbi szakaszban, a pénzügyi 
irányításra vonatkozó részrõl folytatott tárgyalások összefüggésében foglalkozunk, annak 
biztosítása érdekében, hogy e rendelkezések összhangban álljanak a szóban forgó cikkel.)
 (Megjegyzés az 54c. cikk (2) bekezdését illetõen: az escrow számla fogalommeghatározását a 
2. cikk tartalmazza.)

Or. en
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Módosítás 169

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kiadás abban az esetben jogosult a 
KSK-alapokból származó hozzájárulásra, 
ha az a kedvezményezettnél a programnak 
a Bizottságnak történõ benyújtásának 
idõpontja, illetve 2014. január 1. közül a 
korábbi idõpont és 2022. december 31. 
között merült fel és került kifizetésre. Ezen 
kívül a kiadás kizárólag abban az esetben 
jogosult az EMVA-ból és az ETHA-ból 
származó hozzájárulásra, ha az adott 
támogatást a kifizetõ ügynökség 
ténylegesen kifizeti 2014. január 1. és 
2022. december 31. között.

(2) Valamely kiadás abban az esetben 
jogosult az európai strukturális és 
beruházási alapokból származó 
hozzájárulásra, ha az a kedvezményezettnél 
merült fel, és a programnak a Bizottságnak 
történõ benyújtásának idõpontja, illetve 
2014. január 1. közül a korábbi idõpont és 
2022. december 31. között került 
kifizetésre. Ezen kívül a kiadás kizárólag 
abban az esetben jogosult az EMVA-ból és 
az ETHA-ból származó hozzájárulásra, ha 
az adott támogatást a kifizetõ ügynökség 
ténylegesen kifizeti 2014. január 1. és 
2022. december 31. között.

(Megjegyzés: további horizontális kiigazítások tárgyát képezheti az N+3 tekintetében.)

Or. en

Módosítás 170

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Valamely mûvelet végrehajtása során 
közvetlenül keletkezett nettó bevételt, 
amelyet a mûvelet jóváhagyásánál nem 
vettek figyelembe a kedvezményezett által 
benyújtott végsõ kifizetési kérelemben le 
kell vonni a mûvelet támogatható 
kiadásaiból. Ez a szabály nem vonatkozik 
a pénzügyi eszközökre és díjakra.

(6) E bekezdés olyan mûveletek esetében 
alkalmazandó, amelyek végrehajtásuk 
során nettó bevételt termelnek, és 
amelyekre nem vonatkoznak az 54. cikk 
(1)–(6) bekezdésében foglalt 
rendelkezések.

A mûveletnek az európai strukturális és 
beruházási alapokból társfinanszírozható 
kiadásait legkésõbb a kedvezményezett 
által benyújtott végsõ kifizetési 
kérelemben csökkenteni kell azzal a nettó 
bevétellel, amelyet a mûvelet 



PE487.740v04-00 124/303 PR\937861HU.doc

HU

jóváhagyásakor nem vettek figyelembe, és 
amelyet a mûvelet csak a végrehajtása 
során termel közvetlenül. Ha a költségek 
teljes összege nem társfinanszírozható, a 
nettó bevételt a költségek elszámolható és 
el nem számolható részeinek arányában 
kell felosztani.
Ez a szabály e bekezdésben nem 
alkalmazandó az alábbiakra:
a) a technikai segítségnyújtás;

b) pénzügyi eszközök;

c) teljes visszafizetési kötelezettség alá esõ 
visszatérítendõ támogatások;
d) díjak;

e) az állami támogatásokra vonatkozó 
szabályok hatálya alá tartozó mûveletek;
f) olyan mûveletek, amelyek esetében a 
közpénzekbõl folyósított támogatás 
egyösszegû kifizetések vagy az 
egységköltségek szokásos mértékének 
formáját ölti, feltéve, hogy a nettó bevételt 
elõzetesen figyelembe vették;
g) közös cselekvési terv keretében 
végrehajtott mûveletek, feltéve, hogy a 
nettó bevételt elõzetesen figyelembe 
vették;
h) olyan mûveletek, amelyek esetében a 
támogatási összegeket vagy arányokat az 
EMVA-rendelet 1. melléklete határozza 
meg.
i) olyan mûveletek, amelyek esetében a 
teljes támogatható költség nem haladja 
meg az 50 000 eurót.
E cikk és az 54. cikk alkalmazásában nem 
tekintendõk bevételnek a kedvezményezett 
által kapott azon kifizetések, amelyek a 
kedvezményezett és harmadik felek közötti 
szerzõdésszegés esetén felmerülõ 
szerzõdéses feltételbõl adódnak (kötbér), 
vagy a kedvezményezett közbeszerzési 
szabályoknak megfelelõen kiválasztott 
ajánlatának harmadik fél általi 
visszavonásából keletkeznek (letét), és 
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ezek nem vonhatók le a mûvelet 
elszámolható kiadásaiból.

Or. en

Módosítás 171

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A program módosítása esetén a 
módosítás miatt támogathatóvá váló kiadás 
csak a módosítási kérelem Bizottságnak 
történõ benyújtásának idõpontjától kezdve 
támogatható.

(7) A program módosítása esetén a 
módosítás miatt támogathatóvá váló kiadás 
csak a módosítási kérelem Bizottságnak 
történõ benyújtásának idõpontjától kezdve 
támogatható, vagy a 87. cikk (11) 
bekezdésének alkalmazása esetén, a 
programot módosító határozat 
hatálybalépésének idõpontjától.

Az ETHA-ra vonatkozó egyedi szabályok 
eltérhetnek az elsõ albekezdéstõl.

törölve

Or. en

Módosítás 172

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Valamely mûvelet egy vagy több KSK-
alapból, valamint más uniós eszközökbõl 
is kaphat támogatást, feltéve, hogy az 
egyik KSK-alapból történõ költségtérítésre 
vonatkozó kifizetési kérelemben megadott 
kiadási tétel nem kap támogatást egy másik 
alapból vagy uniós eszközbõl, sem 
ugyanabból az alapból egy másik program 
keretében.

(8) Valamely mûvelet egy vagy több 
európai strukturális és beruházási 
alapból, illetve egy vagy több programból, 
valamint más uniós eszközökbõl is kaphat 
támogatást, feltéve, hogy az egyik európai 
strukturális és beruházási alapból történõ 
költségtérítésre vonatkozó kifizetési 
kérelemben megadott kiadási tétel nem kap 
támogatást egy másik alapból vagy uniós 
eszközbõl, sem ugyanabból az alapból egy 
másik program keretében.
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Or. en

Módosítás 173

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Támogatási formák Támogatási formák

A KSK-alapok vissza nem fizetendõ 
támogatások, díjak, visszatérítendõ 
támogatás, pénzügyi eszközök, illetve a 
fentiek ötvözésének formájában nyújtanak 
segítséget.

Az európai strukturális és beruházási 
alapok vissza nem fizetendõ támogatások, 
díjak, visszatérítendõ támogatás, pénzügyi 
eszközök, illetve a fentiek ötvözésének 
formájában nyújtanak segítséget.

Visszatérítendõ támogatás esetében a 
támogatást nyújtó szervnek, illetve a 
tagállam más illetékes hatóságának 
visszafizetett támogatást külön számlán 
kell nyilvántartani, és azt újra fel kell 
használni ugyanarra a célra vagy a program 
célkitûzései szerint.

Visszatérítendõ támogatás esetében a 
támogatást nyújtó szervnek, illetve a 
tagállam más illetékes hatóságának 
visszafizetett támogatást külön számlán 
vagy külön számviteli kód feltüntetésével
kell nyilvántartani, és azt újra fel kell 
használni ugyanarra a célra vagy a program 
célkitûzései szerint.

Or. en

Módosítás 174

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Vissza nem fizetendõ támogatási formák Vissza nem fizetendõ és visszatérítendõ
támogatási formák

Or. en
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Módosítás 175

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A vissza nem fizetendõ támogatás az 
alábbi formákban történhet:

(1) A vissza nem fizetendõ és a 
visszatérítendõ támogatás az alábbi 
formákban történhet:

Or. en

Módosítás 176

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdés b), c) és d) pontjaiban 
említett összegek meghatározása a 
következõk alapján történik:

(4) Az (1) bekezdés b), c) és d) pontjaiban 
említett összegek meghatározása a 
következõ módok egyikén történik:

a) igazságos, méltányos és ellenõrizhetõ 
számítási módszerrel, amely a 
következõkön alapul:

a) igazságos, méltányos és ellenõrizhetõ 
számítási módszerrel, amely a 
következõkön alapul:

i. statisztikai adatok vagy más objektív 
információk; vagy

i. statisztikai adatok vagy más objektív 
információk; vagy

ii. az egyes kedvezményezettek ellenõrzött 
múltbeli adatai vagy a szokásos 
költségelszámolási gyakorlatuk 
alkalmazása;

ii. az egyes kedvezményezettek ellenõrzött 
múltbeli adatai; vagy

iia. az egyes kedvezményezettek szokásos 
költségelszámolási gyakorlatának 
alkalmazása;

b) az uniós politikákban hasonló típusú 
mûvelet és kedvezményezett esetén 
alkalmazott módszerek és megfelelõ 
mértékû egységköltségek, egyösszegû és 
átalánydíjas kifizetések;

b) az uniós politikákban hasonló típusú 
mûvelet és kedvezményezett esetén 
alkalmazott megfelelõ mértékû 
egységköltségek, egyösszegû és 
átalánydíjas kifizetések alkalmazására 
vonatkozó szabályoknak megfelelõen;

c) a teljes egészében a tagállam által 
finanszírozott támogatási rendszerekben 
hasonló típusú mûvelet és 
kedvezményezett esetén alkalmazott 

c) a teljes egészében a tagállam által 
finanszírozott támogatási rendszerekben 
hasonló típusú mûvelet és 
kedvezményezett esetén alkalmazott 
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módszerek és megfelelõ mértékû 
egységköltségek, egyösszegû és 
átalánydíjas kifizetések;

megfelelõ mértékû egységköltségek, 
egyösszegû és átalánydíjas kifizetések 
alkalmazására vonatkozó szabályoknak 
megfelelõen;

d) e rendeletben és az alapokra vonatkozó 
szabályokban meghatározott ráták,

d) e rendeletben és az alapokra vonatkozó 
szabályokban meghatározott ráták,

Or. en

Módosítás 177

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Közvetett költségek átalánydíjas 
finanszírozása vissza nem fizetendõ 
támogatás esetén

Közvetett költségek és személyzeti 
költségek átalánydíjas finanszírozása 
vissza nem fizetendõ és visszatérítendõ
támogatás esetén

Amennyiben valamely mûvelet 
végrehajtása közben közvetett költségek 
keletkeznek, ezeket átalány alapon lehet 
kiszámítani a következõképpen:

(1) Amennyiben valamely mûvelet 
végrehajtása közben közvetett költségek 
keletkeznek, ezeket átalány alapon lehet 
kiszámítani a következõképpen:

a) a támogatható közvetlen költségek 
20 %-áig terjedõ átalány, amikor az 
átalányt egy igazságos, méltányos és 
ellenõrizhetõ számítási módszerrel 
számítják ki, illetve egy olyan módszerrel, 
amelyet a teljes egészében a tagállam által 
finanszírozott, hasonló típusú mûveletek és 
kedvezményezettek esetében alkalmazott 
támogatási konstrukcióknál használnak;

a) a támogatható közvetlen költségek 25%-
áig terjedõ átalány, amennyiben az 
átalányt egy igazságos, méltányos és 
ellenõrizhetõ számítási módszerrel 
számítják ki, illetve egy olyan módszerrel, 
amelyet a teljes egészében a tagállam által 
finanszírozott, hasonló típusú mûveletek és 
kedvezményezettek esetében alkalmazott 
támogatási konstrukcióknál használnak;

b) a támogatható közvetlen személyzeti 
költségek 15 %-áig terjedõ átalány;

b) a támogatható közvetlen személyzeti 
költségek 15%-áig terjedõ átalány azon 
kötelezettség nélkül, hogy a tagállam 
számításokat végez az alkalmazandó 
átalány megállapítására;

c) az uniós politikákban a hasonló típusú 
mûvelet és kedvezményezett esetében 
alkalmazott módszerek és megfelelõ ráták 
alapján számított, a támogatott közvetlen 
költségekre vonatkozó átalány.

c) az uniós politikákban a hasonló típusú 
mûvelet és kedvezményezett esetében 
alkalmazott módszerek és megfelelõ ráták 
alapján számított, a támogatott közvetlen 
költségekre vonatkozó átalány.



PR\937861HU.doc 129/303 PE487.740v04-00

HU

A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 
142. cikknek megfelelõen felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a fenti c) 
pontban említett átalány és az ahhoz 
kapcsolódó módszerek meghatározása 
érdekében.

A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 
142. cikknek megfelelõen felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a fenti c) 
pontban említett átalány és az ahhoz 
kapcsolódó módszerek meghatározása 
érdekében.

(1a) Egy mûvelet végrehajtásához 
kapcsolódó személyzeti költségek 
megállapítása céljából kiszámítható az 
alkalmazandó óradíj oly módon, hogy a 
legutolsó dokumentált éves bruttó 
foglalkoztatási költségeket elosztják 1720 
órával.

Or. en

Módosítás 178

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vissza nem fizetendõ támogatásokra való 
jogosultság egyedi szabályai

A vissza nem fizetendõ támogatásokra és a 
visszatérítendõ támogatásokra való 
jogosultság egyedi szabályai

Or. en

Módosítás 179

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) föld és ingatlan biztosítása esetén az 
értéket egy szakképzett független szakértõ
vagy egy megfelelõen felhatalmazott 
hivatalos szerv igazolja, és ez az érték nem 
haladja meg a (3) bekezdés b) pontjában 
meghatározott határt..

d) föld és ingatlan biztosítása esetén 
lehetõség van készpénzkifizetésre bérleti 
szerzõdés teljesítése céljából, ha annak 
éves névértéke nem haladja meg az adott 
tagállam fizetõeszközének egy egységét. A
föld vagy ingatlan értékét egy szakképzett 
független szakértõnek vagy egy 
megfelelõen felhatalmazott hivatalos 
szervnek kell igazolnia, és ez az érték nem 
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haladja meg a (3) bekezdés b) pontjában 
meghatározott határt;

Or. en

Módosítás 180

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A következõ költségek nem 
támogathatók a KSK-alapokból:

(3) A következõ költségek nem 
támogathatók az európai strukturális és 
beruházási alapokból és a Kohéziós 
Alapból az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszközbe átcsoportosított 10 000 millió 
euróból:

a) hitelkamat; a) hitelkamat, kivéve, ha a támogatást 
kamattámogatás vagy garanciadíj-
támogatás formájában nyújtották;

b) beépített és be nem épített földterület 
vásárlása esetén az érintett mûvelet teljes 
támogatható kiadásának 10%-át meghaladó 
érték. A környezetmegõrzést szolgáló 
kivételes és kellõen indokolt esetekben 
magasabb százalékarány is megengedhetõ.

b) beépített és be nem épített földterület 
vásárlása esetén az érintett mûvelet teljes 
támogatható kiadásának 10%-át meghaladó 
érték. A parlagon heverõ területek és 
olyan, korábban ipari hasznosítású 
területek esetében, amelyeken épületek 
találhatók, ezt a korlátozást 15%-ra kell 
emelni. A környezetmegõrzést szolgáló 
kivételes és kellõen indokolt esetekben 
magasabb százalékarány is megengedhetõ;

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

c) hozzáadottérték-adó (héa), kivéve, ha a 
héára vonatkozó nemzeti jogszabályok 
alapján nem igényelhetõ vissza.

Or. en
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Módosítás 181

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a program keretében a programterületen 
kívül esõ mûveletekre allokált teljes összeg 
nem haladja meg az ERFA-ból, a Kohéziós 
Alapból és az ETHA-ból a prioritásra szánt 
támogatás 10%-át, illetve az EMVA 
esetében az alapból a programra szánt 
támogatás 3%-át;

b) a program keretében a programterületen 
kívül esõ mûveletekre allokált teljes összeg 
nem haladja meg az ERFA-ból, a Kohéziós 
Alapból és az ETHA-ból a prioritásra szánt 
támogatás 15%-át, illetve az EMVA 
esetében az alapból a programra szánt 
támogatás 5%-át;

Or. en

Módosítás 182

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Promóciós tevékenységekkel 
kapcsolatos mûveletek keretében 
felmerülhetnek kiadások az Unión kívül, 
feltéve hogy a (2) bekezdés a) pontjában 
leírt feltételek és az adott mûvelettel 
kapcsolatos irányítási és ellenõrzési 
kötelezettségek teljesülnek.

(3) Technikai segítségnyújtással vagy
promóciós tevékenységekkel kapcsolatos 
mûveletek keretében felmerülhetnek 
kiadások az Unión kívül, feltéve hogy a (2) 
bekezdés a) pontjában leírt feltételek és az 
adott mûvelettel kapcsolatos irányítási és 
ellenõrzési kötelezettségek teljesülnek.

Or. en

Módosítás 183

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A KSK-alapokból valamely 
infrastrukturális vagy termelõ beruházást 
magában foglaló mûveletre fordított 
támogatás akkor fizetendõ vissza, ha a 
kedvezményezettnek történõ utolsó 

(1) Az európai strukturális és beruházási 
alapokból valamely infrastrukturális vagy 
termelõ beruházást magában foglaló 
mûveletre fordított támogatás akkor 
fizetendõ vissza, ha a kedvezményezettnek 
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kifizetéstõl számított öt éven belül, illetve, 
ha van ilyen, az állami támogatásról szóló 
szabályozás szerinti idõtartamon belül, a 
következõk valamelyike történik:

történõ utolsó kifizetéstõl számított öt éven 
belül, illetve, ha van ilyen, az állami 
támogatásról szóló szabályozás szerinti 
idõtartamon belül, a következõk 
valamelyike történik:

a) a termelõ tevékenység megszûnése vagy 
áthelyezése;

a) a termelõ tevékenység megszûnése vagy 
a programterületen kívülre való
áthelyezése; vagy

b) az infrastruktúra valamely elemében 
tulajdonosváltás következik be, amelynek 
eredményeként egy cég vagy állami 
szervezet jogtalan elõnyhöz jut; vagy

b) az infrastruktúra valamely elemében 
tulajdonosváltás következik be, amelynek 
eredményeként egy cég vagy állami 
szervezet jogtalan elõnyhöz jut; vagy

c) a természetében, célkitûzéseiben vagy 
végrehajtási feltételeiben olyan lényeges 
változás következik be, amely az eredeti 
célkitûzéseket veszélyezteti.

c) a természetében, célkitûzéseiben vagy 
végrehajtási feltételeiben olyan lényeges 
változás következik be, amely az eredeti 
célkitûzéseket veszélyezteti.

A mûveletre jogtalanul kifizetett 
összegeket a tagállamnak vissza kell 
téríttetnie.

A mûveletre jogtalanul kifizetett 
összegeket a tagállamnak vissza kell 
téríttetnie, mégpedig azon idõszak 
arányában, amelyben nem teljesültek a 
követelmények.

Az elsõ albekezdésben meghatározott 
határidõt a tagállamok három évre 
csökkenthetik a kkv-k általi beruházásnak 
és az általuk teremtett munkahelyeknek a 
fenntartása esetén.

Or. en

Módosítás 184

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az európai strukturális és beruházási 
alapokból valamely infrastrukturális vagy 
termelõ beruházást magában foglaló 
mûveletre fordított támogatás akkor 
fizetendõ vissza, ha a kedvezményezettnek 
történõ utolsó kifizetéstõl számított 10 
éven belül a termelõ tevékenységet 
áthelyezik az Unión kívülre. Ez a 
rendelkezés nem alkalmazandó, ha a 
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kedvezményezett kkv. Ha az európai 
strukturális és beruházási alapok 
hozzájárulását állami támogatás 
formájában nyújtják, a 10 éves idõszak 
helyébe az állami támogatásra vonatkozó 
szabályok alapján alkalmazandó határidõ 
lép.

Or. en

Módosítás 185

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányítási és kontrollrendszerek az 
alábbiakról rendelkeznek:

Az irányítási és kontrollrendszerek a 4. cikk 
(8) bekezdésével összhangban az alábbiakról 
rendelkeznek:

Or. en

Módosítás 186

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a szabálytalanságok – beleértve a csalást 
is – megelõzése, azonosítása és kijavítása, 
valamint a jogosulatlanul kifizetett 
összegek és az esetleges kamatok 
visszafizettetése.

h) a szabálytalanságok – beleértve a csalást 
is – megelõzése, azonosítása és kijavítása, 
valamint a jogosulatlanul kifizetett 
összegek és az esetleges késedelmi
kamatok visszafizettetése.

Or. en
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Módosítás 187

Rendeletre irányuló javaslat
62 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

62a. cikk

Megosztott irányítás alá tartozó feladatok

A megosztott irányítás elvével 
összhangban a tagállamok és a Bizottság 
az ebben a rendeletben és az alapokra 
vonatkozó szabályokban meghatározott 
feladatköreiknek megfelelõen felelõsek a 
programok irányításáért és ellenõrzéséért.

Or. en

Módosítás 188

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok teljesítik az irányítási és 
ellenõrzési kötelezettségeket, továbbá 
vállalják az ezek eredményeként jelentkezõ 
feladatokat, amelyeket a pénzügyi 
rendeletben és az alapokra vonatkozó 
szabályokban a megosztott irányítással 
kapcsolatban meghatározott szabályok 
megállapítanak. A megosztott irányítás 
elve szerint a tagállamok felelõsek a 
programok irányításáért és ellenõrzéséért.

(1) A tagállamok teljesítik az irányítási és 
ellenõrzési kötelezettségeket, továbbá 
vállalják az ezek eredményeként jelentkezõ 
feladatokat, amelyeket a pénzügyi 
rendeletben és az alapokra vonatkozó 
szabályokban a megosztott irányítással 
kapcsolatban meghatározott szabályok 
megállapítanak.

Or. en
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Módosítás 189

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
programok irányítási és ellenõrzési 
rendszereinek felállítása az alapokra 
vonatkozó szabályok rendelkezései szerint 
történik, és hogy a rendszerek 
eredményesen mûködnek.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
programok irányítási és ellenõrzési 
rendszereinek felállítása az alapokra 
vonatkozó szabályok rendelkezései szerint 
történik, és hogy ezek a rendszerek 
eredményesen mûködnek.

Or. en

Módosítás 190

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok egy független vizsgálati 
és panaszkezelési eljárást a hoznak létre 
és mûködtetnek a KSK-alapok által 
társfinanszírozott mûveletek 
kiválasztásával vagy végrehajtásával 
kapcsolatos panaszokra. Kérésre a 
tagállamnak jelentenie kell a Bizottságnak
ezen vizsgálatok eredményeit.

(3) A tagállamok biztosítják az európai 
strukturális és beruházási alapokkal 
kapcsolatos panaszok kivizsgálására 
vonatkozó hatékony szabályozást. E 
szabályozás hatálya, szabályai és eljárásai 
a tagállamok felelõsségi körébe tartozik 
intézményi és jogi keretükkel 
összhangban. A tagállamok a Bizottság 
kérésére megvizsgálják azokat a 
Bizottsághoz benyújtott panaszokat, 
amelyek szabályozásuk hatálya alá 
tartoznak. Kérésre a tagállam tájékoztatja
a Bizottságot e vizsgálatok eredményeirõl.

Or. en
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Módosítás 191

Rendeletre irányuló javaslat
II fejezet – 64 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

II. FEJEZET – Az irányító és ellenõrzõ 
testületek akkreditálása

törölve

64. cikk törölve
Akkreditáció és koordináció törölve
(1) A költségvetési rendelet [56. cikke (3) 
bekezdésének] megfelelõen, a KSK-alapok 
keretében történõ kiadások irányításáért 
és ellenõrzéséért felelõs testületeket egy 
minisztériumi szintû akkreditáló hatóság 
hivatalos határozatban akkreditálja.

törölve

(2) Az akkreditáció feltétele, hogy az adott 
testület megfeleljen az alapokra vonatkozó 
szabályokban a belsõ környezettel, az 
ellenõrzési tevékenységekkel, a 
tájékoztatással és kommunikációval, 
valamint a monitorozással kapcsolatban 
meghatározott akkreditációs 
kritériumoknak.

törölve

(3) Az akkreditáció egy független 
ellenõrzõ testület véleményén alapul, 
amely testület megvizsgálja, hogy az adott 
testület megfelel-e az akkreditációs 
kritériumoknak. A független ellenõrzõ 
testület a nemzetközileg elfogadott 
ellenõrzési szabványok szerint végzi a 
munkáját. 

törölve

(4) Az akkreditáló hatóság felügyeli az 
akkreditált testületet, és hivatalos 
határozatban visszavonja az akkreditációt, 
ha egy vagy több akkreditációs kritérium 
már nem teljesül, kivéve abban az esetben, 
ha az érintett testület megteszi a szükséges 
jogorvoslati lépéseket az akkreditáló 
hatóság által a probléma súlyosságának 
megfelelõen meghatározott próbaidõn 
belül. Az akkreditáló hatóság azonnal 
értesíti a Bizottságot, amennyiben 
próbaidõt határoz meg egy akkreditált 
testület számára, illetve amennyiben 

törölve
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visszavonja az akkreditációt.
(5) A tagállam kijelölhet egy koordináló 
testületet, amelynek feladatai a 
következõk: a Bizottsággal való 
kapcsolattartás és a Bizottság 
tájékoztatása, az uniós szabályok 
összehangolt alkalmazásának 
elõmozdítása, összefoglaló jelentés 
készítése, amely nemzeti szintû áttekintést 
nyújt valamennyi igazgatási nyilatkozatról 
és könyvvizsgálói véleményrõl, valamint a 
gyakori hiányosságokkal kapcsolatban 
végrehajtott jogorvoslati lépések 
koordinálása.

törölve

(6) Az alapokra vonatkozó szabályokban 
megállapított elõírások sérelme nélkül, az 
(1) bekezdés alapján akkreditálandó 
testületek:

törölve

a) az ERFA, az ESZA és a Kohéziós Alap 
esetében az irányító hatóságok és – adott 
esetben – az igazoló hatóságok;

törölve

b) az EMVA és az ETHA esetében a 
kifizetéseket teljesítõ ügynökségek.

törölve

Or. en

Módosítás 192

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság hatáskörei és feladatai A Bizottság hatáskörei és feladatai

(1) A Bizottság a rendelkezésre álló 
információk alapján, beleértve az 
akkreditációs eljárást, az éves igazgatási 
nyilatkozatot, az éves ellenõrzési 
jelentéseket, az éves könyvvizsgálói 
véleményt, az éves végrehajtási jelentést, 
valamint a nemzeti és uniós testületek által 
végzett ellenõrzések alapján meggyõzõdik 
arról, hogy a tagállamok felállították az e 
rendeletnek és az alapokra vonatkozó 
szabályoknak megfelelõ irányítási és 

(1) A Bizottság a rendelkezésre álló 
információk alapján, beleértve az 
irányításért és az ellenõrzésért felelõs 
testületek kijelölésérõl szóló 
információkat, a költségvetési rendelet 59. 
cikkének (5) cikke szerint kijelölt 
testületek által évente benyújtott 
dokumentumokat, az ellenõrzési 
jelentéseket, az éves végrehajtási 
jelentéseket, valamint a nemzeti és uniós 
testületek által végzett ellenõrzések alapján 
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ellenõrzési rendszereket, és hogy ezek a 
rendszerek eredményesen mûködnek a 
programok végrehajtása során.

meggyõzõdik arról, hogy a tagállamok 
felállították az e rendeletnek és az alapokra 
vonatkozó szabályoknak megfelelõ 
irányítási és ellenõrzési rendszereket, és 
hogy ezek a rendszerek eredményesen 
mûködnek a programok végrehajtása során.

(2) A tagállamok által végrehajtott 
ellenõrzések sérelme nélkül, a Bizottság 
tisztviselõi vagy meghatalmazott képviselõi 
megfelelõ elõzetes értesítést követõen
ellenõrzéseket vagy helyszíni 
ellenõrzéseket végezhetnek. Az ilyen 
ellenõrzések vagy helyszíni ellenõrzések 
kiterjedhetnek különösen az irányítási és 
ellenõrzési rendszerek eredményes 
mûködésének vizsgálatára a programban 
vagy annak egy részében, a mûveletek 
ellenõrzésére, valamint a mûveletek vagy 
operatív programok hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásának 
értékelésére. A tagállamok tisztviselõi vagy 
meghatalmazott képviselõi is részt 
vehetnek ezekben az ellenõrzésekben.

(2) A tagállamok által végrehajtott 
ellenõrzések sérelme nélkül, a Bizottság 
tisztségviselõi vagy meghatalmazott 
képviselõi ellenõrzéseket vagy helyszíni 
ellenõrzéseket végezhetnek – a sürgõs 
esetek kivételével, amikor nem szükséges 
értesítés – legalább tíz munkanapos 
elõzetes értesítést követõen. Az ilyen 
ellenõrzések vagy helyszíni ellenõrzések 
kiterjedhetnek különösen az irányítási és 
ellenõrzési rendszerek eredményes 
mûködésének vizsgálatára a programban 
vagy annak egy részében, a mûveletek 
ellenõrzésére, valamint a mûveletek vagy 
operatív programok hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásának 
értékelésére. A tagállamok tisztviselõi vagy 
meghatalmazott képviselõi is részt 
vehetnek ezekben az ellenõrzésekben.

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

A Bizottság helyszíni ellenõrzések, illetve 
egyéb helyszíni vizsgálatok végzésére 
felhatalmazott tisztviselõi vagy képviselõi 
hozzáférnek az európai strukturális és 
beruházási alapokból támogatott 
mûveletekkel, illetve az irányítási és 
ellenõrzési rendszerekkel kapcsolatos 
minden szükséges nyilvántartáshoz, 
dokumentumhoz és metaadathoz, tekintet 
nélkül arra, hogy azokat milyen hordozón 
tárolják. A tagállamok az ilyen 
nyilvántartásokról, dokumentumokról és 
metaadatokról kérelemre másolatot 
biztosítanak a Bizottság számára.

Az e bekezdésben meghatározott hatáskör 
nem érinti azon nemzeti rendelkezések 
alkalmazását, amelyek bizonyos 
intézkedéseket a nemzeti jogszabályokban 
külön meghatározott szereplõk számára 
tartanak fenn. A Bizottság tisztviselõi és 
meghatalmazott képviselõi nem vesznek 

Az e bekezdésben meghatározott hatáskör 
nem érinti azon nemzeti rendelkezések 
alkalmazását, amelyek bizonyos 
intézkedéseket a nemzeti jogszabályokban 
külön meghatározott szereplõk számára 
tartanak fenn. A Bizottság tisztviselõi és 
meghatalmazott képviselõi nem vesznek 
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részt többek között olyan házkutatásokban 
vagy hivatalos kihallgatásokban, amelyek 
az érintett tagállam nemzeti 
jogszabályainak keretében zajlanak. Az így 
szerzett információkhoz azonban
hozzáférnek.

részt többek között olyan házkutatásokban 
vagy hivatalos kihallgatásokban, amelyek 
az érintett tagállam nemzeti 
jogszabályainak keretében zajlanak. A 
tagállami bíróságok hatáskörének sérelme 
nélkül és az érintett jogalany alapvetõ 
jogainak teljes mértékû tiszteletben 
tartása mellett hozzáférhetnek azonban az
így szerzett információkhoz.

(3) A Bizottság elõírhatja a tagállamoknak 
olyan intézkedések végrehajtását, amelyek 
szükségesek irányítási és ellenõrzési 
rendszereik eredményes mûködésének 
vagy a kiadások helyességének 
biztosításához az alapokra vonatkozó 
szabályoknak megfelelõen.

(3) A Bizottság elõírhatja a tagállamoknak 
olyan intézkedések végrehajtását, amelyek 
szükségesek irányítási és ellenõrzési 
rendszereik eredményes mûködésének 
vagy a kiadások helyességének 
biztosításához az alapokra vonatkozó 
szabályoknak megfelelõen.

(4) A Bizottság kötelezheti a tagállamot 
arra, hogy kivizsgálja a KSK-alapokból 
társfinanszírozott mûveletek kiválasztását 
vagy végrehajtását, illetve az irányítási és 
ellenõrzési rendszer mûködését érintõ, a 
Bizottság elé terjesztett panaszokat.

törölve

Or. en

Módosítás 193

Rendeletre irányuló javaslat
IX cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

PÉNZÜGYI IRÁNYÍTÁS, SZÁMLÁK 
ELSZÁMOLÁSA ÉS PÉNZÜGYI 
KORREKCIÓK, 
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS 
VISSZAVONÁSA

PÉNZÜGYI IRÁNYÍTÁS, SZÁMLÁK 
VIZSGÁLATA ÉS ELFOGADÁSA ÉS 
PÉNZÜGYI KORREKCIÓK, 
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS 
VISSZAVONÁSA

Or. en
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Módosítás 194

Rendeletre irányuló javaslat
67 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kifizetések általános szabályai A kifizetések általános szabályai

(1) A KSK-alapokból származó 
hozzájárulás kifizetését a Bizottság a 
költségvetési elõirányzatoknak 
megfelelõen és a finanszírozási eszközök 
rendelkezésre állása függvényében teljesíti 
minden program részére. Minden kifizetést 
az érintett alap legkorábbi, nyitott 
költségvetési kötelezettségvállalásainak 
terhére kell teljesíteni.

(1) Az európai strukturális és beruházási 
alapokból származó hozzájárulás 
kifizetését a Bizottság a költségvetési 
elõirányzatoknak megfelelõen és a 
finanszírozási eszközök rendelkezésre 
állása függvényében teljesíti minden 
program részére. Minden kifizetést az 
érintett alap legkorábbi, nyitott 
költségvetési kötelezettségvállalásainak 
terhére kell teljesíteni.

(2) A kifizetés történhet elõfinanszírozás, 
idõközi kifizetések, adott esetben az éves 
egyenleg kifizetése, valamint 
végsõegyenleg-kifizetés formájában.

(2) A kifizetés történhet elõfinanszírozás, 
idõközi kifizetések, valamint 
végsõegyenleg-kifizetés formájában.

(3) Az 57. cikk (1) bekezdésének b), c) és 
d) pontjai szerinti támogatási formák 
esetében a kedvezményezettnek folyósított 
összegek támogatható kiadásnak 
tekintendõk.

(3) Az 57. cikk (1) bekezdésének b), c) és 
d) pontjai, valamint az 58. és 59. cikk
szerinti támogatási formák esetében az 
alkalmazandó alap szerint kiszámított 
költségek támogatható kiadásnak 
tekintendõk.

Or. en

Módosítás 195

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az idõközi kifizetések, adott esetben az 
éves egyenleg kifizetése, és a 
végsõegyenleg-kifizetés kiszámításának 
közös szabályai

Az idõközi kifizetések és a végsõegyenleg-
kifizetés kiszámításának közös szabályai

Az alapokra vonatkozó szabályok 
meghatározzák az idõközi kifizetésként, 
adott esetben éves egyenleg kifizetésként,
valamint végsõegyenleg-kifizetésként 

Az alapokra vonatkozó szabályok 
meghatározzák az idõközi kifizetésként, 
valamint végsõegyenleg-kifizetésként 
megtérítendõ összegek kiszámításának 
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megtérítendõ összegek kiszámításának 
szabályait. Ez az összeg a támogatható 
kiadásra vonatkozó konkrét 
társfinanszírozási rátától függ.

szabályait. Ez az összeg a támogatható 
kiadásra vonatkozó konkrét 
társfinanszírozási rátától függ.

Or. en

Módosítás 196

Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok által benyújtott 
programokban megállapított összegeket, az 
elõre jelzett kiadásokat, a kiadási 
kimutatásokat, a kifizetési kérelmeket, az 
éves beszámolókat, valamint az éves és a 
záró végrehajtási jelentésekben említett 
kiadásokat euroban kell megadni.

A tagállamok által benyújtott 
programokban megállapított összegeket, az 
elõre jelzett kiadásokat, a kiadási 
kimutatásokat, a kifizetési kérelmeket, a 
számlákat, valamint az éves és a záró 
végrehajtási jelentésekben említett 
kiadásokat euroban kell megadni.

Or. en

Módosítás 197

Rendeletre irányuló javaslat
72 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az elõfinanszírozás kizárólag a 
kedvezményezetteknek a program 
végrehajtása céljára történõ kifizetésekre 
használható fel. Erre a célra az 
elõfinanszírozást haladéktalanul a felelõs 
testület rendelkezésére kell bocsátani.

(2) A kezdeti elõfinanszírozás kizárólag a 
kedvezményezetteknek a program 
végrehajtása céljára történõ kifizetésekre 
használható fel. Erre a célra az 
elõfinanszírozást haladéktalanul a felelõs 
testület rendelkezésére kell bocsátani.

Or. en
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Módosítás 198

Rendeletre irányuló javaslat
74 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamely idõközi kifizetési kérelem 
fizetési határidejét az engedélyezõ 
tisztviselõ a költségvetési rendelet szerinti 
felhatalmazás révén legfeljebb kilenc
hónapra megszakíthatja az alábbi 
esetekben:

(1) Valamely idõközi kifizetési kérelem 
fizetési határidejét az engedélyezõ 
tisztviselõ a költségvetési rendelet szerinti 
felhatalmazás révén legfeljebb hat hónapra 
megszakíthatja az alábbi esetekben:

a) valamely nemzeti vagy uniós ellenõrzési 
szerv tájékoztatása szerint az irányítási és 
kontrollrendszer mûködésének súlyos 
hiányosságaira utaló bizonyítékok vannak;

a) valamely nemzeti vagy uniós ellenõrzési 
szerv tájékoztatása szerint az irányítási és 
kontrollrendszer mûködésének súlyos 
hiányosságaira utaló egyértelmû 
bizonyítékok vannak;

b) az engedélyezõ tisztviselõnek 
felhatalmazás révén további vizsgálatokat 
kell elvégeznie, miután olyan információ 
jut a tudomására, amely szerint egy 
kifizetési kérelemben szereplõ kiadás 
súlyos pénzügyi következményekkel járó 
szabálytalansághoz kapcsolódik;

b) az engedélyezõ tisztviselõnek 
felhatalmazás révén további vizsgálatokat 
kell elvégeznie, miután olyan információ 
jut a tudomására, amely szerint egy 
kifizetési kérelemben szereplõ kiadás 
súlyos pénzügyi következményekkel járó 
szabálytalansághoz kapcsolódik;

c) a 75. cikk (1) bekezdésében elõírt 
dokumentumok valamelyikét nem 
nyújtották be.

c) a költségvetési rendelet 59. cikkének (5) 
bekezdésében elõírt dokumentumok 
valamelyikét nem nyújtották be.

A tagállam hozzájárulhat a megszakítási 
idõszak további 3 hónappal történõ 
meghosszabbításához.

Az ETHA-ra vonatkozó egyedi szabályok 
a fizetési határidõ megszakítása 
tekintetében további indokokat 
állapíthatnak meg olyan esetekben, 
amikor egy tagállam nem teljesíti a közös 
halászati politika keretében fennálló 
kötelezettségeit.

törölve

(Megjegyzés: A törlést az ETHA-ra vonatkozó változtatással módosított CPR-rendeletre 
irányuló javaslatról elért megállapodás szerint felül kell vizsgálni.)

Or. en
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Módosítás 199

Rendeletre irányuló javaslat
74 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A felhatalmazás által engedélyezésre 
jogosult tisztviselõ korlátozhatja a 
megszakítást az (1) bekezdésben 
hivatkozott okok által érintett kifizetési 
kérelemben szereplõ kiadásokra. Az 
engedélyezõ tisztviselõnek felhatalmazás 
révén haladéktalanul tájékoztatni kell a 
tagállamot és az irányító hatóságot a 
kifizetés megszakításának okáról és fel kell 
kérnie õket a helyzet orvoslására. A 
felhatalmazás által engedélyezésre jogosult 
tisztviselõ közvetlenül a szükséges 
intézkedések meghozatalát követõen 
megszünteti a megszakítást.

(2) A felhatalmazás által engedélyezésre 
jogosult tisztviselõ a megszakítást az (1) 
bekezdésben hivatkozott okok által érintett 
kifizetési kérelemben szereplõ kiadásokra 
korlátozza, kivéve, ha nem lehet 
azonosítani a kiadások érintett részét. Az 
engedélyezõ tisztviselõnek felhatalmazás 
révén haladéktalanul írásban tájékoztatni 
kell a tagállamot és az irányító hatóságot a 
kifizetés megszakításának okáról és fel kell 
kérnie õket a helyzet orvoslására. A 
felhatalmazás által engedélyezésre jogosult 
tisztviselõ közvetlenül a szükséges 
intézkedések meghozatalát követõen 
megszünteti a megszakítást.

Or. en

Módosítás 200

Rendeletre irányuló javaslat
II fejezet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A számlák elszámolása és pénzügyi 
korrekciók

A számlák vizsgálata és elfogadása

Or. en

Módosítás 201

Rendeletre irányuló javaslat
75 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

75. cikk törölve
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Információk benyújtása
(1) A számviteli idõszak végét követõ év 
február 1-jéig a tagállam a költségvetési 
rendelet [56. cikkének] megfelelõen 
benyújtja a Bizottságnak az alábbi 
dokumentumokat és információkat:
a) a 64. cikk szerint akkreditált érintett 
testületek hitelesített éves beszámolói;
b) az igazgatási megbízhatósági 
nyilatkozat az éves beszámolók 
teljességérõl, pontosságáról és 
valódiságáról, a belsõ ellenõrzési 
rendszerek megfelelõ mûködésérõl, 
valamint a mögöttes ügyletek jog- és 
szabályszerûségérõl, valamint a hatékony 
és eredményes pénzgazdálkodás elvének 
való megfelelésrõl;
c) valamennyi végrehajtott, rendelkezésre 
álló ellenõrzést összefoglaló jelentés, 
beleértve a rendszeres és visszatérõ hibák 
elemzését, valamint a végrehajtott vagy 
tervezett korrekciós intézkedéseket;
d) a kijelölt független könyvvizsgálói 
testület véleménye az éves beszámolók 
teljességérõl, pontosságáról és 
valódiságáról, a belsõ ellenõrzési 
rendszerek megfelelõ mûködésérõl, 
valamint az azok alapjául szolgáló 
ügyletek jog- és szabályszerûségérõl, és a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
elvének való megfelelésrõl szóló 
igazgatási megbízhatósági nyilatkozat, 
valamint kísérõ ellenõrzési jelentés az 
elvégzett ellenõrzésekben a véleményezett 
számviteli évre vonatkozóan tett 
megállapításokról.
(2) A Bizottság kérésére a tagállam
további információkat nyújt be a 
Bizottságnak. Amennyiben a tagállam a 
kért információt nem adja meg a 
Bizottságnak a Bizottság által 
meghatározott határidõn belül, a 
Bizottság a rendelkezésére álló 
információk alapján meghozhatja a 
beszámoló jóváhagyásáról szóló 
határozatot.
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(3) A számviteli idõszak végét követõ év 
[február 15-éig] a tagállam a költségvetési 
rendelet [56. cikkének (5) bekezdése] 
utolsó albekezdésének megfelelõen 
összefoglaló jelentést nyújt be a 
Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 202

Rendeletre irányuló javaslat
76 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A számlák elszámolása A számlák Bizottság általi vizsgálatának 
és elfogadásának határideje

(1) A számviteli idõszak végét követõ év 
április 30-áig a Bizottság az alapokra 
vonatkozó szabályok szerint határoz a 64. 
cikk szerint akkreditált érintett testületek 
számláinak elszámolásáról mindegyik 
program esetében. Az elszámolásról szóló
határozat kiterjed a benyújtott éves 
beszámolók teljességére, pontosságára és 
valódiságára, és nem érinti az esetleges 
késõbbi pénzügyi korrekciókat.

(1) A számviteli idõszak végét követõ év 
május 31-ig a Bizottság az alapokra 
vonatkozó szabályok szerint a 
költségvetési rendelet 59. cikkének (6) 
bekezdésével összhangban a számlák 
vizsgálatára és elfogadására vonatkozó 
eljárásokat alkalmazza, és tájékoztatja a 
tagállamokat arról, hogy elfogadja-e, 
hogy a számlák teljesek, pontosak és 
megfelelnek a valóságnak.

(2) Az éves elszámolással kapcsolatos 
eljárásokat az alapokra vonatkozó 
szabályokban határozzák meg.

törölve

Or. en

Módosítás 203

Rendeletre irányuló javaslat
II a fejezet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

PÉNZÜGYI KORREKCIÓK

Or. en
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Módosítás 204

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság pénzügyi korrekciókat hajt 
végre valamely programnak nyújtott 
támogatás egészben vagy részben történõ 
visszavonásával és a támogatás összegének 
a tagállam általi visszafizettetésével annak 
érdekében, hogy kizárja az uniós 
finanszírozásból a vonatkozó uniós és 
nemzeti jogszabályokban foglaltakat sértõ 
kiadásokat, ideértve a tagállamok irányítási 
és ellenõrzési rendszereiben a Bizottság 
vagy az Európai Számvevõszék által feltárt 
hiányosságokkal kapcsolatosakat.

(1) A Bizottság pénzügyi korrekciókat hajt 
végre valamely programnak nyújtott 
támogatás egészben vagy részben történõ 
visszavonásával és a támogatás összegének 
a tagállam általi visszafizettetésével annak 
érdekében, hogy kizárja az uniós
finanszírozásból a vonatkozó uniós és 
nemzeti jogszabályokban foglaltakat sértõ 
kiadásokat, ideértve a tagállamok irányítási 
és ellenõrzési rendszereiben a Bizottság 
vagy az Európai Számvevõszék által feltárt 
hiányosságokkal kapcsolatosakat, vagy 
amelyeket a tagállamok tártak fel, ám az 
érintett tagállam nem javított ki megfelelõ 
módon.

Or. en

Módosítás 205

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság az (1) bekezdés szerinti 
pénzügyi korrekció összegének 
meghatározásakor figyelembe veszi az 
alkalmazandó uniós vagy nemzeti jog 
megsértésének természetét és súlyosságát, 
valamint az uniós költségvetésre gyakorolt 
hatásait.

(3) A Bizottság az (1) bekezdés szerinti 
pénzügyi korrekció összegének 
meghatározásakor tiszteletben tartja az 
arányosság elvét azzal, hogy figyelembe 
veszi az alkalmazandó jog megsértésének 
természetét és súlyosságát, valamint az 
uniós költségvetésre gyakorolt hatásokat.
A Bizottság folyamatosan tájékoztatja az 
Európai Parlamentet a pénzügyi 
korrekciók alkalmazása érdekében hozott 
döntésekrõl.

Or. en



PR\937861HU.doc 147/303 PE487.740v04-00

HU

Módosítás 206

Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamennyi program 
kötelezettségvállalás-visszavonási eljárás 
alá esik az alapján, hogy egy adott 
kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó azon 
összegek, amelyek egy meghatározott 
idõszakon belül nem használtak fel 
elõfinanszírozásként vagy nem érkezik 
rájuk vonatkozólag kifizetési kérelem, 
visszavonásra kerülnek.

(1) Valamennyi program 
kötelezettségvállalás-visszavonási eljárás 
alá esik az alapján, hogy egy adott 
kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó azon 
összegek, amelyek egy meghatározott 
idõszakon belül nem használtak fel 
elõfinanszírozásként vagy nem érkezik 
rájuk vonatkozólag kifizetési kérelem, 
visszavonásra kerülnek. A kifizetési 
kérelmekben szereplõ összegeket annak 
ellenére figyelembe kell venni, hogy 
megszakították-e a fizetési határidõt vagy 
felfüggesztették-e a kifizetést.

(2) Az idõszak utolsó évére vonatkozó 
kötelezettségvállalás a programok zárása 
esetén követendõ szabályok szerint kerül 
visszavonásra.

(2) Az idõszak utolsó évére vonatkozó 
kötelezettségvállalást a programok zárása 
esetén követendõ szabályok szerint kell 
visszavonni.

(3) Az alapokra vonatkozó szabályok 
meghatározzák a kötelezettségvállalás 
visszavonása szabályának pontos 
alkalmazását mindegyik KSK-alap
esetében.

(3) Az alapokra vonatkozó szabályok 
meghatározzák a kötelezettségvállalás 
visszavonása szabályának pontos 
alkalmazását mindegyik európai 
strukturális és beruházási alap esetében.

(4) A kötelezettségvállalások még nyitott 
része visszavonásra kerül, amennyiben a 
záráshoz elõírt dokumentumok 
valamelyikét nem nyújtották be a 
Bizottságnak az alapokra vonatkozó 
szabályokban megszabott határidõkig.

(4) A kötelezettségvállalások még nyitott 
része visszavonásra kerül, amennyiben a 
záráshoz elõírt dokumentumok 
valamelyikét nem nyújtották be a 
Bizottságnak az alapokra vonatkozó 
szabályokban megszabott határidõkig.

Or. en
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Módosítás 207

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kötelezettségvállalás visszavonás 
által érintett összegbõl levonásra kerülnek 
azok az összegek, amelyeket a felelõs 
testület nem tudott bejelenteni a 
Bizottságnak a következõk miatt:

(1) A kötelezettségvállalás visszavonás 
által érintett összegbõl levonásra kerülnek 
a következõ az összegek:

a) a mûveleteket valamely jogi eljárás vagy 
felfüggesztõ hatályú közigazgatási 
fellebbezés miatt felfüggesztették; vagy

a) a költségvetési kötelezettségvállalás 
azon része, amelyekre vonatkozóan a 
mûveleteket valamely felfüggesztõ hatályú
jogi eljárás vagy közigazgatási fellebbezés 
miatt felfüggesztették; vagy

b) a program egy részének vagy egészének 
végrehajtását súlyosan érintõ vis maior 
következtében. A vis maiorra hivatkozó 
nemzeti hatóságoknak igazolniuk kell a vis 
maior eseménynek a program részének 
vagy egészének végrehajtására gyakorolt 
közvetlen következményeit.

b) a költségvetési kötelezettségvállalás 
azon része, amelyre vonatkozóan a 
program egy részének vagy egészének 
végrehajtását súlyosan érintõ vis maior 
következtében nem lehetett kifizetési 
kérelmet benyújtani. A vis maiorra 
hivatkozó nemzeti hatóságoknak 
igazolniuk kell a vis maior eseménynek a 
program részének vagy egészének 
végrehajtására gyakorolt közvetlen 
következményeit.

A levonást egy alkalommal lehet kérni, 
abban az esetben, ha a felfüggesztés vagy a 
vis maior legfeljebb egy évig tartott, vagy 
több alkalommal a vis maior idõtartamának 
megfelelõ ideig, illetve a mûvelet 
végrehajtását felfüggesztõ jogi vagy 
közigazgatási határozat dátuma és a 
jogerõs közigazgatási határozat dátuma 
között eltelt évek számának megfelelõ 
alkalommal.

Az a) és a b) pont alkalmazásában a
levonást egy alkalommal lehet kérni, abban 
az esetben, ha a felfüggesztés vagy a vis 
maior legfeljebb egy évig tartott, vagy több 
alkalommal a vis maior idõtartamának 
megfelelõ ideig, illetve a mûvelet 
végrehajtását felfüggesztõ jogi vagy 
közigazgatási határozat dátuma és a 
jogerõs közigazgatási határozat dátuma 
között eltelt évek számának megfelelõ 
alkalommal.

(2) A tagállam az elõzõ év végéig 
bejelentendõ összeg vonatkozásában január 
31-ig tájékoztatja a Bizottságot az (1) 
bekezdésben említett kivételekrõl.

(2) A tagállam az elõzõ év végéig 
bejelentendõ összeg vonatkozásában január 
31-ig tájékoztatja a Bizottságot az (1) 
bekezdés a) és b) pontjában említett 
kivételekrõl.

Or. en
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Módosítás 208

Rendeletre irányuló javaslat
80 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállam június 30-ig benyújtja a 
Bizottságnak a felülvizsgált finanszírozási 
tervét, amely a szóban forgó pénzügyi évre 
tartalmazza a támogatás csökkentett 
összegét a program egy vagy több 
prioritására vonatkozólag. Amennyiben 
ilyen tervet nem nyújtanak be, a Bizottság 
felülvizsgálja a finanszírozási tervet és 
levonja a KSK-alapokból történõ 
hozzájárulást az érintett pénzügyi évre. Ezt 
a levonást arányosan érvényesíti minden 
egyes prioritásra.

(4) A tagállam június 30-ig benyújtja a 
Bizottságnak a felülvizsgált finanszírozási 
tervét, amely a szóban forgó pénzügyi évre 
tartalmazza a támogatás csökkentett 
összegét a program egy vagy több 
prioritására vonatkozólag, figyelembe véve 
az alap juttatását és adott esetben a 
régiókategóriánkénti juttatást. 
Amennyiben ilyen tervet nem nyújtanak 
be, a Bizottság felülvizsgálja a 
finanszírozási tervet és levonja az európai 
strukturális és beruházási alapokból
történõ hozzájárulást az érintett pénzügyi 
évre. Ezt a levonást arányosan érvényesíti 
minden egyes prioritásra.

Or. en

Módosítás 209

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az alapok hozzájárulnak az Unió 
nagyobb gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióhoz vezetõ tevékenységei 
fejlesztéséhez és megvalósításához a 
Szerzõdés 174. cikkének megfelelõen.

(1) Az alapok hozzájárulnak az Unió 
nagyobb gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióhoz vezetõ tevékenységei 
fejlesztéséhez és megvalósításához az 
Európai Unió mûködésérõl szóló 
szerzõdés 174. cikkének megfelelõen.

Az alapok által támogatott tevékenységek 
hozzájárulnak az Unió intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó stratégiájához.

Az alapok által támogatott tevékenységek 
kiegyensúlyozottan hozzájárulnak az Unió 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó stratégiájának 
végrehajtásához is.

Or. en
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Módosítás 210

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházások

Növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházások

(1) A strukturális alapok támogatják a 
növekedés és munkahelyteremtést szolgáló 
beruházásokkal kapcsolatos célt az 
1059/2003/EK rendelettel létrehozott 
statisztikai célú területi egységek 
nómenklatúrája 2. szintjének (a 
továbbiakban: NUTS 2. szint) megfelelõ 
valamennyi régióban.

(1) A strukturális alapok támogatják a 
növekedés és munkahelyteremtést szolgáló 
beruházásokkal kapcsolatos célt az 
1059/2003/EK rendelettel létrehozott 
statisztikai célú területi egységek 
nómenklatúrája 2. szintjének (a 
továbbiakban: NUTS 2. szint) megfelelõ 
valamennyi régióban.

(2) A növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházásokkal kapcsolatos cél 
forrásait az alábbi három NUTS 2. szintû 
régiókategória között osztják el:

(2) A növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházásokkal kapcsolatos cél 
forrásait az alábbi három NUTS 2. szintû 
régiókategória között osztják el:

a) kevésbé fejlett régiók, ahol az egy fõre 
jutó bruttó hazai termék (GDP) nem éri el 
az EU-27 átlagos GDP-jének 75%-át;

a) kevésbé fejlett régiók, ahol az egy fõre 
jutó bruttó hazai termék (GDP) nem éri el 
az EU-27 átlagos GDP-jének 75%-át;

b) átmeneti régiók, ahol az egy fõre jutó 
GDP az EU-27 átlagos GDP-jének 75%-a 
és 90%-a között van;

b) átmeneti régiók, ahol az egy fõre jutó 
GDP az EU-27 átlagos GDP-jének 75%-a 
és 90%-a között van;

c) fejlettebb régiók, ahol az egy fõre jutó 
GDP meghaladja az EU-27 átlagos GDP-
jének 90%-át.

c) fejlettebb régiók, ahol az egy fõre jutó 
GDP meghaladja az EU-27 átlagos GDP-
jének 90%-át.

A régiók három kategóriáját annak 
alapján határozzák meg, hogy az adott 
régió vásárlóerõ paritáson mért és a 2006–
2008 közötti idõszak uniós értékei alapján 
számolt egy fõre jutó GDP-je hogyan 
viszonyul az EU-27-ben ugyanabban a 
referencia-idõszakban mért átlagos GDP-
hez.

A régióknak a három régiókategória 
valamelyikébe történõ besorolását annak 
alapján kell meghatározni, hogy az egyes 
régiók vásárlóerõ-paritáson mért és a 
2007–2009 közötti idõszak uniós értékei 
alapján számolt egy fõre jutó GDP-je 
hogyan viszonyul az EU-27-ben 
ugyanabban a referencia-idõszakban mért 
átlagos GDP-hez.

3. A Kohéziós Alap azokat a tagállamokat 
támogatja, amelyek a vásárlóerõ-paritáson 
mért és a 2007–2009 közötti idõszak uniós 
értékei alapján számolt egy fõre jutó bruttó 
nemzeti jövedelme (GNI) nem éri el az 

3. A Kohéziós Alap azokat a tagállamokat 
támogatja, amelyek a vásárlóerõ-paritáson 
mért és a 2008–2010 közötti idõszak uniós 
értékei alapján számolt egy fõre jutó bruttó 
nemzeti jövedelme (GNI) nem éri el az 
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EU-27-ben ugyanabban a referencia-
idõszakban mért átlagos GNI 90%-át.

EU-27-ben ugyanabban a referencia-
idõszakban mért átlagos GNI 90%-át.

Azok a tagállamok, amelyek 2013-ban 
finanszírozásra jogosultak a Kohéziós 
Alapból, de a névleges egy fõre jutó GNI-
jük meghaladja az EU-27 elsõ albekezdés 
szerint számított átlagos egy fõre jutó GNI-
jének 90%-át, átmeneti és egyedi alapon 
kapnak támogatást a Kohéziós Alapból.

Azok a tagállamok, amelyek 2013-ban 
finanszírozásra jogosultak a Kohéziós 
Alapból, de a névleges egy fõre jutó GNI-
jük meghaladja az EU-27 elsõ albekezdés 
szerint számított átlagos egy fõre jutó GNI-
jének 90%-át, átmeneti és egyedi alapon 
kapnak támogatást a Kohéziós Alapból.

(4) Közvetlenül e rendelet hatályba lépése 
után a Bizottság végrehajtási aktus révén 
határozatot fogad el, amely megállapítja a 
(2) bekezdésben említett három 
régiókategória kritériumait teljesítő régiók, 
valamint a (3) bekezdés szerinti 
kritériumokat teljesítő tagállamok 
jegyzékét. Ezeket a végrehajtási aktusokat 
a 143. cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni. A jegyzék 2014. január 1-
tõl 2020. december 31-ig érvényes.

(4) Közvetlenül e rendelet hatályba lépése 
után a Bizottság végrehajtási aktus révén 
határozatot fogad el, amely megállapítja a 
(2) bekezdésben említett három 
régiókategória kritériumait teljesítõ régiók, 
valamint a (3) bekezdés szerinti 
kritériumokat teljesítõ tagállamok 
jegyzékét. A jegyzék 2014. január 1-tõl 
2020. december 31-ig érvényes.

(5) en a Bizottság felülvizsgálja a 
tagállamok Kohéziós Alapból történõ 
támogathatóságát a 2013 és 2015 közötti 
idõszakban az EU-27-re vonatkozó uniós 
GNI-adatok alapján. Azok a tagállamok, 
amelyekben az egy fõre jutó nominális 
GNI meghaladja az EU-27 egy fõre jutó 
átlagos GNI-jének 90%-át, átmeneti és 
egyedi alapon részesülnek támogatásban.

(5) en a Bizottság felülvizsgálja a 
tagállamok Kohéziós Alapból történõ 
támogathatóságát a 2013 és 2015 közötti 
idõszakban az EU-27-re vonatkozó uniós 
GNI-adatok alapján. Azok a tagállamok, 
amelyekben az egy fõre jutó nominális 
GNI meghaladja az EU-27 egy fõre jutó 
átlagos GNI-jének 90%-át, átmeneti és 
egyedi alapon részesülnek támogatásban.

Or. en

Módosítás 211

Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gazdasági, szociális és a területi kohéziót 
szolgáló források

A gazdasági, szociális és a területi kohéziót 
szolgáló források

(1) A gazdasági, szociális és a területi 
kohéziót szolgáló, a 2014–2020 közötti 
idõszakban költségvetési 

(1) A 2014–2020 közötti idõszakban 
költségvetési kötelezettségvállalásra 
rendelkezésre álló globális források a II. 
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kötelezettségvállalásra rendelkezésre álló 
források a III. melléklet szerinti éves 
bontásnak megfelelõen 2011-es árakon [x] 
EUR-t tesznek ki, ebbõl [x] EUR az 
ERFA, az ESZA és a KA részére allokált 
globális forrás, [3 000 000 000] EUR 
pedig az ifjúsági foglalkoztatási 
kezdeményezésre allokált forrás. A 
programozás és a késõbbiekben az Unió 
költségvetésébe való beillesztés céljából a 
gazdasági, szociális és a területi kohéziót 
szolgáló források összegét évente 2%-kal 
kell indexálni.

melléklet szerinti éves bontásnak 
megfelelõen 2011-es árakon XXX XXX 
XXX XXX EUR-t tesznek ki. A 
programozás és a késõbbiekben az Unió 
költségvetésébe való beillesztés céljából a 
globális források összegét évente 2%-kal 
kell indexálni.

(2) A Bizottság végrehajtási aktusok 
formájában meghatározza az alapok 
tekintetében a globális forrásoknak – a 
IIIa. mellékletben meghatározott 
feltételeknek és módszertannak megfelelõ 
– tagállamonkénti bontását, valamint az 
ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre 
allokált forrás tagállamonkénti éves 
bontását, valamint a jogosult régiók 
listáját, a IIIb. mellékletben 
meghatározott feltételeknek és 
módszertannak megfelelõen és az ezen
cikk (3) bekezdésének és a 84. cikk (7) 
bekezdésének sérelme nélkül.

(2) A Bizottság végrehajtási aktusok 
formájában meghatározza az alapok 
tekintetében a globális forrásoknak a 
tagállamonkénti és az európai területi 
együttmûködés szerinti együttmûködési 
programonkénti bontását a növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló célkitûzés 
vonatkozásában, e cikk (3) bekezdésének 
és a 84. cikk (7) bekezdésének sérelme 
nélkül.

(3) A globális források 0,35%-át a 
Bizottság kezdeményezésére technikai 
segítségnyújtásra kell fordítani.

(3) A globális források 0,35%-át – a 84. 
cikk (4) bekezdésében említett Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközbõl nyújtott 
támogatás és a 84. cikk (5) bekezdésében 
említett, a leginkább rászoruló személyek 
számára nyújtott támogatás levonását 
követõen – a Bizottság kezdeményezésére 
technikai segítségnyújtásra kell fordítani.

Or. en

Módosítás 212

Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A növekedést és munkahelyteremtést (1) A növekedést és munkahelyteremtést 
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szolgáló beruházások számára biztosított 
források a globális források összegének
96,50%-át teszik ki (azaz összesen 
327 115 655 850 EUR-t), és az alábbiak 
szerint kerülnek elosztásra:

szolgáló beruházások számára biztosított 
források a globális források összegének 
XX%-át teszik ki (azaz összesen XXX 
XXX XXX XXX EUR-t), és az alábbiak 
szerint kerülnek elosztásra:

a) 48,25% (azaz összesen 163 560 715 122
EUR) a kevésbé fejlett régiók számára;

a) XX% (azaz összesen XXX XXX XXX 
XXX EUR) a kevésbé fejlett régiók 
számára;

b) 10,76% (azaz összesen 36 471 144 190 
EUR) az átmeneti régiók számára;

b) XX% (azaz összesen XX XXX XXX 
XXX EUR) az átmeneti régiók számára;

c) 16,35% (azaz összesen 55 419 403 116
EUR) a fejlettebb régiók számára;

c) XX% (azaz összesen XXX XXX XXX 
XXX EUR) a fejlettebb régiók számára;

d) 20,87% (azaz összesen 
70 739 863 599 EUR) a Kohéziós Alapból 
támogatott tagállamok számára;

d) XX% (azaz összesen XX XXX XXX 
XXX EUR) a Kohéziós Alapból támogatott 
tagállamok számára;

e) 0,27% (azaz összesen 924 529 823
EUR) kiegészítõ támogatás a Szerzõdés 
349. cikkében meghatározott legkülsõ 
régiók, valamint az Ausztria, Finnország és 
Svédország csatlakozási szerzõdéséhez 
csatolt 6. jegyzõkönyv 2. cikkében 
megállapított kritériumoknak megfelelõ, 
NUTS 2. szintû régiók számára.

e) XX% (azaz összesen XXXX XXXX 
XXXX EUR) kiegészítõ támogatás a 
Szerzõdés 349. cikkében meghatározott 
legkülsõ régiók (XX EUR/lakos), valamint 
az Ausztria, Finnország és Svédország 
csatlakozási szerzõdéséhez csatolt 6. 
jegyzõkönyv 2. cikkében megállapított 
kritériumoknak megfelelõ, NUTS 2. szintû 
régiók számára.

Valamennyi régió, ahol a 2007–2013 
közötti idõszakban az egy fõre jutó GDP az 
EU-25 átlagos GDP-értékének 75%-át nem 
érte el a referenciaidõszakban, de ahol az 
egy fõre jutó GDP az EU-27 átlagos GDP-
értékének 75%-át meghaladja, legalább a 
2007–2013 között kapott juttatások 
kétharmadának megfelelõ összegben 
részesül a strukturális alapokból.

Valamennyi régió, ahol a 2007–2013 
közötti idõszakban az egy fõre jutó GDP az 
EU-25 átlagos GDP-értékének 75%-át nem 
érte el a referenciaidõszakban, de ahol az 
egy fõre jutó GDP az EU-27 átlagos GDP-
értékének 75%-át meghaladja, valamint a 
2007–2013 közötti idõszakban 
fokozatosan kilépõ státuszban lévõ régiók
legalább a 2007–2013 között kapott 
juttatások kétharmadának megfelelõ 
összegben részesülnek a strukturális 
alapokból. A Kohéziós Alapból a 2013-ban 
finanszírozásban részesülõ, egyetlen 
régiót alkotó kis sziget tagállamok és az 
(1) bekezdés b) és c) pontjában említett 
kategóriákba tartozó legkülsõ régiók 
legalább a 2007–2013 között kapott 
juttatások négyötödének megfelelõ 
összegben részesülnek az alapokból.

Or. en
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Módosítás 213

Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok szerinti lebontásra az 
alábbi kritériumok alkalmazandók:

(2) A tagállamok szerinti lebontásra az 
alábbi kritériumok alkalmazandók:

a) támogatásra jogosult népesség, 
regionális prosperitás, nemzeti prosperitás, 
valamint a munkanélküliségi ráta a kevésbé 
fejlett régiók és az átmeneti régiók 
esetében;

a) támogatásra jogosult népesség, 
regionális prosperitás – adott esetben 
figyelembe véve a súlyos és állandó 
természeti vagy demográfiai hátrányban 
lévõ régiók sajátos helyzetét –, nemzeti 
prosperitás, a népesség elöregedése, 
valamint a munkanélküliségi ráta a kevésbé 
fejlett régiók és az átmeneti régiók 
esetében;

b) támogatásra jogosult népesség, 
regionális prosperitás, munkanélküliségi 
ráta, foglalkoztatottsági ráta, iskolázottság 
és népsûrûség a fejlettebb régiók esetében;

b) támogatásra jogosult népesség, 
regionális prosperitás, munkanélküliségi 
ráta, foglalkoztatottsági ráta, iskolázottság 
és népsûrûség, egy lakosra jutó nettó 
korrigált jövedelem, iskolából 
lemorzsolódók aránya, régión belüli 
egyenlõtlenségek (NUTS 3) és 
demográfiai sérülékenységi mutató a 
fejlettebb régiók esetében;

c) népesség, nemzeti prosperitás és terület 
a Kohéziós Alap esetében.

c) népesség, nemzeti prosperitás és terület 
a Kohéziós Alap esetében.

Or. en

Módosítás 214

Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Valamennyi tagállamban az ESZA-hoz 
kell rendelni a strukturális alapok 
forrásainak legalább 25%-át a kevésbé 
fejlett régiók, 40%-át az átmeneti régiók és 
52%-át a fejlettebb régiók esetében. E 

(3) Valamennyi tagállamban indikatívan 
az ESZA-hoz kell rendelni a strukturális 
alapok forrásainak legalább 25%-át a 
kevésbé fejlett régiók, 40%-át az átmeneti 
régiók és 52%-át a fejlettebb régiók 
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rendelkezés vonatkozásában egy 
tagállamnak az [élelmiszer a leginkább 
rászoruló személyek számára eszköz] 
révén juttatott támogatás az ESZA-hoz 
rendelt strukturális alapok részének 
tekintendõ.

esetében. Az egyes tagállamok ESZA-ból 
való pontos részesedését a partnerségi 
megállapodásról folytatott tárgyalások 
során állapítják meg, figyelembe véve a 
régiók sajátos igényeit, amely pontos 
részesedés egyenlõ legalább a 2007–2013-
as juttatásokból való részesedéssel. 
Mindazonáltal ha a partnerségi 
megállapodással összhangban egy 
régiókategória minimumrészesedése nem 
éri el a minimális szintet, az ilyen 
csökkenést az egyéb régiókategóriák 
növelésével kell kompenzálni. Az összes 
régiókategóriát megilletõ források 
tagállami szintû összege tehát nem lehet 
kevesebb, mint a minimális indikatív 
szintek alkalmazásával kapott tagállami 
szintû összeg. E rendelkezés 
vonatkozásában egy tagállamnak az 
[élelmiszer a leginkább rászoruló 
személyek számára eszköz] révén juttatott 
támogatás az ESZA-hoz rendelt 
strukturális alapok részének tekintendõ.

Or. en

Módosítás 215

Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 3 a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az ifjúsági foglalkoztatási 
kezdeményezés forrásai az ifjúsági 
foglalkoztatási kezdeményezésre allokált 
[3 000 000 000] EUR forrásból, és a 
kezdeményezésre irányuló legalább [3 000 
000 000] EUR célzott ESZA-beruházásból 
származnak.

(3a) Az ifjúsági foglalkoztatási 
kezdeményezés forrásai az ifjúsági 
foglalkoztatási kezdeményezésre allokált 
XXXX EUR forrásból, és a 
kezdeményezésre irányuló legalább XXXX
EUR célzott ESZA-beruházásból 
származnak.

Or. en
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Módosítás 216

Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Kohéziós Alapból az európai 
összekapcsolódási eszköz keretében a
közlekedési infrastruktúra támogatására 
szánt összeg 10 000 000 000 EUR.

(4) A Kohéziós Alapból az európai 
összekapcsolódási eszköz keretében az 
európai hozzáadott értékkel rendelkezõ
közlekedési infrastrukturális projektek
támogatására szánt összeg XXX EUR, és 
ezt kizárólag olyan tagállamokban hajtják 
végre, amelyek az alkalmazandó uniós 
különös jogszabállyal összhangban 
jogosultak a Kohéziós Alap támogatására.

A Bizottság végrehajtási aktus révén 
határozatot fogad el az egyes tagállamok 
Kohéziós Alapból származó támogatásából 
átcsoportosítandó összeg megállapításáról. 
Az egyes tagállamok Kohéziós Alapból 
származó támogatásait ennek megfelelõen 
csökkenteni kell.

A Bizottság az érintett tagállammal 
folytatott konzultációt követõen 
végrehajtási aktus révén határozatot fogad 
el a) az egyes tagállamok Kohéziós 
Alapból származó támogatásából 
átcsoportosítandó összeg megállapításáról, 
valamint b) az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz 
létrehozásáról szóló …/2012/EU rendelet 
1. mellékletében felsorolt elõzetesen 
meghatározott projektek közül azokról az 
európai hozzáadott értékkel rendelkezõ 
közlekedési infrastrukturális projektekrõl, 
amelyeket minden egyes tagállamban 
elvégeznek.

Az elsõ albekezdésben említett, a Kohéziós 
Alapból származó támogatásnak 
megfelelõ éves elõirányzatokat az európai 
összekapcsolódási eszköz megfelelõ 
költségvetési soraiba kell átvezetni a 2014. 
költségvetési évtõl kezdõdõen.

törölve

A Kohéziós Alapból az európai 
összekapcsolódási eszköz révén származó 
támogatást az európai összekapcsolódási 
eszköz létrehozásáról szóló […]/2012/EU 
rendelet35 [13.] cikke szerint kell 
nyújtani, az említett rendelet 1. 
mellékletében felsorolt projektekre, a 
lehetõ legmagasabb prioritást biztosítva a 
Kohéziós Alap szerinti nemzeti juttatások 
tekintetében megfelelõ projekteknek.

A fent említett finanszírozásra jogosult 
projekteket elõrehaladottságuk, 
minõségük és uniós hozzáadott értékük 
alapján, az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszközben1 meghatározott eljárásokkal, 
célkitûzésekkel és kritériumokkal 
összhangban, az egyes tagállamok 
Kohéziós Alap szerinti juttatásaiból 
átcsoportosított összegeknek megfelelõen 
választják ki 2016. december 31-ig, és 
ennek során teljes mértékben tiszteletben 
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tartják a Kohéziós Alap szerinti nemzeti 
juttatásokat.
Annak biztosítása érdekében, hogy a 
Kohéziós Alapra jogosult tagállamokban 
a lehetõ legnagyobb mértékû legyen az 
elkülönített összegek felvétele, különös 
figyelmet kell fordítani az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz szerinti 
programtámogató fellépésekre, amelyek 
célja az intézményi kapacitásnak és az 
EÖE célkitûzéseinek végrehajtására 
irányuló projektek kidolgozásával és 
megvalósításával kapcsolatos 
közigazgatási és közszolgáltatási 
tevékenységek hatékonyságának javítása.
A Kohéziós Alap támogatásaira jogosult 
azon tagállamok támogatása érdekében, 
amelyek nehézségekkel szembesülhetnek a 
kellõen elõrehaladott, minõségi és uniós 
hozzáadott értékkel rendelkezõ projektek 
megtervezése során, legalább évente
további pályázatokat kell szervezni az 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
létrehozásáról szóló …/2012/EU rendelet 
(11. cikkének (2) bekezdésével) 
összhangban.

Or. en

Módosítás 217

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Azon tagállamok esetében, amelyek 
GDP-je [2007–2009 között] negatív 
átlagos növekedést mutatott, és amelyek 
felhasználási aránya 2012. január 1-jén 
[X%] feletti, a határértéket legalább a 
jelenlegi idõszak szintjén kell 
meghatározni, és e határérték szintjét a 
halászati és a vidékfejlesztési alapok 
kizárásának megfelelõen csökkenteni kell.
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Or. en

Módosítás 218

Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A strukturális alapokból az [élelmiszer 
a leginkább rászoruló személyek számára 
eszköz] révén juttatott támogatás a 
növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházások keretében 2 500 000 
000 EUR.

(5) A strukturális alapokból az [élelmiszer 
a leginkább rászoruló személyek számára 
eszköz] révén juttatott támogatás a 
növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházások keretében XXX XXX 
XXX EUR.

A Bizottság határozatot fogad el az egész 
idõszakra vonatkozóan kiszámított, az 
egyes tagállamok strukturális alapokból 
származó támogatásából átcsoportosítandó 
összeg megállapításáról. Az egyes 
tagállamok strukturális alapokból származó 
támogatásait ennek megfelelõen 
csökkenteni kell.

A Bizottság határozatot fogad el az egész 
idõszakra vonatkozóan kiszámított, az 
egyes tagállamok strukturális alapokból 
származó támogatásából átcsoportosítandó 
összeg megállapításáról. Az egyes 
tagállamok strukturális alapokból származó 
támogatásait ennek megfelelõen 
csökkenteni kell.

Az elsõ albekezdésben említett, a 
strukturális alapokból származó 
támogatásnak megfelelõ éves 
elõirányzatokat az [élelmiszer a leginkább 
rászoruló személyek számára] eszköz 
megfelelõ költségvetési soraiba kell 
átvezetni a 2014. költségvetési évben.

Az elsõ albekezdésben említett, a 
strukturális alapokból származó 
támogatásnak megfelelõ éves 
elõirányzatokat az [élelmiszer a leginkább 
rászoruló személyek számára] eszköz 
megfelelõ költségvetési soraiba kell 
átvezetni a 2014. költségvetési évben.

Or. en

Módosítás 219

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 
a 20. cikknek megfelelõen kell elosztani.

törölve
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Or. en

Módosítás 220

Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság kezdeményezésére a 
növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházások célra biztosított 
ERFA források 0,2%-át innovatív 
tevékenységekre kell juttatni a fenntartható 
városfejlesztés területén.

(7) A Bizottság kezdeményezésére a 
strukturális alapok növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló beruházások 
célra biztosított forrásaiból XXXX EUR-t
innovatív tevékenységekre fogják juttatni a 
fenntartható városfejlesztés területén.

Or. en

Módosítás 221

Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az európai területi együttmûködés 
céljára biztosított források a 2014–2020 
közötti idõszak során az alapokból 
költségvetési kötelezettségvállalásra 
rendelkezésre álló globális források 3,50%-
át teszik ki (azaz összesen 
11 878 104 182 EUR-t).

(8) Az európai területi együttmûködés 
céljára biztosított források indikatívan a 
2014–2020 közötti idõszak során az 
alapokból költségvetési 
kötelezettségvállalásra rendelkezésre álló 
globális források 7%-át teszik ki (azaz 
összesen XX XXX XXX EUR-t).

Or. en

Módosítás 222

Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) E cikk, a 16., 83., 85., 86., 89., 110. 
cikk, az I. melléklet [KSK] és a X. 
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melléklet [addicionalitás] 
alkalmazásában, valamint az ERFA-
rendelet 4. cikke, az ESZA-rendelet 4. 
cikke, az ETC-rendelet 3. cikkének (3) 
bekezdése, továbbá az ifjúsági 
foglalkoztatási kezdeményezés 
alkalmazásában Mayotte legkülsõ régió a 
kevésbé fejlett régió kategóriájába tartozó 
NUTS 2. szintû régiónak minõsül. Az 
ETC-rendelet 3. cikkének (1) és (2) 
bekezdése alkalmazásában Mayotte régió 
NUTS 3. szintû régiónak minõsül.

Or. en

Módosítás 223

Rendeletre irányuló javaslat
85 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A források közötti átcsoportosítás tilalma A források közötti átcsoportosítás tilalma

(1) Az egyes tagállamok részére a kevésbé 
fejlett régiók, az átmeneti régiók és a 
fejlettebb régiók tekintetében juttatott 
elõirányzatokat nem lehet átcsoportosítani
a régiók kategóriái között.

(1) Az egyes tagállamok részére a kevésbé 
fejlett régiók, az átmeneti régiók és a 
fejlettebb régiók tekintetében juttatott 
elõirányzatokat nem lehet átcsoportosítani 
a régiók kategóriái között.

(2) Az (1) bekezdéstõl eltérve, a Bizottság 
egy vagy több tematikus célkitûzéshez 
kapcsolódó, kellõen indokolt körülmény 
esetében elfogadhatja a tagállam által a 
partnerségi szerzõdés elsõ benyújtásakor 
tett javaslatot egy régiókategória teljes 
elõirányzata legfeljebb 2%-ának másik 
régiókategóriákba történõ 
átcsoportosítására.

(2) Az (1) bekezdéstõl eltérve, a Bizottság 
egy vagy több tematikus célkitûzéshez 
kapcsolódó, kellõen indokolt körülmény 
esetében elfogadhatja a tagállam által a 
partnerségi megállapodás elsõ 
benyújtásakor tett javaslatot egy 
régiókategória teljes elõirányzata 
legfeljebb 4%-ának másik 
régiókategóriákba történõ 
átcsoportosítására.

Or. en
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Módosítás 224

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamoknak a 2014–2020 közötti 
idõszak során a partnerségi szerzõdésben
meghatározott referencia szintet legalább 
elérõ szinten kell fenntartaniuk a 
közkiadások vagy egyenértékû strukturális 
kiadások mértékét.

(3) A tagállamoknak a 2014–2020 közötti 
idõszak során éves átlagban a partnerségi 
megállapodásban meghatározott referencia 
szintet legalább elérõ szinten kell 
fenntartaniuk a közkiadások vagy 
egyenértékû strukturális kiadások mértékét.

A 2014–2020 közötti idõszakra 
vonatkozóan a közkiadások vagy 
egyenértékû strukturális kiadások átlagos 
éves referenciaszintjét a partnerségi 
szerzõdésben kell meghatározni a 
partnerségi szerzõdésben benyújtott 
információk Bizottság általi elõzetes 
vizsgálata alapján, tekintettel a 
közkiadások vagy egyenértékû strukturális 
kiadások 2007–2013 közötti idõszakban 
elért átlagos éves szintjére.

törölve

A Bizottság és a tagállamok figyelembe 
veszik az általános makrogazdasági 
feltételeket és egyedi vagy különleges 
körülményeket, mint például privatizáció 
vagy a közkiadások vagy egyenértékû 
strukturális kiadások kivételes szintje egy 
tagállamban a 2007–2013 közötti
idõszakban. Figyelembe veszik a 
strukturális alapokból juttatott nemzeti 
összegekben történt változásokat is a 
2007–2013 közötti idõszakhoz képest.

A referenciaszint meghatározásakor a
Bizottság és a tagállamok figyelembe 
veszik az általános makrogazdasági 
feltételeket és egyedi vagy különleges 
körülményeket, mint például a privatizáció, 
a tagállami közkiadások vagy egyenértékû 
strukturális kiadások kivételes szintje egy 
tagállamban a 2007–2013-as idõszakban és 
a közszféra beruházásait jellemzõ egyéb 
mutatók alakulása. Figyelembe veszik az 
alapokból juttatott nemzeti összegekben 
történt változásokat is a 2007–2013 közötti 
idõszakhoz képest.

Or. en
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Módosítás 225

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ha az utólagos vizsgálat során a 
Bizottság azt állapítja meg, hogy egy adott 
tagállam nem tartotta fenn a növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló célhoz 
tartozó közkiadások vagy egyenértékû 
strukturális kiadások partnerségi 
szerzõdésben meghatározott 
referenciaszintjét a IV. mellékletnek
megfelelõen, a Bizottság pénzügyi 
korrekciót hajthat végre. Annak eldöntése 
során, hogy végrehajtson-e pénzügyi 
korrekciót, a Bizottság figyelembe veszi, 
hogy a tagállam gazdasági helyzete 
jelentõsen változott-e a félidõs vizsgálat 
óta, és a változást akkor figyelembe vették-
e. A pénzügyi korrekcióra vonatkozó 
részletes szabályokat a IV. melléklet 3. 
pontja tartalmazza.

(6) Ha az utólagos vizsgálat során a 
Bizottság azt állapítja meg, hogy egy adott 
tagállam nem tartotta fenn a növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló célhoz 
tartozó közkiadások vagy egyenértékû 
strukturális kiadások partnerségi 
megállapodásban meghatározott 
referenciaszintjét a III. mellékletnek
megfelelõen, a Bizottság pénzügyi 
korrekciót hajthat végre. Annak eldöntése 
során, hogy végrehajtson-e pénzügyi 
korrekciót, a Bizottság elõször arról dönt, 
hogy a tagállam megtette-e Bizottság ezzel 
kapcsolatban javasolt ajánlások 
teljesítéséhez szükséges intézkedéseket, és
megvizsgálja, hogy a tagállam gazdasági 
helyzete jelentõsen változott-e a félidõs 
vizsgálat óta, és ezt a változást akkor 
figyelembe vették-e. A pénzügyi 
korrekcióra vonatkozó részletes 
szabályokat a III. melléklet 3. pontja 
tartalmazza.

Or. en

Módosítás 226

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az (1)–(6) bekezdések nem 
vonatkoznak az európai területi 
együttmûködési cél alá tartozó operatív 
programokra.

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

Or. en
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Módosítás 227

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházások célra irányuló 
operatív programok tartalma és elfogadása

A növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházások célra irányuló 
operatív programok tartalma, elfogadása és 
módosítása

Or. en

Módosítás 228

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az operatív program prioritási 
tengelyekbõl áll. A prioritási tengely 
régiókategóriánként egy alapra 
vonatkozik, az 52. cikk sérelme nélkül egy 
tematikus célkitûzésnek felel meg, és az 
adott tematikus célkitûzés 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 különbözõ tematikus 
célkitûzések beruházási prioritásait 
kombinálhatja a többi prioritási 
tengelyhez való hozzájárulásuk elõsegítése 
érdekében kellõen indokolt körülmények 
esetében.

(1) Az operatív program prioritási 
tengelyekbõl áll. A prioritási tengely a 
Kohéziós Alap kivételével egy alapra és 
egy régiókategóriára vonatkozik, az 52. 
cikk sérelme nélkül egy tematikus 
célkitûzésnek felel meg, és az adott 
tematikus célkitûzés egy vagy több 
beruházási prioritását tartalmazza az alapra 
vonatkozó szabályokkal összhangban. 
Adott esetben egy tematikusan koherens 
integrált megközelítés integrált 
megközelítés hatásának és 
hatékonyságának növelése érdekében egy 
prioritási tengely:

a) vonatkozhat egynél több 
régiókategóriára is;
b) az ERFA-ból, a Kohéziós Alapból és az 
ESZA-ból származó, de azonos tematikus 
célkitûzéshez tartozó egy vagy több 
egymást kiegészítõ beruházási prioritást is 
ötvözhet;
c) kellõen indokolt esetekben 
kombinálhatja a különbözõ tematikus 
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célkitûzések egy vagy több kiegészítõ 
beruházási prioritását a prioritási 
tengelyhez való maximális hozzájárulásuk 
érdekében;
d) az ESZA esetében ötvözheti a 9. cikk 
(8), (9), (10) és (11) bekezdésében 
meghatározott különbözõ tematikus 
célkitûzések beruházási prioritásait a 
többi prioritási tengelyhez való 
hozzájárulásuk elõsegítése érdekében.
A tagállamok a fenti a)–d) pont szerinti 
lehetõségek közül kettõt vagy többet 
ötvözhetnek.

(A Bizottság szövegében az (1) bekezdés utolsó (lerövidített) mondata a Parlament 
módosításának d) pontja lett.)

Or. en

Módosítás 229

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az operatív program az alábbiakat 
határozza meg: 

(2) Az operatív program hozzájárul az 
Unió intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó stratégiájához, 
valamint a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió eléréséhez, és az 
alábbiakat határozza meg:

a) az operatív programnak az Unió
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó stratégiájához való 
hozzájárulását meghatározó stratégia, 
amely az alábbiakat tartalmazza:

a) a tematikus célkitûzések, az azokhoz 
tartozó beruházási prioritások és a 
forráselosztás kiválasztásának indokolása, 
tekintettel a partnerségi megállapodásra, 
és a regionális és adott esetben a nemzeti 
szükségletek megállapítása alapján, 
ideértve azokat a szükségleteket is, 
amelyek az Európai Unió mûködésérõl 
szóló szerzõdés 121. cikke (2) 
bekezdésének megfelelõen elfogadott 
vonatkozó országspecifikus ajánlásokban 
és az Európai Unió mûködésérõl szóló 
szerzõdés 148. cikke (4) bekezdésének 
megfelelõen elfogadott vonatkozó tanácsi 
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ajánlásokban meghatározott nehézségek 
orvoslásához kapcsolódnak, az elõzetes 
értékelést is figyelembe véve.

i. azon kihívásokkal kapcsolatban 
jelentkezõ szükségletek megállapítása 
(figyelemmel a nemzeti és regionális 
szükségletekre), amelyeket a 121. cikk (2) 
bekezdésében szereplõ ország-specifikus 
ajánlások határoznak meg, valamint 
amelyeket a Tanács a Szerzõdés 148. cikk 
(4) bekezdése alapján elfogadott 
ajánlásaiban jelöl meg, figyelembe véve az 
integrált iránymutatásokat és a nemzeti és 
regionális sajátosságokat;

törölve

ii. a tematikus célkitûzések és az azokhoz 
tartozó beruházási prioritások 
kiválasztásának indoklása, tekintettel a 
partnerségi szerzõdésre és az elõzetes 
értékelés eredményeire;

törölve

(A Bizottság szövegében az i. és ii. alpont (azok összevonása változtatásokkal) a Parlament 
módosításának a) pontja lett.)

Or. en

Módosítás 230

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) minden egyes prioritási tengelyre 
vonatkozóan:

b) a technikai segítségnyújtástól eltérõ
minden egyes prioritási tengelyre 
vonatkozóan:

i. a beruházási prioritások és az azokhoz 
tartozó konkrét célkitûzések;

i. a beruházási prioritások és az azokhoz 
tartozó konkrét célkitûzések;

ii. a közös és egyedi kimeneti és
eredménymutatók, adott esetben a 
kiindulási értékkel és a számszerûsített
célértékkel, az alapokra vonatkozó 
szabályokkal összhangban;

ii. a programozás 
eredményorientáltságának megerõsítése 
érdekében a várható eredmények a 
konkrét célkitûzések vonatkozásában, 
valamint a megfelelõ eredménymutatók, a 
kiindulási értékkel és a célértékkel, adott 
esetben számszerûsítve, az alapokra 
vonatkozó szabályokkal összhangban;
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iii. a támogatandó intézkedések leírása, 
beleértve a fõ célcsoportok, a konkrét 
célterületek és a kedvezményezettek 
típusainak meghatározását adott esetben, 
valamint a pénzügyi eszközök tervezett 
alkalmazását;

iii. a támogatandó intézkedések típusának 
és példáinak leírása minden egyes 
beruházási prioritás vonatkozásában, és 
ezek várható hozzájárulása az i. pontban 
szereplõ konkrét célkitûzésekhez, 
beleértve a mûvelet kiválasztásában 
alkalmazandó vezérelveket, illetve adott 
esetben a fõ célcsoportok, a konkrét 
célterületek és a kedvezményezettek 
típusainak meghatározását, valamint a 
pénzügyi eszközök tervezett alkalmazását 
és a nagyprojekteket;

iv. a Bizottság által végrehajtási aktusok 
révén, a 143. cikk (3) bekezdésének 
megfelelõen elfogadott nómenklatúrán 
alapuló, megfelelõ intervenciós 
kategóriák és a programozott források 
indikatív bontása;

iv. a kimeneti mutatók, ideértve a 
számszerûsített célértékeket, amelyek a 
tervek szerint hozzájárulnak majd az 
eredményekhez, összhangban az alapokra 
vonatkozó szabályokkal, minden egyes 
beruházási prioritás tekintetében;
iva. a végrehajtás lépéseinek 
meghatározása, a mérföldkõként 
alkalmazható kimeneti pénzügyi mutatók 
felsorolása, a teljesítménykeret célértékei 
a 19. cikk (1) bekezdésével és az (xx) 
melléklettel összhangban;
ivb. a Bizottság által végrehajtási aktusok 
révén, a 143. cikk (3) bekezdésének 
megfelelõen elfogadott nómenklatúrán 
alapuló, megfelelõ intervenciós 
kategóriák és a programozott források 
indikatív bontása;
ivc. adott esetben a technikai 
segítségnyújtás tervezett alkalmazásának 
összefoglalása, beleértve szükség esetén a 
programok irányításában és 
ellenõrzésében részt vevõ hatóságok és 
kedvezményezettek igazgatási kapacitása 
megerõsítését célzó intézkedéseket is;

(A Parlament módosításában az új iva. alpont eredetileg a Bizottság szövegének módosított e) 
pontja i. alpontja volt, az új ivb. alpont pedig eredetileg a Bizottság szövegének b) pontja iv. 
alpontja volt.)

Or. en
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Módosítás 231

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A technikai segítségnyújtással 
kapcsolatos minden egyes prioritási 
tengely esetében:
i. konkrét célkitûzések;
ii. a várható eredmények minden egyes 
konkrét célkitûzés vonatkozásában, 
valamint amennyiben azt az intézkedések 
tartalma objektív módon indokolja, a 
kapcsolódó eredménymutatók a kiindulási 
értékkel és a célértékkel, összhangban az 
alapokra vonatkozó szabályokkal;
iii. a támogatandó intézkedések leírása és 
ezek várható hozzájárulása az i. pontban 
szereplõ konkrét célkitûzésekhez,
iv. a kimeneti mutatók, amelyek a tervek 
szerint hozzájárulnak majd az 
eredményekhez,
v. a Bizottság által végrehajtási aktusok 
révén, a 143. cikk (3) bekezdésének 
megfelelõen elfogadott nómenklatúrán 
alapuló, megfelelõ intervenciós 
kategóriák és a programozott források 
indikatív bontása.
A ii. alpont nem alkalmazandó, 
amennyiben az adott operatív program 
keretében a technikai segítségnyújtással 
kapcsolatos prioritási tengelyhez vagy 
tengelyekhez nyújtott uniós hozzájárulás 
nem haladja meg a 15 000 000 EUR 
összeget.

Or. en
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Módosítás 232

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a partnerségi szerzõdésben 
meghatározott integrált területfejlesztési 
megközelítéshez való hozzájárulás, 
beleértve az alábbiakat:

törölve

i. az alapok, az EVMA, az ETHA és más 
uniós és nemzeti finanszírozási eszközök 
közötti, valamint az EBB-vel való 
összehangolást biztosító mechanizmusok;

törölve

ii. adott esetben a városi, vidéki, part 
menti és halászati területek, valamint 
sajátos területi jellemzõkkel bíró területek 
területfejlesztésének tervezett integrált 
megközelítése, különösen a 28. és 29. 
cikkhez kapcsolódó végrehajtási 
rendelkezések alkalmazása;

törölve

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;

törölve

iv. azoknak a területeknek a 
meghatározása, ahol az adott közösség 
szintjén irányított helyi fejlesztést 
hajtanak végre;

törölve

v. a legalább egy másik tagállamban 
mûködõ kedvezményezettekkel 
végrehajtott interregionális és 
transznacionális intézkedésekre vonatkozó 
rendelkezések;

törölve

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

törölve
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Or. en

Módosítás 233

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a partnerségi szerzõdésben 
meghatározott integrált megközelítéshez 
való, a szegénység által legjobban sújtott 
földrajzi területek vagy a
megkülönböztetés vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembenézõ 
célcsoportok egyedi szükségletei kezelése 
terén történõ hozzájárulás, különös 
tekintettel a marginális helyzetû 
közösségekre, valamint az indikatív 
forráselosztás;

törölve

Or. en

Módosítás 234

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az alapok eredményes végrehajtását 
biztosító rendelkezések, beleértve az 
alábbiakat:

törölve

i. a 19. cikk (1) bekezdése szerinti 
eredményességmérési keret;

törölve

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

törölve
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iii. a partnereknek az operatív program 
elkészítésébe történõ bevonására tett 
intézkedések és a partnerek szerepe az 
operatív program végrehajtásában, 
figyelemmel kísérésében és értékelésében;

törölve

Or. en

Módosítás 235

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az alapok hatékony végrehajtását 
biztosító rendelkezések, beleértve az 
alábbiakat:

törölve

i. a technikai segítségnyújtás tervezett 
alkalmazása, beleértve a hatóságok és 
kedvezményezettek igazgatási 
kapacitásának megerõsítését célzó 
intézkedéseket a (2) bekezdés b) pontjában 
említett érintett prioritási tengelyre 
vonatkozó információkkal;

törölve

ii. a kedvezményezettek igazgatási 
terheinek értékelése és a csökkentés 
elérése érdekében tervezett intézkedések, 
valamint azok céljainak meghatározása;

törölve

iii. a nagyprojektek felsorolása, 
amelyeknél a fõbb munkák 
végrehajtásának tervezett kezdeti napja 
2018. január 1. elõtt van;

törölve

Or. en

Módosítás 236

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) pénzügyi terv, amely az alábbi két g) pénzügyi terv, amely az alábbi két 
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táblázatot tartalmazza: táblázatot tartalmazza:

i. az egyes alapokból származó 
támogatásra tervezett teljes pénzügyi 
elõirányzat összegének az 53., 110. és 111. 
cikknek megfelelõ, évenkénti bontását 
tartalmazó táblázat;

i. az egyes alapokból származó 
támogatásra tervezett teljes pénzügyi 
elõirányzat összegének az 53., 110. és 111. 
cikknek megfelelõ, évenkénti bontását 
tartalmazó táblázat;

ii. az alapokból az operatív programra és az 
egyes prioritási tengelyekre juttatott 
támogatás teljes pénzügyi elõirányzat 
összegét és a nemzeti társfinanszírozást az 
egész programozási idõszakra mutató 
táblázat. Amennyiben a nemzeti
társfinanszírozás közpénzekbõl 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 egyes alapokból az operatív 
programra és az egyes prioritási 
tengelyekre juttatott támogatás teljes 
pénzügyi elõirányzat összegét és a nemzeti 
társfinanszírozást az egész programozási 
idõszakra mutató táblázat. Az olyan 
prioritási tengelyek esetében, amelyek 
számos régiókategóriát érintenek, a 
táblázat tartalmazza az alapokból 
származó teljes pénzügyi elõirányzatot és 
a nemzeti társfinanszírozást minden egyes 
régiókategória vonatkozásában.

Az olyan prioritási tengelyek 
vonatkozásában, amelyek különbözõ 
tematikus célkitûzések beruházási 
prioritásait ötvözik, a táblázat tartalmazza 
az egyes alapokból származó teljes 
pénzügyi elõirányzatot és a nemzeti 
társfinanszírozást minden egyes 
kapcsolódó tematikus célkitûzés 
vonatkozásában.
Amennyiben a nemzeti társfinanszírozás 
közpénzekbõl 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;

(A Bizottság szövegében a ii. alpont második része a Parlament módosításának g) pontja 
utolsó albekezdése lett.)

Or. en
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Módosítás 237

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) az operatív programra vonatkozó 
végrehajtási rendelkezések, amelyek az 
alábbiakat tartalmazzák:

törölve

i. az akkreditációs testület, az irányító 
hatóság, az igazoló hatóság és adott 
esetben az ellenõrzõ hatóság azonosítása;

törölve

ii. annak a szervezetnek az azonosítása, 
amely számára a Bizottság kifizetéseket 
teljesít.

törölve

Or. en

Módosítás 238

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) azon nagyprojektek felsorolása, amelyek 
végrehajtását a programozási idõszak alatt 
tervezik;

(A Parlament módosításában az új ha) pont eredetileg a Bizottság szövegének (módosított) f) 
pontja (módosított) iii. alpontja volt.)

Or. en

Módosítás 239

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Valamennyi operatív programnak, 
kivéve azokat az egyedi operatív 
programokat, ahol technikai 

(3) Az operatív program leírja a 
területfejlesztésre vonatkozó integrált 
megközelítést – figyelembe véve annak 
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segítségnyújtás is történik, tartalmaznia 
kell az alábbiakat:

tartalmát és célkitûzéseit –, tekintettel a 
partnerségi megállapodásra, és ismerteti, 
hogyan járul hozzá a program céljainak 
és várt eredményeinek eléréséhez, 
pontosítva szükség esetén az alábbiakat:

i. a mûveletek kiválasztása során a 
környezetvédelmi követelmények, az 
erõforrás-hatékonyság, az 
éghajlatváltozás enyhítése és a hozzá 
történõ alkalmazkodás, a 
katasztrófareziliencia, valamint a 
kockázatmegelõzés és -kezelés 
figyelembevételével hozott konkrét 
intézkedések leírása;

a) a közösségi szinten irányított helyi 
fejlesztési eszközök alkalmazásával 
kapcsolatos megközelítés és az azon 
területek meghatározása során 
alkalmazandó elvek, ahol a végrehajtásra 
sor kerül;

ii. az esélyegyenlõség elõmozdítása, 
valamint a nemen, faji vagy etnikai 
származáson, valláson vagy 
meggyõzõdésen, fogyatékosságon, koron 
vagy szexuális irányultságon alapuló 
bármilyen megkülönböztetés 
megakadályozása érdekében az operatív 
program elõkészítése, tervezése és 
végrehajtása és különösen a 
finanszírozáshoz való hozzájutás során 
hozott konkrét intézkedések leírása, 
figyelembe véve az ilyen megkülönböztetés 
veszélyének kitett különbözõ célcsoportok 
szükségleteit és különösen a fogyatékos 
személyek hozzáférése biztosításának a 
követelményeit;

b) a fenntartható városfejlesztést célzó 
integrált intézkedésekre fordítható ERFA-
támogatás indikatív összege, amelyet a(z) 
…/EU [ERFA] rendelet 7. cikkének (2) 
bekezdésében foglalt rendelkezések 
alapján kell biztosítani, valamint az 
integrált tevékenységekre juttatott ESZA-
támogatás indikatív összege;

iii. a férfiak és nõk közötti egyenlõség 
elõmozdításához történõ hozzájárulás és 
adott esetben a nemek közötti 
esélyegyenlõség érvényesülésének 
érdekében hozott intézkedések leírása az 
operatív program szintjén és mûveleti 
szinten.

c) az integrált területi beruházási 
eszköznek a b) pontban említett esetektõl 
eltérõ felhasználásával kapcsolatos 
megközelítés, és az egyes prioritási 
tengelyekbõl juttatott indikatív 
forráselosztás;

A tagállamoknak – a növekedést és 
foglalkoztatást szolgáló beruházások cél 
keretében indítandó operatív programra 
vonatkozó javaslattal együtt – be kell 
nyújtaniuk a nemzeti esélyegyenlõségi 
testületeknek a ii. és iii. alpontokban 
meghatározott intézkedésekre vonatkozó
véleményét.

d) a legalább egy másik tagállamban 
mûködõ kedvezményezettekkel az operatív 
programok keretében végrehajtott 
interregionális és transznacionális 
intézkedésekre vonatkozó rendelkezések;

e) amennyiben a tagállamok és a régiók 
makroregionális stratégiákban és tengeri 
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medencékre vonatkozó stratégiákban 
vesznek részt, a tagállam által azonosított 
programterület igényeire is figyelemmel a 
tervezett beavatkozásoknak az ezekhez a 
stratégiákhoz való hozzájárulása.

(A Parlament módosításában a b) pont eredetileg a Bizottság szövegének c) pontja 
(módosított) iii. alpontja volt; a Parlament módosításában a d) pont eredetileg a Bizottság 
szövegének c) pontja (módosított) v. alpontja volt; a Parlament módosításában az e) pont 
eredetileg a Bizottság szövegének c) pontja (módosított) vi. alpontja volt.)

Or. en

Módosítás 240

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamoknak a Bizottság által 
elfogadott minta szerint kell elkészíteniük 
az operatív program tervezetét.

(4) Emellett az operatív programok 
meghatározzák a következõket:

A Bizottság e modellt végrehajtási aktusok 
révén fogadja el. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 143. cikk (2) bekezdésében 
említett tanácsadó bizottsági eljárásnak 
megfelelõen kell elfogadni.

a) adott esetben annak meghatározása, 
hogy kezeli-e – és ha igen, milyen módon 
– a szegénység által leginkább sújtott 
földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy társadalmi 
kirekesztés legnagyobb kockázatával 
szembenézõ célcsoportok egyedi 
szükségleteit, különös tekintettel a 
marginális helyzetû közösségekre, a 
fogyatékossággal élõ személyekre és adott 
esetben a partnerségi megállapodásban 
meghatározott integrált megközelítéshez 
való hozzájárulásra;
b) adott esetben annak meghatározása, 
hogy kezeli-e – és ha igen, milyen módon 
– a régiók demográfiai kihívásait vagy a 
Szerzõdés 174. cikkében meghatározott, 
súlyos és állandó természeti vagy 
demográfiai hátrányban lévõ földrajzi 
területek sajátos szükségleteit, valamint a 
partnerségi szerzõdésben az erre a célra 
meghatározott integrált megközelítéshez 
való hozzájárulás.
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(A Parlament módosításában az a) pont eredetileg a Bizottság szövegének (2) bekezdése 
(módosított) d) pontja volt.)

Or. en

Módosítás 241

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság – végrehajtási aktusok 
révén – határozatot fogad el az operatív 
program jóváhagyásáról.

(5) Az operatív program meghatározza a 
következõket:

a) az irányító hatóságot, az igazoló 
hatóságot és adott esetben az ellenõrzõ 
hatóságot;
b) az a szervezet, amely számára a 
Bizottság kifizetéseket teljesít;
c) az 5. cikkben említett érintett 
partnereknek az operatív program 
elkészítésébe történõ bevonására tett 
intézkedések és a partnerek szerepe az 
operatív program végrehajtásában, 
figyelemmel kísérésében és értékelésében.

(A Parlament módosításában az a) pont eredetileg a Bizottság szövegének (2) bekezdése h) 
pontja (módosított) i. alpontja volt; a Parlament módosításában a b) pont eredetileg a 
Bizottság szövegének (2) bekezdése h) pontja (módosított) ii. alpontja volt; a Parlament 
módosításában a c) pont eredetileg a Bizottság szövegének (2) bekezdése h) pontja 
(módosított) ii. alpontja volt.)

Or. en

Módosítás 242

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az operatív program emellett 
meghatározza az alábbiakat is, tekintettel 
a partnerségi megállapodás tartalmára, és 
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figyelembe véve a tagállamok intézményi 
kereteit:
a) az alapok, az EMVA, az ETHA és más 
uniós és nemzeti finanszírozási eszközök 
közötti, valamint az EBB-vel való 
koordinációt biztosító mechanizmusok, 
figyelembe véve a KSK-ban meghatározott 
alkalmazandó rendelkezéseket az I. 
mellékletben megadottak szerint;
b) minden egyes, a 17. cikkel és a (xx) 
melléklettel összhangban megállapított, az 
operatív programra alkalmazandó elõzetes 
feltételrendszer esetében annak értékelése, 
hogy az elõzetes feltételrendszerek 
teljesültek-e a partnerségi megállapodás 
és az operatív program benyújtásának 
idõpontjában, és az elõzetes 
feltételrendszerek teljesülésének 
hiányában az elõzetes feltételrendszer 
teljesítését célzó intézkedések leírása és 
azok ütemterve a partnerségi 
megállapodásban benyújtott 
összefoglalóval összhangban;
c) a kedvezményezettek adminisztratív 
terhei felmérésének összefoglalása, és 
szükség esetén az adminisztratív teher 
csökkentése elérése érdekében tervezett 
intézkedések indikatív idõkerettel.

(A Parlament módosításában az a) pont eredetileg a Bizottság szövegének (2) bekezdése c) 
pontja (módosított) i. alpontja volt; a Parlament módosításában a b) pont eredetileg a 
Bizottság szövegének (2) bekezdése e) pontja (módosított) ii. alpontja volt; a Parlament 
módosításában a c) pont eredetileg a Bizottság szövegének (2) bekezdése f) pontja 
(módosított) ii. alpontja volt.)

Or. en

Módosítás 243

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) Valamennyi operatív program, kivéve 
azokat az egyedi operatív programokat, 
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ahol technikai segítségnyújtás is történik, 
tartalmazza az alábbiakat, figyelemmel 
arra, hogy a tagállam kellõen 
megalapozott megítélése szerint azok 
mennyiben relevánsak az adott program 
tartalma és célkitûzései szempontjából:
a) a mûveletek kiválasztása során a 
környezetvédelmi követelmények, az 
erõforrás-hatékonyság, az 
éghajlatváltozás enyhítése és a hozzá 
történõ alkalmazkodás, a 
katasztrófareziliencia, valamint a 
kockázatmegelõzés és -kezelés 
figyelembevételével hozott konkrét 
intézkedések leírása;
b) az esélyegyenlõség elõmozdítása, 
valamint a nemen, faji vagy etnikai 
származáson, valláson vagy 
meggyõzõdésen, fogyatékosságon, koron 
vagy szexuális irányultságon alapuló 
bármilyen megkülönböztetés 
megakadályozása érdekében az operatív 
program elõkészítése, tervezése és 
végrehajtása és különösen a 
finanszírozáshoz való hozzájutás során 
hozott konkrét intézkedések leírása, 
figyelembe véve az ilyen megkülönböztetés 
veszélyének kitett különbözõ célcsoportok 
szükségleteit és különösen a fogyatékos 
személyek hozzáférése biztosításának a 
követelményeit;
c) a férfiak és nõk közötti egyenlõség 
elõmozdításához történõ hozzájárulás és 
adott esetben a nemek közötti 
esélyegyenlõség érvényesülésének 
érdekében hozott intézkedések leírása az 
operatív program szintjén és mûveleti 
szinten.
A tagállamok – a növekedést és 
foglalkoztatást szolgáló beruházások cél 
keretében indítandó operatív programra 
vonatkozó javaslattal együtt –
benyújthatják a nemzeti esélyegyenlõségi 
testületeknek a b) és c) alpontokban 
meghatározott intézkedésekre vonatkozó 
véleményét.
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(A Parlament módosításában a (3) bekezdés bevezetõ része eredetileg a Bizottság szövegének 
(módosított) (3) bekezdése volt; a Parlament módosításában az a) pont eredetileg a Bizottság 
szövegének (3) bekezdése i. alpontja volt; a Parlament módosításában a c) pont eredetileg a 
Bizottság szövegének (3) bekezdése iii. alpontja volt; a Parlament módosításának utolsó 
albekezdése pedig a Bizottság szövegének (3) bekezdése (módosított) második albekezdése 
volt.)

Or. en

Módosítás 244

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 5 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5c) Amennyiben egy tagállam minden 
egyes alap vonatkozásában elõkészít 
maximálisan egy operatív programot, az 
operatív programnak az e cikk (2) 
bekezdésének a) pontja, (3) bekezdésének 
a), c) és d) pontja, valamint (4) és (6) 
bekezdése szerinti elemeit csak a 
partnerségi megállapodás vonatkozó 
rendelkezéseibe lehet beépíteni.

Or. en

Módosítás 245

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 5 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5d) Az operatív programot a Bizottság 
által a 143. cikk (2) bekezdésével 
összhangban – tanácsadó bizottsági 
eljárás keretében – végrehajtási aktus 
révén elfogadott minta szerint kell 
kidolgozni.
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Or. en

Módosítás 246

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 5 e bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5e) A Bizottság végrehajtási aktusok 
révén határozatot fogad el az operatív 
program e cikk hatálya alá tartozó 
minden elemének elfogadásáról –
beleértve azok minden késõbbi 
módosítását is – , kivéve az e cikk (2) 
bekezdése b) pontja vi. alpontjának, (2) 
bekezdése e) pontjának, (4) és (5) 
bekezdésnek, (6) bekezdése a) pontjának, 
(6) bekezdése c) pontjának és (7) 
bekezdésének a hatálya alá tartozó 
elemeket, amelyek tagállami hatáskörben 
maradnak.

Or. en

Módosítás 247

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 5 f bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5f) Az irányító hatóság a határozat 
idõpontjától számított egy hónapon belül 
értesíti a Bizottságot az operatív program 
minden olyan elemének módosításáról 
szóló határozatról, amely nem tartozik a 
(10) bekezdés szerinti bizottsági határozat 
hatálya alá. A határozat tartalmazza a 
hatálybalépése idõpontját, amely nem 
elõzheti meg az elfogadásának idõpontját.
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Or. en

Módosítás 248

Rendeletre irányuló javaslat
88 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ERFA és az ESZA a más alapokból 
az adott alap támogathatósági szabályai 
alapján támogatható költségû mûvelet egy 
részét finanszírozhatja kiegészítõ módon, 
az operatív program egyes prioritási 
tengelyei uniós finanszírozásának 
legfeljebb 5%-ának erejéig, feltéve, hogy 
ez szükséges a mûvelet kielégítõ 
végrehajtásához és közvetlenül 
kapcsolódik hozzá.

(2) Az ERFA és az ESZA a más alapokból 
az adott alap támogathatósági szabályai 
alapján támogatható költségû mûvelet egy 
részét finanszírozhatja kiegészítõ módon, 
az operatív program egyes prioritási 
tengelyei uniós finanszírozásának 
legfeljebb 10%-ának erejéig, feltéve, hogy 
ez szükséges a mûvelet kielégítõ 
végrehajtásához és közvetlenül 
kapcsolódik hozzá.

Or. en

Módosítás 249

Rendeletre irányuló javaslat
90 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy vagy több operatív program részeként 
az ERFA és a Kohéziós Alap támogathat 
olyan munkálatok, tevékenységek és 
szolgáltatások sorából álló mûveletet, 
amelyek célja valamely pontosan 
meghatározott gazdasági vagy mûszaki 
természetû oszthatatlan feladat elvégzése, 
amely egyértelmûen meghatározott 
célokkal rendelkezik és amelynek teljes 
költsége meghaladja az 50 000 000 EUR-t 
(a továbbiakban: nagyprojekt). A pénzügyi 
eszközök nem tekintendõk 
nagyprojekteknek.

Egy vagy több olyan operatív program 
részeként, amelyek a 87. cikk (10) 
bekezdése alapján bizottsági határozat 
tárgyát képezték, az ERFA és a Kohéziós 
Alap támogathat olyan munkálatok, 
tevékenységek és szolgáltatások sorából 
álló mûveletet, amelyek célja valamely 
pontosan meghatározott gazdasági vagy 
mûszaki természetû oszthatatlan feladat 
elvégzése, amely egyértelmûen 
meghatározott célokkal rendelkezik, és 
amelynek tekintetében a teljes 
támogatható költség meghaladja az 
50 000 000 EUR-t, illetve a 9. cikk (7) 
bekezdésében meghatározott tematikus 
célkitûzéshez hozzájáruló mûveletek 
esetében akkor, ha a teljes támogatható 
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költség meghaladja a 75 000 000 eurót (a 
továbbiakban: nagyprojekt). A pénzügyi 
eszközök nem tekintendõk 
nagyprojekteknek.

Or. en

Módosítás 250

Rendeletre irányuló javaslat
91 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottsághoz benyújtandó információk A nagyprojektek jóváhagyásához 
szükséges információk

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

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

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

a) a nagyprojekt végrehajtásáért felelõs 
szervezet és annak kapacitása;

b) a beruházás és helyszínének leírása és 
kapcsolódó információk;

b) a beruházás és helyszínének leírása;

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

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

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

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

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

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

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

f) környezeti hatásvizsgálat, figyelembe 
véve az éghajlatváltozás enyhítése és a 
hozzá történõ alkalmazkodás szükségleteit, 
valamint a katasztrófarezilienciát;
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fa) a javasolt nyilvános konzultáció és az 
5. cikkben említett partnerek bevonásának 
leírása;

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

g) összhang az érintett operatív program 
vagy programok megfelelõ prioritási 
tengelyeivel és várható hozzájárulás e
prioritási tengelyek konkrét célkitûzéseinek 
eléréséhez, valamint a társadalmi-
gazdasági fejlõdéshez való várható 
hozzájárulás;

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

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

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

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

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

A Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 
142. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 
amelyben meghatározza az elsõ 
albekezdés e) pontjában említett költség-
haszon elemzés elvégzésekor 
alkalmazandó módszertant.
Valamely tagállam kezdeményezésére a 
91. cikk a)–i) pontjában említett 
információkat a Bizottság technikai 
segítségnyújtásával támogatott független 
szakértõk vagy – a Bizottsággal 
egyetértésben – más független szakértõk 
értékelhetik. Egyéb esetekben a tagállam 
a 91. cikk a)–i) pontjában meghatározott 
információkat továbbítja a Bizottság 
számára, amint azok a rendelkezésére 
állnak.

A nagyprojektekrõl benyújtandó 
információk formátumát a Bizottság által
végrehajtási aktusok révén elfogadott 
mintának megfelelõen kell kialakítani. 

A Bizottság végrehajtási aktusok révén
elfogadja a nagyprojektek minõségi 
felülvizsgálatának elvégzésekor 
alkalmazandó módszertan egységes 
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Ezeket a végrehajtási aktusokat a 143. cikk
(2) bekezdésében említett tanácsadó 
bizottsági eljárásnak megfelelõen kell 
elfogadni.

feltételeit, és meghatározza a 91. cikk a)–
i) pontjában meghatározott információk 
benyújtásának formátumát. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 143. cikk (3) 
bekezdésében említett tanácsadó bizottsági 
eljárásnak megfelelõen kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 251

Rendeletre irányuló javaslat
91 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottságnak jóváhagyásra 
benyújtott nagyprojekteknek szerepelniük
kell az operatív program 
nagyprojektjeinek a felsorolásában. A 
felsorolást a tagállam vagy az irányító 
hatóság az operatív program elfogadása 
után két évvel felülvizsgálja, és az a 
tagállam kérésére a 26. cikk (2) bekezdése 
szerinti eljárásnak megfelelõen
kiigazítható, különösen azoknak a 
nagyprojekteknek a hozzáadása 
érdekében, amelyeknek a befejezése 2022 
végéig várható.

törölve

Or. en

Módosítás 252

Rendeletre irányuló javaslat
92 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság az információk benyújtása 
után legkésõbb három hónappal 
végrehajtási aktus formájában határozatot 
fogad el a nagyprojekt 91. cikknek 
megfelelõen történõ jóváhagyásáról. A 
határozat meghatározza a fizikai tárgyat, az 

(2) A Bizottság az információk benyújtása 
után legkésõbb három hónappal 
végrehajtási aktus formájában határozatot 
fogad el a nagyprojekt 91. cikknek 
megfelelõen történõ jóváhagyásáról. A 
határozat meghatározza a fizikai tárgyat, az 
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összeget, amelyre a prioritási tengely 
társfinanszírozási aránya vonatkozik, az 
elért eredmények figyelemmel kísérésének 
fizikai és pénzügyi mutatóit, és a 
nagyprojekt várható hozzájárulását a 
megfelelõ prioritási tengely vagy tengelyek 
célkitûzéseihez. A jóváhagyó határozat 
feltétele, hogy az elsõ munkákra vonatkozó 
szerzõdést a határozat idõpontjától 
számított két éven belül megkössék.

összeget, amelyre a prioritási tengely 
társfinanszírozási aránya vonatkozik, az 
elért eredmények figyelemmel kísérésének 
fizikai és pénzügyi mutatóit, és a 
nagyprojekt várható hozzájárulását a 
megfelelõ prioritási tengely vagy tengelyek 
célkitûzéseihez. A jóváhagyó határozat 
feltétele, hogy az elsõ munkákra vonatkozó 
szerzõdést a határozat idõpontjától 
számított két éven belül megkössék. A 
PPP-struktúrában végrehajtott mûveletek 
esetében a közjogi szerv és a 
magánszektorbeli szerv közötti PPP-
szerzõdés aláírásakor a jóváhagyó 
határozat feltétele, hogy az elsõ munkákra 
vonatkozó szerzõdés megkötésére a 
határozat idõpontjától számított három 
éven belül sor kerüljön. A tagállam 
kellõen indokolt kérésére, amelyet például 
az említett határozattól számított két éven 
belül nyújtottak be, a nagyprojektek 
végrehajtásával kapcsolatos közigazgatási 
és jogi eljárásokból adódó késedelmek 
esetén a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus révén határozatot 
fogadhat el az idõszak legfeljebb két évvel 
való meghosszabbításáról.

Or. en

Módosítás 253

Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közös cselekvési terv az elérendõ 
kimenetek és eredmények összefüggésében 
meghatározott és irányított mûvelet. 
Részét képezi egy projektcsoport, amelybe 
nem tartozik az egy vagy több operatív 
program részeként végzett, a 
kedvezményezett felelõsségére történõ 
infrastruktúrabiztosítás. A közös cselekvési 
terv kimeneteirõl és eredményeirõl a 
tagállam és a Bizottság állapodik meg, 

(1) A közös cselekvési terv olyan mûvelet, 
amelynek hatókörét az elérendõ kimenetek 
és eredmények összefüggésében 
határozzák meg és a mûveletet ezek 
szerint irányítják. Részét képezi egy 
projekt vagy egy projektcsoport, amelybe 
nem tartozik az egy vagy több operatív 
program részeként végzett, a 
kedvezményezett felelõsségére történõ 
infrastruktúrabiztosítás. A közös cselekvési 
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hozzájárulnak az operatív program konkrét 
célkitûzéseihez és az alapokból származó 
támogatás alapját képezik. Az eredmények 
a közös cselekvési terv közvetlen hatásait 
ismertetik. A kedvezményezett valamely 
közjogi intézmény. A közös cselekvési 
tervek nem tekinthetõk nagyprojekteknek.

terv kimeneteirõl és eredményeirõl a 
tagállam és a Bizottság állapodik meg, 
hozzájárulnak az operatív program konkrét 
célkitûzéseihez és az alapokból származó 
támogatás alapját képezik. Az eredmények 
a közös cselekvési terv közvetlen hatásait 
ismertetik. A kedvezményezett valamely 
közjogi intézmény. A közös cselekvési 
tervek nem tekinthetõk nagyprojekteknek.

(2) A közös cselekvési terv számára 
közpénzekbõl folyósított támogatás
minimális mértéke 10 000 000 EUR illetve 
az operatív program vagy programok 
közpénzekbõl folyósított támogatásának a 
20%-a közül az alacsonyabb összeg.

(2) A közös cselekvési terv számára 
közpénzekbõl folyósított kiadások
minimális mértéke 10 000 000 EUR illetve 
az operatív program vagy programok 
közpénzekbõl folyósított támogatásának a 
20%-a közül az alacsonyabb összeg. 
Valamely kísérleti projekt elvégzése 
céljából az egy közös cselekvési tervre 
fordított közkiadások minden egyes 
operatív program tekintetében 5 000 000 
euróra csökkenthetõk.

Az elsõ albekezdés nem alkalmazandó az 
ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre.

Az elsõ albekezdés nem alkalmazandó az 
ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre.

Or. en

Módosítás 254

Rendeletre irányuló javaslat
95 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közös cselekvési terv az alábbiakat 
tartalmazza:

A közös cselekvési terv az alábbiakat 
tartalmazza:

1. a közös cselekvési tervet indokoló 
fejlesztési szükségletek és célkitûzések 
elemzése, figyelembe véve az operatív 
programok célkitûzéseit és adott esetben az
ország-specifikus ajánlásokban, a 
tagállamok és az Unió gazdaságpolitikájára 
vonatkozó, a 121. cikk (2) bekezdése 
szerinti átfogó iránymutatásokban, 
valamint a Tanács azon ajánlásaiban 
megjelölt célkitûzéseket, amelyeket a 148. 
cikk (4) bekezdése értelmében a 
tagállamok foglalkoztatáspolitikájukban 

1. a közös cselekvési tervet indokoló 
fejlesztési szükségletek és célkitûzések 
elemzése, figyelembe véve az operatív 
programok célkitûzéseit és adott esetben a 
vonatkozó országspecifikus ajánlásokban, a 
tagállamok és az Unió gazdaságpolitikájára 
vonatkozó, a 121. cikk (2) bekezdése 
szerinti átfogó iránymutatásokban, 
valamint a Tanács azon idevágó 
ajánlásaiban megjelölt célkitûzéseket, 
amelyeket a 148. cikk (4) bekezdése 
értelmében a tagállamok 
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figyelembe vesznek; foglalkoztatáspolitikájukban figyelembe 
vesznek;

Or. en

Módosítás 255

Rendeletre irányuló javaslat
95 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a mérföldkövek, kimenetek és 
eredmények célértékeinek elérése során 
felmerült költségek – hivatkozással a 2. 
pontra –, az ESZA-rendelet 57. cikke (4) 
bekezdésében és 14. cikkében 
meghatározott módszerek alapján;

a) a mérföldkövek, kimenetek és 
eredmények célértékeinek elérése során 
felmerült költségek – hivatkozással a (2) 
pontra –, az e rendelet 57. cikke (4) 
bekezdésében és az ESZA-rendelet 14. 
cikkében meghatározott módszerek 
alapján;

b) a kedvezményezett számára 
mérföldkövekhez és célértékekhez 
kapcsolódóan tett kifizetések indikatív 
ütemterve;

b) a kedvezményezett számára 
mérföldkövekhez és célértékekhez 
kapcsolódóan tett kifizetések indikatív 
ütemterve;

c) a pénzügyi terv operatív programok és 
prioritási tengelyek szerinti bontásban,
beleértve a teljes támogatható összeget és a 
közpénzekbõl folyósított támogatást.

c) a pénzügyi terv operatív programok és 
prioritási tengelyek szerinti bontásban, 
beleértve a teljes támogatható összeget és a 
közkiadást.

Or. en

Módosítás 256

Rendeletre irányuló javaslat
96 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a Bizottság a közös 
cselekvési tervre vonatkozó javaslat 
benyújtását követõ három hónapon belül 
úgy ítéli meg, hogy az nem teljesíti az 
értékelési követelményeket, akkor 
észrevételeket tesz a tagállam számára. A 
tagállam megadja a Bizottság számára az 

Amennyiben a Bizottság a közös 
cselekvési tervre vonatkozó javaslat 
benyújtását követõ két hónapon belül úgy 
ítéli meg, hogy az nem teljesíti az 
értékelési követelményeket, akkor 
észrevételeket tesz a tagállam számára. A 
tagállam megadja a Bizottság számára az 
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összes kért további szükséges információt 
és adott esetben annak megfelelõen 
felülvizsgálja a közös cselekvési tervet.

összes kért további szükséges információt 
és adott esetben annak megfelelõen 
felülvizsgálja a közös cselekvési tervet.

Or. en

Módosítás 257

Rendeletre irányuló javaslat
96 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az észrevételeket kielégítõ 
módon figyelembe vették, a Bizottság a 
tagállam általi benyújtás után legkésõbb 
hat hónappal – de nem az érintett operatív 
programok elfogadása elõtt – elfogadja a 
közös cselekvési tervet jóváhagyó 
határozatot.

(2) Amennyiben az észrevételeket 
megfelelõen figyelembe vették, a Bizottság 
a tagállam általi benyújtás után legkésõbb 
négy hónappal – de nem az érintett 
operatív programok elfogadása elõtt –
végrehajtási aktus révén elfogadja a közös 
cselekvési tervet jóváhagyó határozatot.

Or. en

Módosítás 258

Rendeletre irányuló javaslat
96 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a Bizottság nem 
engedélyezi a közös cselekvési terv 
alapokból történõ támogatását, ennek 
indokairól a tagállamot a (2) bekezdésben 
meghatározott idõszakon belül értesíti.

(4) Amennyiben a Bizottság – végrehajtási 
aktus révén – nem engedélyezi a közös 
cselekvési terv alapokból történõ 
támogatását, ennek indokairól a tagállamot 
a (2) bekezdésben meghatározott 
idõszakon belül értesíti.

Or. en
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Módosítás 259

Rendeletre irányuló javaslat
97 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállam vagy az irányító hatóság 
létrehozza a közös cselekvési terv irányító 
bizottságát, amely különbözik az operatív 
programok monitoringbizottságától. Az 
irányító bizottság évente legalább kétszer 
ülésezik.

(1) A tagállam vagy az irányító hatóság 
létrehozza a közös cselekvési terv irányító 
bizottságát, amely különbözik az adott 
operatív programok 
monitoringbizottságától. Az irányító 
bizottság évente legalább kétszer ülésezik, 
és jelentést tesz az irányító hatóságnak. Az 
irányító hatóság tájékoztatja az illetékes 
monitoringbizottságot az irányító bizottság 
által elvégzett munka eredményeirõl és a 
közös cselekvési terv végrehajtása terén 
elért haladásról, a 100. cikk (1) 
bekezdésének e) pontjával és a 114. cikk 
(2) bekezdésének a) pontjával 
összhangban.

Az irányító bizottság összetételérõl a 
tagállam dönt az irányító hatósággal 
egyetértésben, a partnerség elvének 
tiszteletben tartásával.

Az irányító bizottság összetételérõl a 
tagállam dönt az illetékes irányító 
hatósággal egyetértésben, a partnerség 
elvének tiszteletben tartásával.

A Bizottság tanácsadói minõségben részt 
vehet az irányító bizottság munkájában.

A Bizottság tanácsadói minõségben részt 
vehet az irányító bizottság munkájában.

Or. en

Módosítás 260

Rendeletre irányuló javaslat
97 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A közös cselekvési terv módosítására 
vonatkozóan benyújtott tagállami 
kérelmeket megfelelõen alá kell 
támasztani. A Bizottság értékeli, hogy a 
módosítási kérés indokolt-e, figyelembe 
véve a tagállam által szolgáltatott 
információkat. A Bizottság észrevételeket 
tehet, a tagállam pedig megadja a Bizottság 

(3) A közös cselekvési terv módosítására 
vonatkozóan benyújtott tagállami 
kérelmeket megfelelõen alá kell 
támasztani. A Bizottság értékeli, hogy a 
módosítási kérés indokolt-e, figyelembe 
véve a tagállam által szolgáltatott 
információkat. A Bizottság észrevételeket 
tehet, a tagállam pedig megadja a Bizottság 
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számára az összes szükséges további 
információt. A Bizottság a módosításra 
vonatkozó kérelem tagállam általi hivatalos 
benyújtása után legkésõbb három hónappal 
határozatot hoz, feltéve, hogy a Bizottság 
által tett észrevételeket kielégítõ módon 
figyelembe vették. A módosítás a határozat 
napján lép hatályba a határozat eltérõ 
rendelkezésének hiányában.

számára az összes szükséges további 
információt. A Bizottság a módosításra 
vonatkozó kérelem tagállam általi hivatalos 
benyújtása után legkésõbb három hónappal 
– végrehajtási aktus révén – határozatot 
hoz, feltéve, hogy a Bizottság által tett 
észrevételeket kielégítõ módon figyelembe 
vették. A módosítás a határozat napján lép 
hatályba a határozat eltérõ rendelkezésének 
hiányában.

Or. en

Módosítás 261

Rendeletre irányuló javaslat
99 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a(z) … rendelet [ESZA-
rendelet] 12. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott városfejlesztési stratégia 
vagy más területi stratégia vagy 
megállapodás alapján integrált 
megközelítés szükséges egy vagy több 
operatív program több prioritási 
tengelyéhez tartozó beruházásokhoz, az 
intézkedést integrált területi beruházásként 
(a továbbiakban: ITB) kell végrehajtani.

(1) Amennyiben a(z) … rendelet [ESZA-
rendelet] 12. cikkének (1) bekezdésében 
említett városfejlesztési stratégia vagy más 
területi stratégia vagy megállapodás 
alapján integrált megközelítésre van 
szükség egy vagy több operatív program 
több prioritási tengelyéhez tartozó, az 
ESZA-ból, az ERFA-ból vagy a Kohéziós 
Alapból származó beruházásokhoz, az 
intézkedést integrált területi beruházásként 
(a továbbiakban: ITB) lehet végrehajtani.

Az integrált területi beruházás keretében 
végrehajtott intézkedést az EMVA-ból 
vagy az ETHA-ból nyújtott pénzügyi 
támogatással lehet kiegészíteni.

(2) A megfelelõ operatív programoknak 
meg kell határozniuk a tervezett ITB-ket 
és meg kell állapítaniuk az egyes prioritási 
tengelyekbõl az egyes ITB-k számára
juttatott indikatív forráselosztást.

(2) Amennyiben egy integrált területi 
beruházás az ESZA-ból, az ERFA-ból 
vagy a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatásban részesül, a megfelelõ 
operatív programoknak ismertetniük kell
az ITB-eszköz igénybevételével 
kapcsolatos megközelítést, valamint az 
alapok saját szabályainak megfelelõen az 
egyes prioritási tengelyekbõl juttatott 
indikatív forráselosztást.
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Amennyiben egy integrált területi 
beruházás az EMVA-ból vagy az ETHA-
ból nyújtott pénzügyi támogatással 
egészül ki, az érintett programban 
(programokban) meg kell határozni az 
alapok saját szabályainak megfelelõen az 
indikatív forráselosztást és a támogatott 
intézkedéseket.

(3) A tagállam vagy az irányító hatóságok 
a ITB irányítására és végrehajtására 
kijelölhet egy vagy több közremûködõ 
szervezetet, beleértve a helyi hatóságokat, 
regionális fejlesztési szervezeteteket vagy 
civil szervezeteket.

(3) A tagállam vagy az irányító hatóságok 
a ITB-nek az alapok saját szabályainak 
megfelelõ irányítására és végrehajtására 
kijelölhet egy vagy több közremûködõ 
szervezetet, beleértve a helyi hatóságokat, 
regionális fejlesztési szervezeteteket vagy 
civil szervezeteket.

(4) A tagállamok vagy a megfelelõ irányító 
hatóságok biztosítják, hogy az operatív 
program monitoringrendszere kijelöli az 
ITB-hez hozzájáruló prioritási tengely 
mûveleteit és kimeneteit.

(4) A tagállamok vagy a megfelelõ irányító 
hatóságok biztosítják, hogy az operatív 
program(ok) monitoringrendszere kijelöli 
az ITB-hez hozzájáruló prioritási tengely 
vagy uniós prioritás mûveleteit és 
kimeneteit.

(Megjegyzés: A 3. rész – II. cím – IV. fejezet (99. cikk – Területfejlesztés) a 2. rész – III. cím –
IIa. fejezetbe (új) kerül.)

Or. en

Módosítás 262

Rendeletre irányuló javaslat
100 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) az operatív program elõzetes 
feltételrendszer teljesítésével kapcsolatos 
intézkedései;

h) ha az alkalmazandó elõzetes 
feltételrendszer nem teljesül a partnerségi 
megállapodás és az operatív program
benyújtásának idõpontjában, az 
alkalmazandó elõzetes feltételrendszer
teljesítése érdekében hozott intézkedések 
terén elért haladás;

Or. en
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Módosítás 263

Rendeletre irányuló javaslat
100 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A monitoringbizottság az alábbiakat 
vizsgálja és hagyja jóvá:

(2) A 43. cikk (3) bekezdésétõl eltérve, a
monitoringbizottság az alábbiakat vizsgálja 
és hagyja jóvá:

Or. en

Módosítás 264

Rendeletre irányuló javaslat
100 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az operatív program értékelési terve és a 
terv módosításai;

c) az operatív program értékelési terve és a 
terv módosításai, beleértve azt is, amikor 
az értékelési terv a 104. cikk (1) bekezdése 
elsõ mondatának megfelelõen egy közös 
értékelési terv része;

Or. en

Módosítás 265

Rendeletre irányuló javaslat
101 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 2016. április 30-ig és 2022-ig (2022-t is 
beleérve) minden utána következõ év 
április 30-ig a tagállam éves jelentést nyújt 
be a Bizottság számára a 44. cikk (1) 
bekezdésének megfelelõen. A 2016-ban 
benyújtott jelentés a 2014. és 2015. 
pénzügyi évekre, valamint a kiadások 
támogathatóságának kezdeti napja és a 
2013. december 31. közötti idõszakra 
vonatkozik.

(1) 2016. május 31-ig és 2022-ig (2022-t is 
beleérve) minden utána következõ év 
május 31-ig a tagállam éves végrehajtási
jelentést nyújt be a Bizottság számára a 44. 
cikk (1) bekezdésének megfelelõen. A 
2016-ban benyújtott jelentés a 2014. és 
2015. pénzügyi évekre, valamint a 
kiadások támogathatóságának kezdeti 
napja és a 2013. december 31. közötti 
idõszakra vonatkozik.
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(1a) A 2017-ben és 2019-ben benyújtott 
jelentések esetében az (1) bekezdésben 
említett határidõ június 30.

(2) Az éves végrehajtási jelentések 
információkat tartalmaznak az alábbiakról:

(2) Az éves végrehajtási jelentések 
információkat tartalmaznak az alábbiakról:

a) az operatív programnak a 44. cikk (2) 
bekezdésének megfelelõen történõ 
végrehajtása;

a) az operatív programnak a 44. cikk (2) 
bekezdésének megfelelõen történõ 
végrehajtása;

b) elõrehaladás a nagyobb projektek és 
közös cselekvési tervek kidolgozása és 
végrehajtása terén

b) elõrehaladás a nagyobb projektek és 
közös cselekvési tervek kidolgozása és 
végrehajtása terén

(3) A 2017-ben, illetve 2019-ben 
benyújtott éves végrehajtási jelentés a 44. 
cikk (3), illetve a 44. cikk (4) 
bekezdésének megfelelõen a 2. 
bekezdésben meghatározott információkat 
tartalmazza és értékeli az alábbiakkal
együtt:

(3) A 2017-ben, illetve 2019-ben 
benyújtott éves végrehajtási jelentés a 44. 
cikk (3), illetve a 44. cikk (4) 
bekezdésének megfelelõen a 2. 
bekezdésben meghatározott információkat 
tartalmazza és értékeli, a lenti d), g) és j) 
pontban szereplõ elemekkel kapcsolatos 
információkkal együtt, továbbá – az 
operatív programok tartalmától és 
céljaitól függõen – kiegészülhetnek a 
többi elemmel kapcsolatos információkkal 
is:

a) a területfejlesztésre vonatkozó integrált 
megközelítés végrehajtásának eredményei, 
beleértve a fenntartható városfejlesztést és 
az operatív program keretében végrehajtott, 
az adott közösség szintjén irányított helyi 
fejlesztéseket;

a) a területfejlesztésre vonatkozó integrált 
megközelítés végrehajtásának eredményei, 
beleértve a demográfiai kihívásokkal, 
valamint az állandó vagy természeti 
hátrányokkal küzdõ régiók fejlesztését, a 
fenntartható városfejlesztést és az operatív 
program keretében végrehajtott, az adott 
közösség szintjén irányított helyi 
fejlesztéseket;

b) olyan intézkedések végrehajtásának 
eredményei, amelyek célja megerõsíteni a 
tagállamok hatóságainak és a 
kedvezményezetteknek az alapok 
igazgatásával és használatával kapcsolatos 
képességét;

b) olyan intézkedések végrehajtásának 
eredményei, amelyek célja megerõsíteni a 
tagállamok hatóságainak és a 
kedvezményezetteknek az alapok 
igazgatásával és használatával kapcsolatos 
képességét;

c) az interregionális és transznacionális 
intézkedések végrehajtásának eredményei;

c) az interregionális és transznacionális 
intézkedések végrehajtásának eredményei;

ca) adott esetben hozzájárulás a 
makroregionális és a tengeri medencékre 
vonatkozó stratégiákhoz;

d) az értékelési terv végrehajtása és az 
értékelésekben tett megállapítások nyomon 

d) az értékelési terv végrehajtása és az 
értékelésekben tett megállapítások nyomon 
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követése során elért eredmények; követése során elért eredmények;

e) a férfiak és nõk közötti egyenlõség 
elõsegítése és a megkülönböztetés 
megakadályozása (beleértve a fogyatékos 
személyek hozzáférését) érdekében hozott 
egyedi intézkedések, illetve a nemek 
közötti esélyegyenlõség elvének az 
operatív programban és mûveletekben való 
érvényesülése érdekében végrehajtott 
eljárások;

e) a férfiak és nõk közötti egyenlõség 
elõsegítése és a megkülönböztetés 
megakadályozása (különös tekintettel a 
fogyatékos személyek hozzáférésére) 
érdekében hozott egyedi intézkedések, 
illetve a nemek közötti esélyegyenlõség 
elvének az operatív programban és 
mûveletekben való érvényesülése 
érdekében végrehajtott eljárások;

f) a fenntartható fejlõdés elõmozdítása
érdekében hozott intézkedések a 8. cikknek 
megfelelõen;

f) a fenntartható fejlõdés elõmozdítása 
érdekében hozott intézkedések a 8. cikknek 
megfelelõen;

g) a kommunikációs stratégiában az alapok 
által a tájékoztatás és nyilvánosság 
biztosítása érdekében végrehajtott 
intézkedések eredményei;

g) a kommunikációs stratégiában az alapok 
által a tájékoztatás és nyilvánosság 
biztosítása érdekében végrehajtott 
intézkedések eredményei;

h) adott esetben a társadalmi innováció 
területén végrehajtott intézkedések 
eredményei;

h) adott esetben a társadalmi innováció 
területén végrehajtott intézkedések 
eredményei;

i) eredmények a szegénység által legjobban 
sújtott földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembenézõ 
célcsoportok egyedi szükségleteinek 
kezelését célzó intézkedések végrehajtása 
terén, különös tekintettel a marginális 
helyzetû közösségekre, adott esetben az 
alkalmazott pénzügyi forrásokkal 
kiegészítve;

i) eredmények a szegénység által legjobban 
sújtott földrajzi területek vagy a 
szegénység, a megkülönböztetés vagy 
társadalmi kirekesztés legnagyobb 
kockázatával szembenézõ célcsoportok 
egyedi szükségleteinek kezelését célzó 
intézkedések végrehajtása terén, különös 
tekintettel a marginális helyzetû 
közösségekre és a fogyatékossággal 
élõkre, a tartós munkanélküliekre és nem 
foglalkoztatott fiatalokra, adott esetben az 
alkalmazott pénzügyi forrásokkal 
kiegészítve;

j) a partnerek részvétele az operatív 
programok végrehajtásában, figyelemmel 
kísérésében és értékelésében.

j) a partnerek részvétele az operatív 
programok végrehajtásában, figyelemmel 
kísérésében és értékelésében.

Ettõl eltérve, valamint a partnerségi 
megállapodás és az elért eredményekrõl 
szóló jelentés közötti összhang biztosítása 
érdekében az alaponként legfeljebb egy 
operatív programmal rendelkezõ 
tagállamok az elért eredményekrõl szóló 
jelentésben szerepeltethetik a 44. cikk (3) 
bekezdésében említett elõzetes 
feltételrendszerrel kapcsolatos 
információkat, a 44. cikk (4) 
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bekezdésében megkövetelt információkat 
és az e bekezdés a), b), c) és i) pontjában 
említett információkat a 2017-ben és 
2019-ben benyújtott éves végrehajtási 
jelentések, illetve a záró jelentés helyett, a 
100. cikk (2) bekezdésének b) pontja 
sérelme nélkül.

(4) Az éves és záró végrehajtási jelentést a 
Bizottság által végrehajtási aktusok révén 
elfogadott minták alapján kell elkészíteni. 
Ezeket a végrehajtási aktusokat a 143. cikk 
(2) bekezdésében említett tanácsadói 
eljárásnak megfelelõen kell elfogadni.

(4) Az éves és záró végrehajtási jelentést a 
Bizottság által végrehajtási aktusok révén 
elfogadott minták alapján kell elkészíteni. 
Ezeket a végrehajtási aktusokat a 143. cikk 
(2) bekezdésében említett tanácsadói 
eljárásnak megfelelõen kell elfogadni.

(Megjegyzés: az új (1a) bekezdésre további horizontális kiigazítás vonatkozik az N+3 
tekintetében.)

Or. en

Módosítás 266

Rendeletre irányuló javaslat
102 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az irányító hatóság január 31-ig, 
április 30-ig, július 31-ig és október 31-ig 
elektronikus úton továbbítja a Bizottság 
számára figyelemmel kísérés céljából 
minden egyes operatív program esetében, 
prioritási tengelyek szerint az alábbiakat:

(1) A tagállam január 31-ig, július 31-ig és 
október 31-ig elektronikus úton továbbítja 
a Bizottság számára figyelemmel kísérés 
céljából minden egyes operatív program 
esetében, prioritási tengelyek szerint az 
alábbiakat:

a) a mûveletek összes költségét és 
támogatható közkiadásait, illetve a 
támogatásra kiválasztott mûveletek számát;

a) a mûveletek összes költségét és 
támogatható közkiadásait, illetve a 
támogatásra kiválasztott mûveletek számát;

b) a támogatásra kiválasztott mûveletek 
végrehajtása során a kedvezményezettek 
által kötött szerzõdések és más jogi 
kötelezettségvállalások összes költségét és 
támogatható közkiadásait;

törölve

c) a kedvezményezettek által az irányító 
hatóság felé elszámolt összes támogatható 
kiadást.

c) a kedvezményezettek által az irányító 
hatóság felé elszámolt összes támogatható 
kiadást.

(2) Ezenkívül az január 31-én továbbított 
adatoknak támogatási kategóriák szerinti 

(2) Ezenkívül a január 31-ig továbbított 
adatoknak támogatási kategóriák szerinti 
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bontásban is tartalmazniuk kell a fentieket. 
Ez az adattovábbítás az 44. cikk (2) 
bekezdésében említett pénzügyi adatok 
benyújtására vonatkozó elõírás 
teljesítésének minõsül.

bontásban is tartalmazniuk kell a fentieket. 
Ez az adattovábbítás az 44. cikk (2) 
bekezdésében említett pénzügyi adatok 
benyújtására vonatkozó elõírás 
teljesítésének minõsül.

(3) A tagállamok által várhatóan az adott 
pénzügyi évben és a következõ pénzügyi 
évben benyújtásra kerülõ kifizetési 
kérelmek összegére vonatkozó elõrejelzést 
csatolni kell a január 31-i és július 31-i 
adattovábbításhoz.

(3) A tagállamok által várhatóan az adott 
pénzügyi évben és a következõ pénzügyi 
évben benyújtásra kerülõ kifizetési 
kérelmek összegére vonatkozó elõrejelzést 
csatolni kell a január 31-i és július 31-i 
adattovábbításhoz.

(4) Az ezen cikk alapján benyújtandó 
adatok határnapja a benyújtás hónapját 
megelõzõ hónap utolsó napja.

(4) Az e cikk alapján benyújtandó adatok 
határnapja a benyújtás hónapját megelõzõ 
hónap utolsó napja.

(4a) A Bizottság végrehajtási aktus révén 
a 143. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban elfogadja a 
pénzügyi adatoknak figyelemmel kísérés 
céljából a Bizottsághoz való 
benyújtásakor használandó mintával 
kapcsolatos egységes feltételeket.

(Megjegyzés: A (4a) bekezdésben említett vizsgálóbizottsági eljárást megindokoló 
preambulumbekezdést késõbb illesztik be: a vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
elfogadott végrehajtási aktust azzal a feltétellel fogadják el, hogy megfelelõen indokolják az 
eljárás melletti döntést, mégpedig egy preambulumbekezdés formájában, amelyet az 
Elnökségnek kell kidolgoznia.)

Or. en

Módosítás 267

Rendeletre irányuló javaslat
103 cikk – b a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) adott esetben a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió erõsítése, valamint az 
Unió prioritásainak elérése érdekében 
szükséges jövõbeli uniós intézkedések és 
szakpolitikák meghatározása.

Or. en
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Módosítás 268

Rendeletre irányuló javaslat
104 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az irányító hatóság minden egyes
programra vonatkozóan értékelési tervet 
készít. Az értékelési tervet el kell juttatni a 
monitoringbizottság elsõ ülésére. Ha egy 
monitoringbizottság több operatív 
programmal is foglalkozik, elegendõ egy 
értékelési tervet benyújtani az összes 
érintett operatív programhoz.

(1) Az irányító hatóság vagy a tagállam
egy vagy több operatív programra 
vonatkozóan értékelési tervet készít. Az 
értékelési tervet a program elfogadása 
után legfeljebb egy évvel el kell juttatni a 
monitoringbizottságnak.

(2) 2020. december 31-ig az irányító 
hatóságok minden egyes programra 
vonatkozóan benyújtják a Bizottsághoz a 
programozási idõszak alatt elvégzett 
értékelések megállapításait összefoglaló 
jelentést, beleértve a program fõ 
kimeneteinek és eredményeinek
értékelését.

(2) 2020. december 31-ig az irányító 
hatóságok minden egyes programra 
vonatkozóan benyújtják a Bizottsághoz a 
programozási idõszak alatt elvégzett 
értékelések megállapításait összefoglaló 
jelentést és a program fõ kimeneteit és 
eredményeit, valamint megjegyzéseket 
fûznek a jelentésben szereplõ 
információkhoz.

(3) A Bizottság utólagos értékeléseket 
végez a tagállamokkal és az irányító 
hatóságokkal szoros együttmûködésben.

(3) A Bizottság utólagos értékeléseket 
végez a tagállamokkal és az irányító 
hatóságokkal szoros együttmûködésben.

Or. en

Módosítás 269

Rendeletre irányuló javaslat
105 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tájékoztatás és nyilvánosság Tájékoztatás és kommunikáció
(1) A tagállamok és az irányító hatóságok 
felelõsek az alábbiakért:

(1) A tagállamok és az irányító hatóságok 
felelõsek az alábbiakért:

-a) a kommunikációs stratégiák 
kidolgozása;

a) egységes honlap vagy egységes portál a) egységes honlap vagy egységes portál 
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létrehozása, amely tájékoztatást nyújt az 
adott tagállamban levõ valamennyi 
operatív programról, és hozzáférést biztosít 
ezekhez;

létrehozása, amely tájékoztatást nyújt az 
adott tagállamban levõ valamennyi 
operatív programról, és hozzáférést biztosít 
ezekhez, beleértve a programozás 
végrehajtásának ütemezésére és a 
kapcsolódó nyilvános konzultációs 
folyamatokra vonatkozó információkat is;

b) tájékoztatás a lehetséges 
kedvezményezettek számára az operatív 
programok finanszírozási lehetõségeirõl;

b) tájékoztatás a lehetséges 
kedvezményezettek számára az operatív 
programok finanszírozási lehetõségeirõl;

c) a kohéziós politika és az alapok 
szerepének és eredményeinek 
nyilvánosságra hozatala az Unió 
állampolgárai számára a partnerségi 
szerzõdések, operatív programok és 
mûveletek eredményeirõl és hatásáról 
szóló tájékoztatási és kommunikációs 
intézkedések révén.

c) a kohéziós politika és az alapok 
szerepének és eredményeinek 
nyilvánosságra hozatala az Unió 
állampolgárai számára a partnerségi 
szerzõdések, operatív programok és 
mûveletek eredményeirõl és hatásáról 
szóló tájékoztatási és kommunikációs 
intézkedések révén.

(2) Az alapokból származó támogatás 
átláthatóságának biztosítása érdekében a 
tagállamok CSV vagy XML formátumban 
nyilvántartást vezetnek a mûveletekrõl 
operatív programonként és alaponként, 
amely hozzáférhetõ az egységes honlapon 
vagy egységes honlap portálon keresztül, 
és a tagállam összes operatív programjának 
a listáját és összefoglalását tartalmazza.

(2) Az alapokból származó támogatás 
átláthatóságának biztosítása érdekében a 
tagállamok vagy az irányító hatóságok
például CSV vagy XML formátumban 
nyilvántartást vezetnek a mûveletekrõl 
operatív programonként és alaponként az 
adatokat tartalmazó táblázat formájában, 
amely lehetõvé teszi az adatok 
szétválogatását, keresését, kivonatolását, 
összehasonlítását és könnyû internetes 
közzétételét. A mûveletek jegyzéke 
hozzáférhetõ az egységes honlapon vagy 
egységes honlap portálon keresztül, és a 
tagállam összes operatív programjának a 
listáját és összefoglalását tartalmazza.

A mûveletek jegyzékének a magánszektor, 
a civil társadalom és a nemzeti 
közigazgatás általi további felhasználását 
ösztönzendõ a honlap egyértelmûen 
utalhat az adatok közzétételére vonatkozó 
engedélyezési szabályokra.

A mûveletek listáját legalább 
háromhavonta aktualizálni kell.

A mûveletek listáját legalább hathavonta
aktualizálni kell.

A mûveletek listájára vonatkozó minimális 
információs követelmények az VI. 
mellékletben szerepelnek.

A mûveletek listájára vonatkozó minimális 
információs követelmények az VI. 
mellékletben szerepelnek.

(3) A kérelmezõkre és a 
kedvezményezettekre vonatkozó 

(3) A kérelmezõkre és a 
kedvezményezettekre vonatkozó 
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tájékoztatási és nyilvánossági
intézkedésekkel kapcsolatos részletes 
szabályok az V. mellékletben szerepelnek.

tájékoztatási és kommunikációs
intézkedésekkel kapcsolatos részletes 
szabályok az V. mellékletben szerepelnek.

(4) Az embléma létrehozására és a 
szabványos színek meghatározására 
vonatkozó mûvelettel és utasításokkal 
kapcsolatos tájékoztatási és nyilvánossági
intézkedések mûszaki jellemzõit a 
Bizottság fogadja el a 141. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálati 
eljárásnak megfelelõen, végrehajtási 
aktusok révén.

(4) A Bizottság a 141. cikk (3) 
bekezdésében elõírt vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelõen, végrehajtási 
aktusok révén egységes feltételeket fogad 
el az embléma létrehozására és a 
szabványos színek meghatározására 
vonatkozó mûvelettel és utasításokkal 
kapcsolatos tájékoztatási és 
kommunikációs intézkedések mûszaki 
jellemzõirõl.

Or. en

Módosítás 270

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az irányító hatóság kommunikációs 
stratégiát dolgoz ki valamennyi operatív 
programra. Közös kommunikációs 
stratégiát lehet kidolgozni több operatív 
programra

(1) A tagállam vagy az irányító hatóságok
kommunikációs stratégiát dolgoznak ki 
valamennyi operatív programra. Közös 
kommunikációs stratégiát lehet kidolgozni 
több operatív programra A kommunikációs 
stratégiának az arányosság elvével 
összhangban figyelembe kell vennie az 
operatív program(ok) nagyságát.

A kommunikációs stratégia tartalmazza az 
VI. mellékletben és az éves frissítésekben
meghatározott elemeket, valamint a 
tervezett elvégzendõ tájékoztatási és 
nyilvánossági tevékenységek részleteit.

A kommunikációs stratégia tartalmazza a 
VI. mellékletben meghatározott elemeket.

(2) A kommunikációs stratégiát az operatív 
program elfogadását követõ elsõ 
monitoringbizottsági ülés tárgyalja meg és 
hagyja jóvá.

(2) A kommunikációs stratégiát a 100. cikk 
(2) bekezdésének d) pontjával 
összhangban legfeljebb hat hónappal az 
érintett operatív program(ok) elfogadását 
követõen jóváhagyásra be kell nyújtani a 
monitoringbizottságnak.

A kommunikációs stratégia 
felülvizsgálatát a monitoringbizottság 
tárgyalja meg és hagyja jóvá.

törölve
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Amennyiben több operatív programra 
olyan közös kommunikációs stratégiát 
dolgoztak ki, amely több 
monitoringbizottságot érint, a tagállam 
felelõsként kijelölheti az egyik 
monitoringbizottságot arra, hogy a többi 
érintett monitoringbizottsággal 
konzultálva jóváhagyja a közös stratégiát 
és annak késõbbi módosításait.
A tagállam vagy az irányító hatóságok 
szükség esetén a programozási idõszak 
során is módosíthatják a kommunikációs 
stratégiát. A módosított kommunikációs 
stratégiát a 100. cikk (2) bekezdésének d) 
pontjával összhangban jóváhagyásra be 
kell nyújtani a monitoringbizottságnak.

(3) Valamennyi operatív program 
esetében az irányító hatóság legalább 
évente egyszer tájékoztatja a 
monitoringbizottságot a kommunikációs 
stratégia elért eredményeirõl és az 
eredmények értékelésérõl.

(3) A (2) bekezdés harmadik 
albekezdésétõl eltérve az irányító hatóság a 
100. cikk (1) bekezdésének c) pontjával 
összhangban legalább évente egyszer 
tájékoztatja a felelõs
monitoringbizottságo(ka)t a 
kommunikációs stratégia végrehajtásában
elért eredményekrõl és az eredmények 
elemzésérõl, továbbá a következõ év során 
elvégzendõ, tervezett tájékoztatási és 
kommunikációs tevékenységekrõl. A 
monitoringbizottság – amennyiben 
helyénvalónak tartja – véleményt nyilvánít 
a következõ évre tervezett 
tevékenységekrõl.

Or. en

Módosítás 271

Rendeletre irányuló javaslat
107 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamennyi tagállam kijelöl egy 
tájékoztatási és kommunikációs vezetõt az 
egy vagy több alappal kapcsolatos 
tájékoztatási és kommunikációs 
tevékenységek összehangolására, és errõl 

(1) Valamennyi tagállam kijelöl egy 
tájékoztatási és kommunikációs vezetõt az 
egy vagy több alappal – többek között a 
vonatkozó európai területi együttmûködési 
programokkal – kapcsolatos tájékoztatási 



PE487.740v04-00 200/303 PR\937861HU.doc

HU

tájékoztatja a Bizottságot. és kommunikációs tevékenységek 
összehangolására, és errõl tájékoztatja a 
Bizottságot.

(2) A tájékoztatási és kommunikációs 
vezetõ hangolja össze az alapok 
kommunikátorainak nemzeti hálózatát és 
tölti be üléseiken az elnöki tisztséget, 
beleértve a megfelelõ európai területi 
együttmûködési programokat, az VI. 
mellékletben említett honlap vagy honlap 
portál létrehozását és karbantartását, és a 
nemzeti szinten hozott kommunikációs 
intézkedések felülvizsgálatának 
kötelezettségét.

(2) A tájékoztatási és kommunikációs 
vezetõ felel az alapok kommunikátorai
nemzeti hálózatának koordinálásáért, 
amennyiben van ilyen hálózat, a VI. 
mellékletben említett honlap vagy portál 
létrehozásáért és karbantartásáért, és a 
tagállami szinten hozott kommunikációs 
intézkedések áttekintéséért.

(3) Valamennyi irányító hatóság kijelöl egy 
személyt, aki felelõs az operatív program 
szintû tájékoztatási és kommunikációs 
feladatokért, és tájékoztatja a Bizottságot a 
kijelölt személyekrõl.

(3) Valamennyi irányító hatóság kijelöl egy 
személyt, aki felelõs az operatív program 
szintû tájékoztatási és kommunikációs 
feladatokért, és tájékoztatja a Bizottságot a 
kijelölt személyekrõl. Adott esetben 
egyetlen személy több operatív programra 
is kijelölhetõ.

(4) A Bizottság a tagállamok és az irányító 
hatóságok által kijelölt tagokból álló uniós 
hálózatokat hoz létre, hogy biztosítsa a 
kommunikációs stratégiák végrehajtásának 
eredményeire, a tájékoztatási és 
kommunikációs intézkedések 
végrehajtásának tapasztalataira és a jó
gyakorlatokra vonatkozó információcserét.

(4) A Bizottság a tagállamok által kijelölt 
tagokból álló uniós hálózatokat hoz létre, 
hogy biztosítsa a kommunikációs 
stratégiák végrehajtásának eredményeire, a 
tájékoztatási és kommunikációs 
intézkedések végrehajtásának 
tapasztalataira és a bevált gyakorlatokra 
vonatkozó információcserét.

Or. en

Módosítás 272

Rendeletre irányuló javaslat
109 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamennyi alap finanszírozhat más 
alapból támogatható technikai 
segítségnyújtási mûveleteket. A technikai 
segítségnyújtás céljára az alapokból 
elõirányzott összeg felsõ korlátja az 
operatív programokra a növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló beruházások

(1) A technikai segítségnyújtás céljára az 
alapokból elõirányzott összeg felsõ korlátja 
azon teljes összeg 4%-a, amelyet az adott 
tagállamban a „Növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló beruházások” 
célkitûzésnek az egyes régiókategóriáiban 
irányoznak elõ az operatív programokra, 
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cél egyes régiókategóriáiban elõirányzott 
teljes összeg 4%-a.

valamint az adott tagállamban az operatív 
programokra a Kohéziós Alapból 
elõirányzott összeg 4%-a.

(1a) Az (1) bekezdés rendelkezéseinek 
sérelme nélkül, minden egyes alapból 
támogatható olyan technikai 
segítségnyújtási mûvelet, amely bármely 
másik alapból támogatásra jogosult. Az 
ERFA-ból, illetve az ESZA-ból technikai 
segítségnyújtás céljára nyújtott összeg 
nem haladhatja meg az adott tagállamban 
a „Növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházások” célkitûzés szerinti 
egyes régiókategóriákon belül az egyes 
alapokból az operatív programoknak 
juttatott teljes összeg 10%-át.
(1b) A 60. cikk (1) és (2) bekezdésétõl 
eltérve a technikai segítségnyújtási 
mûveletek az Unión belül a 
programterületen kívül is végrehajthatók, 
feltéve, hogy a mûveletek az operatív 
programot, illetve technikai 
segítségnyújtási operatív program 
esetében a többi érintett programot 
szolgálják.
(1c) Amennyiben az alapokat egynél több 
régiókategóriával kapcsolatos technikai 
segítségnyújtási mûveletek támogatására 
használják fel, a mûveletek költségeinek a 
régiók különbözõ kategóriáinak kiutalt 
technikai segítségnyújtás összegeihez való 
hozzárendelése céljából egy arányos alap 
alkalmazható, figyelembe véve az egyes 
régiókategóriánként kiutalt, a 
tagállamnak juttatott teljes összeg 
arányában megadott összegeket.
(1d) Az (1) bekezdéstõl eltérve, amikor az 
alapoknak a növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló beruházások 
cél keretében egy tagállam részére kiutalt 
teljes összege legfeljebb 1 milliárd euró, az 
(1) bekezdésben említett százalékos érték 
6%, azonban a technikai 
segítségnyújtásra kiutalt összeg nem 
haladhatja meg az 50 000 000 eurót, attól 
függõen, hogy melyik az alacsonyabb.
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(2) A technikai segítségnyújtás formája 
lehet egy operatív programon belül 
egyetlen alapból finanszírozott prioritási 
tengely, illetve egyedi operatív program.

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

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

törölve

Or. en

Módosítás 273

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

b) 85% a tagállamok kevésbé fejlett régiói 
esetében, valamint a legkülsõ régiókban, 
beleértve a kiegészítõ finanszírozást is;

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

törölve

d) 75% a b) és a c) pontban említettektõl 
eltérõ tagállamok kevésbé fejlett régióiban 
és mindazon régiókban, amelyek egy fõre 

törölve
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jutó GDP-je a 2007–2013-as idõszakban 
kevesebb volt az EU-25 tagállamaiban a 
referencia-idõszakban mért egy fõre jutó 
GDP átlagának 75%-nál, de amelyek egy 
fõre jutó GDP-je több, mint az EU-27 
GDP-átlagának 75%-a;
e) 60% a d) pontban említettektõl eltérõ
átmeneti régióknak;

e) 75% az átmeneti régióknak és azon 
régióknak, amelyek az 1083/2006/EK 
rendelet 8. cikkének (1) bekezdése szerinti 
átmeneti támogatás keretében voltak 
jogosultak finanszírozásra;

f) 50% a d) pontban említettektõl eltérõ 
fejlettebb régiókban.

f) 50% az e) pontban említettektõl eltérõ 
fejlettebb régiókban.

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

Az európai területi együttmûködési 
célkitûzés keretében folyó operatív 
programok társfinanszírozási aránya 
valamennyi prioritási tengely szintjén nem 
lehet magasabb, mint 85%.

Or. en

Módosítás 274

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kiegészítõ juttatás társfinanszírozási 
mértéke a 84. cikk (1) bekezdésének e) 
pontjával összhangban nem lehet 
magasabb 50%-nál.

törölve

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

törölve

Or. en



PE487.740v04-00 204/303 PR\937861HU.doc

HU

Módosítás 275

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Egy prioritási tengely szintjén a (3) 
bekezdés szerinti maximális 
társfinanszírozási arányt tíz százalékponttal 
meg kell növelni, amennyiben a teljes 
prioritási tengely megvalósítása pénzügyi 
eszközök vagy az adott közösség szintjén 
irányított helyi fejlesztés révén valósul 
meg.

(5) Egy prioritási tengely szintjén a (3) 
bekezdés szerinti maximális 
társfinanszírozási arányt legfeljebb tíz 
százalékponttal meg kell növelni, 
amennyiben a teljes prioritási tengely 
megvalósítása pénzügyi eszközök vagy a
helyi fejlesztést támogató területi eszközök
(ITB, közös cselekvési tervek vagy a 
közösségi szinten irányított helyi 
fejlesztés) révén valósul meg.

Or. en

Módosítás 276

Rendeletre irányuló javaslat
111 cikk – 3a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. a Szerzõdés 349. cikkében említett 
legkülsõ régiók lefedése;

Or. en

Módosítás 277

Rendeletre irányuló javaslat
111 cikk – 4 pont – c a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a súlyos demográfiai hátrányokat 
elszenvedõ régiók.

Or. en
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Módosítás 278

Rendeletre irányuló javaslat
112 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 279

Rendeletre irányuló javaslat
113 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállam minden egyes operatív 
program számára kijelöl egy nemzeti, 
regionális vagy helyi közigazgatási szervet 
vagy szervezetet irányító hatóságként.
Ugyanaz a közigazgatási szerv vagy 
szervezet több operatív program irányító 
hatóságaként is kijelölhetõ.

(1) A tagállam minden egyes operatív 
program számára kijelöl egy nemzeti, 
regionális vagy helyi közigazgatási szervet 
vagy szervezetet vagy egy magántestületet
irányító hatóságként. Ugyanaz az irányító 
hatóság több operatív program irányító 
hatóságaként is kijelölhetõ.

Or. en
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Módosítás 280

Rendeletre irányuló javaslat
113 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállam valamely operatív 
programhoz kijelölhet olyan irányító
hatóságot, amely az igazoló hatóság 
feladatait is ellátja.

(3) A tagállam valamely operatív 
programhoz kijelölhet egy irányító 
hatóságként már kijelölt közigazgatási 
szervet vagy szervezetet, hogy az igazoló 
hatóság feladatait is ellássa.

Or. en

Módosítás 281

Rendeletre irányuló javaslat
113 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházások cél és az ETHA
tekintetében a feladatkörök szétválasztásának 
tiszteletben tartásával az irányító hatóság, az 
igazoló hatóság, ahol van ilyen, és az 
ellenõrzõ hatóság lehet ugyanannak a 
közigazgatási szervnek vagy szervezetnek a 
része. Azonban az olyan operatív 
programoknál, ahol az alapokból kapott 
támogatás meghaladja az 250 000 000 eurót, 
az ellenõrzõ 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 ellenõrzõ 
hatóság lehet ugyanannak a közigazgatási 
szervnek vagy szervezetnek a része. Az
olyan operatív programoknál, ahol az 
alapokból kapott támogatás meghaladja a
250 000 000 EUR-t, az ellenõrzõ hatóság 
csak abban az esetben tartozhat 
ugyanahhoz a közigazgatási szervhez vagy 
szervezethez, mint az irányító hatóság, ha 
a Bizottság – az elõzõ programozási 
idõszakra vonatkozó elõírások értelmében 
– arról tájékoztatta a tagállamot, hogy 
építhet az ellenõrzõ hatóság 
könyvvizsgálói véleményére, vagy ha a 
Bizottság az elõzõ programozási idõszak 
alatt gyûjtött tapasztalatok alapján meg 
van gyõzõdve arról, hogy az ellenõrzõ 
hatóság intézményi szervezete és 
elszámoltathatósága megfelelõ garanciát 
nyújt a hatóság mûködésének 
függetlenségére és megbízhatóságára.
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Or. en

Módosítás 282

Rendeletre irányuló javaslat
113 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A tagállam saját kezdeményezésére 
kijelölhet egy koordináló testületet, 
amelynek feladata a Bizottsággal való 
kapcsolattartás és a Bizottság 
tájékoztatása, az egyéb érintett kijelölt 
testületek tevékenységének koordinálása, 
valamint az uniós szabályok összehangolt 
alkalmazásának elõmozdítása.

Or. en

Módosítás 283

Rendeletre irányuló javaslat
113 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

113a. cikk – Az irányító és az igazoló 
hatóság kijelölésére vonatkozó eljárás
(1) A tagállam az elsõ idõközi kifizetési 
kérelem benyújtása elõtt értesíti a 
Bizottságot az irányító hatóság és adott 
esetben az igazoló hatóság megfelelõ 
szinten elvégzett kijelölésének 
idõpontjáról és formájáról.
(2) Az (1) bekezdésben említett kijelölést 
olyan független könyvvizsgáló szervezet 
jelentésére és véleményére kell alapozni, 
amely értékeli a hatóságoknak a belsõ 
ellenõrzési környezettel, a 
kockázatkezeléssel, az ellenõrzési 
tevékenységekkel és a monitoringgal 
kapcsolatban a XX. mellékletben foglalt 
kritériumoknak való megfelelését. A 
független könyvvizsgáló szervezet az 
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ellenõrzési hatóság vagy más olyan köz-, 
illetve magánjogi szervezet, amely 
rendelkezik a szükséges könyvvizsgálói 
kapacitással, továbbá független az 
irányító hatóságtól és adott esetben az 
igazoló hatóságtól, és amely feladatát a 
nemzetközileg elfogadott ellenõrzési 
standardoknak megfelelõen végzi. 
Amennyiben a független könyvvizsgáló 
szervezet megállapítja, hogy az irányítási 
és ellenõrzési rendszernek az irányító és 
az igazoló hatóságot érintõ része 
lényegében változatlan az elõzõ
programozási idõszakhoz képest, és azok 
az említett idõszakban a 1083/2006/EK 
tanácsi rendelet vonatkozó 
rendelkezéseivel összhangban végzett 
könyvvizsgálat alapján bizonyíthatóan 
hatékonyan mûködtek, további vizsgálat 
nélkül megállapíthatja, hogy a vonatkozó 
feltételek teljesülnek.
(3) Abban az esetben, ha az alapokból egy 
operatív program részére biztosított 
támogatás összege meghaladja a 250 000 
000 EUR-t, a Bizottság az (1) bekezdésben 
említett kijelölésrõl szóló értesítés 
kézhezvételétõl számított egy hónapon 
belül kérheti a független könyvvizsgáló 
szervezetnek a (2) bekezdésben említett 
jelentését és véleményét, valamint az 
irányító hatóság vagy adott esetben az 
igazoló hatóság feladatainak és 
eljárásainak leírását. A Bizottság saját 
kockázatértékelése alapján dönt arról, 
hogy kéri-e az említett dokumentumok 
benyújtását, továbbá figyelembe veszi az 
irányító vagy adott esetben az igazoló 
hatóság feladataiban és eljárásaiban az 
elõzõ programozási idõszakhoz képest 
történt jelentõs változásokról szóló 
információkat, valamint a hatékony 
mûködésre vonatkozó releváns 
bizonyítékokat.
Ezen dokumentumok kézhezvételétõl 
számított két hónapon belül a Bizottság 
észrevételeket tehet.
A 74. cikk alkalmazásának sérelme nélkül 
e dokumentumok vizsgálata miatt nem 
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szakadhat félbe az idõközi kifizetési 
kérelmek feldolgozása.
(4) Abban az esetben, ha az alapokból egy 
operatív program részére biztosított 
támogatás összege meghaladja a 250 000 
000 EUR-t, és az elõzõ programozási 
idõszakhoz képest jelentõs változások 
történtek az irányító vagy adott esetben az 
igazoló hatóság feladataiban és 
eljárásaiban, a tagállam saját 
kezdeményezésére az (1) bekezdésben 
említett kijelölésrõl szóló értesítéstõl 
számított két hónapon belül benyújthatja 
a Bizottságnak a (3) bekezdésben említett 
dokumentumokat.
(5) Amennyiben az elvégzett 
könyvvizsgálat és ellenõrzés eredményei 
azt mutatják, hogy a kijelölt hatóság már 
nem felel meg a (2) bekezdésben említett 
kritériumoknak, a tagállam a probléma 
súlyosságának megfelelõ szinten 
próbaidõt állapíthat meg, amely alatt meg 
kell hozni a szükséges javító 
intézkedéseket.
Amennyiben a kijelölt hatóság nem hajtja 
végre a tagállam által megállapított 
próbaidõn belül a szükséges javító 
intézkedéseket, a tagállam megfelelõ 
szinten megszüntetheti annak kijelölését.
A tagállam haladéktalanul értesíti a 
Bizottságot arról, ha egy kijelölt 
hatóságnak próbaidõt szabott meg, 
tájékoztatást nyújt a próbaidõ hosszáról, 
arról, ha a javító intézkedések 
végrehajtása után a próbaidõ véget ért, 
valamint a hatóság kijelölésének 
megszüntetésérõl is. Az arról szóló 
értesítés, hogy egy tagállam próbaidõt 
szabott egy kijelölt hatóság számára, a 74. 
cikk alkalmazásának sérelme nélkül, nem 
szakíthatja meg az idõközi kifizetési 
kérelmek feldolgozását.
(6) Amennyiben egy irányító vagy igazoló 
hatóság kijelölése megszûnik, a 
tagállamok a (2) bekezdésben elõírt 
eljárással új szervezetet jelölnek ki, amely 
kijelölését követõen átveszi az irányító 
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vagy az igazoló hatóság feladatait, és 
értesítik errõl a Bizottságot.

(7) A Bizottság végrehajtási aktus révén, a 
143. cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelõen 
elfogadja a független könyvvizsgáló 
szervezet jelentésére és véleményére 
vonatkozó minta, valamint az irányító 
hatóság vagy adott esetben az igazoló 
hatóság feladatainak és eljárásainak 
leírására vonatkozó minta egységes 
kritériumait.

Or. en

Módosítás 284

Rendeletre irányuló javaslat
114 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az operatív program irányításával 
kapcsolatosan az irányító hatóság feladata, 
hogy:

(2) Az operatív program irányításával 
kapcsolatosan az irányító hatóság feladata, 
hogy:

a) támogassa a monitoringbizottság 
munkáját és biztosítsa számára mindazon 
információkat, amelyek a feladatai 
elvégzéséhez szükségesek, különösképpen 
az operatív program során a célkitûzések 
megvalósítása terén elért elõrehaladásra 
vonatkozó adatokat, a pénzügyi adatokat, a 
mutatószámokhoz és mérföldkövekhez 
kapcsolódó adatokat;

a) támogassa a 41. cikkben említett
monitoringbizottság munkáját és biztosítsa 
számára mindazon információkat, amelyek 
a feladatai elvégzéséhez szükségesek, 
különösképpen az operatív program során a 
célkitûzések megvalósítása terén elért 
elõrehaladásra vonatkozó adatokat, a 
pénzügyi adatokat, a mutatószámokhoz és 
mérföldkövekhez kapcsolódó adatokat;

b) éves és záró végrehajtási jelentéseket 
készítsen, és azokat a monitoringbizottság 
jóváhagyása után benyújtsa a Bizottságnak;

b) elkészítse a 44. cikkben említett éves és 
záró végrehajtási jelentéseket, és azokat a 
monitoringbizottság jóváhagyása után 
benyújtsa a Bizottságnak;

c) a közremûködõ szervezeteket, illetve a 
kedvezményezetteket ellássa a feladataik 
elvégzése, illetve a mûveletek végrehajtása 
terén releváns információkkal;

c) a közremûködõ szervezeteket, illetve a 
kedvezményezetteket ellássa a feladataik 
elvégzése, illetve a mûveletek végrehajtása 
terén releváns információkkal;

d) létrehozzon egy nyilvántartási rendszert, d) létrehozzon egy nyilvántartási rendszert, 
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amely elektronikusan tárolja az egyes 
mûveletekre vonatkozó, azok figyelemmel 
kíséréséhez, értékeléséhez, pénzügyi 
irányításához, ellenõrzéséhez szükséges 
adatokat, beleértve adott esetben a 
mûveletek egyes résztvevõire vonatkozó 
adatokat is;

amely elektronikusan tárolja az egyes 
mûveletekre vonatkozó, azok figyelemmel 
kíséréséhez, értékeléséhez, pénzügyi 
irányításához, ellenõrzéséhez szükséges 
adatokat, beleértve adott esetben a 
mûveletek egyes résztvevõire vonatkozó 
adatokat is;

e) biztosítsa, hogy a d) pontban leírt 
adatokat összegyûjtsék, rögzítsék és 
tárolják a rendszerben, és hogy a mutatókra 
vonatkozó adatokat nemek szerinti 
bontásban is elérhetõvé tegyék, 
amennyiben ezt az ESZA rendelet I. 
melléklete megkívánja.

e) biztosítsa, hogy a d) pontban leírt 
adatokat összegyûjtsék, rögzítsék és 
tárolják a rendszerben, és hogy a mutatókra 
vonatkozó adatokat nemek szerinti 
bontásban is elérhetõvé tegyék, 
amennyiben ezt az ESZA rendelet I. 
melléklete megkívánja.

Or. en

Módosítás 285

Rendeletre irányuló javaslat
114 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A mûveletek kiválasztásával 
kapcsolatban az irányító hatóság:

(3) A mûveletek kiválasztásával 
kapcsolatban az irányító hatóság:

a) kialakít, és jóváhagyás után olyan 
megfelelõ kiválasztási eljárásokat és 
kritériumokat alkalmaz:

a) kialakít, és jóváhagyás után olyan 
megfelelõ kiválasztási eljárásokat és 
kritériumokat alkalmaz:

-i. amelyek biztosítják, hogy a mûveletek 
hozzájáruljanak a megfelelõ prioritási 
tengelyek szerinti konkrét célok és 
eredmények eléréséhez;

i. amelyek megkülönböztetésmentesek és 
átláthatók;

i. amelyek megkülönböztetésmentesek és 
átláthatók;

ii. figyelembe veszik a 7. és 8. cikkben leírt 
általános alapelveket;

ii. figyelembe veszik a 7. és 8. cikkben leírt 
általános alapelveket;

b) biztosítja, hogy a kiválasztott mûvelet az 
érintett alap vagy alapok hatálya alá és az 
operatív program prioritása vagy 
prioritásai tengelye vagy tengelyei által 
meghatározott támogatási kategóriába – az 
ETHA esetében egy adott intézkedésbe –
essen;

b) biztosítja, hogy a kiválasztott mûvelet az 
érintett alap vagy alapok hatálya alá essen, 
és az operatív program prioritási tengelye 
vagy tengelyei által meghatározott 
támogatási kategóriába legyen sorolható;



PE487.740v04-00 212/303 PR\937861HU.doc

HU

c) biztosítja a kedvezményezett számára 
azt a dokumentumot, amely az egyes 
mûveletekre vonatkozóan részletezi a 
támogatás feltételeit, beleértve a mûvelet 
keretében nyújtandó termékekre és 
szolgáltatásokra vonatkozó konkrét 
követelményeket, a finanszírozási tervet és 
a végrehajtás határidejét;

c) biztosítja, hogy a kedvezményezett 
számára rendelkezésre bocsássák azt a 
dokumentumot, amely az egyes 
mûveletekre vonatkozóan részletezi a 
támogatás feltételeit, beleértve a mûvelet 
keretében nyújtandó termékekre és 
szolgáltatásokra vonatkozó konkrét 
követelményeket, a finanszírozási tervet és 
a végrehajtás határidejét;

d) a mûvelet jóváhagyása elõtt 
meggyõzõdik arról, hogy a 
kedvezményezett rendelkezik a c) pontban 
meghatározott feltételek teljesítéséhez 
szükséges igazgatási, pénzügyi és 
mûködési kapacitással;

d) a mûvelet jóváhagyása elõtt 
meggyõzõdik arról, hogy a 
kedvezményezett rendelkezik a c) pontban 
meghatározott feltételek teljesítéséhez 
szükséges igazgatási, pénzügyi és 
mûködési kapacitással;

e) meggyõzõdik arról hogy, amennyiben a 
mûvelet azelõtt kezdõdött el, hogy a 
támogatási kérelmet az irányító hatóságnak 
benyújtották, a mûveletre vonatkozó uniós 
és nemzeti szabályokat betartották-e;

e) meggyõzõdik arról, hogy amennyiben a 
mûvelet azelõtt kezdõdött el, hogy a 
támogatási kérelmet az irányító hatóságnak 
benyújtották, a mûveletre vonatkozó 
[alkalmazandó uniós és nemzeti 
szabályokat] betartották-e;

f) biztosítja, hogy olyan kérelmezõ ne 
kapjon támogatást az alapokból, amely a 
61. cikk szerinti visszatéríttetési eljárás 
alanya volt vagy lett volna valamely 
termelõ mûveletnek az unión belül történt 
áthelyezését követõen;

f) biztosítja, hogy az alapokból való 
támogatásra kiválasztott mûveletek ne 
tartalmazzanak olyan tevékenységeket, 
amelyek a 61. cikk szerinti visszatéríttetési 
eljárás alanya voltak vagy kellett volna 
lenniük valamely termelõ mûveletnek a 
programterületen kívül történt 
áthelyezését követõen;

g) meghatározza azokat a támogatási 
kategóriákat – az ETHA esetében 
intézkedéseket –, amelyekhez az adott 
mûvelet kiadása rendelendõ.

g) meghatározza azt a támogatási 
kategóriát, amelyhez az adott mûvelet 
kiadása rendelendõ.

Or. en

Módosítás 286

Rendeletre irányuló javaslat
114 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az operatív program pénzügyi 
irányításával és ellenõrzésével 

(4) Az operatív program pénzügyi 
irányításával és ellenõrzésével 
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kapcsolatosan az irányító hatóság: kapcsolatosan az irányító hatóság:

a) megvizsgálja, hogy megtörtént-e a 
társfinanszírozott termékek és 
szolgáltatások nyújtása, valamint hogy a 
mûveleteknek a kedvezményezettek által 
bejelentett kiadásai valóban felmerültek-e, 
és hogy azok az uniós és nemzeti 
szabályokkal, az operatív programmal és a 
mûveletre vonatkozó támogatási 
feltételekkel összhangban állnak-e;

a) meg kell vizsgálnia, hogy megtörtént-e a 
társfinanszírozott termékek és 
szolgáltatások nyújtása, valamint hogy a 
mûveleteknek a kedvezményezettek által 
bejelentett kiadásai valóban felmerültek-e, 
és hogy azok az uniós és nemzeti 
szabályokkal, az operatív programmal és a 
mûveletre vonatkozó támogatási 
feltételekkel összhangban állnak-e;

b) biztosítja, hogy a mûveletek 
végrehajtásában résztvevõ 
kedvezményezettek, akik a ténylegesen 
felmerült támogatható költségek alapján 
kapnak költségtérítést, vagy külön 
számviteli rendszert vagy a mûvelettel 
kapcsolatos valamennyi ügylet tekintetében 
megfelelõ számviteli kódot alkalmazzanak;

b) biztosítja, hogy a mûveletek 
végrehajtásában résztvevõ 
kedvezményezettek, akik a ténylegesen 
felmerült támogatható költségek alapján 
kapnak költségtérítést, vagy külön 
számviteli rendszert vagy a mûvelettel 
kapcsolatos valamennyi ügylet tekintetében 
megfelelõ számviteli kódot alkalmazzanak;

c) eredményes és arányos csalásellenes 
intézkedéseket alkalmaz, figyelembe véve 
az azonosított kockázatokat;

c) eredményes és arányos csalásellenes 
intézkedéseket alkalmaz, figyelembe véve 
az azonosított kockázatokat;

d) eljárásokat alakít ki annak biztosítására, 
hogy a megfelelõ ellenõrzési nyomvonal 
biztosításához szükséges minden, a 
kiadásokra és auditokra vonatkozó 
dokumentumot a 62. cikk g) pontjában 
szereplõ követelményeknek megfelelõen 
tartsanak nyilván;

d) eljárásokat alakít ki annak biztosítására, 
hogy a megfelelõ ellenõrzési nyomvonal 
biztosításához szükséges minden, a 
kiadásokra és auditokra vonatkozó 
dokumentumot a 62. cikk g) pontjában 
szereplõ követelményeknek megfelelõen 
tartsanak nyilván;

e) elkészíti az irányítás igazoló
nyilatkozatát az irányítási és ellenõrzési 
rendszer mûködésérõl, a nyilatkozat 
alapjául szolgáló ügyletek jogszerûségérõl 
és szabályosságáról, valamint a hatékony 
és eredményes pénzgazdálkodás elvének 
tiszteletben tartásáról, kiegészítve az 
elvégzett vezetõi ellenõrzések eredményeit 
tartalmazó jelentéssel, az irányítási és 
ellenõrzési rendszerben esetlegesen 
azonosított hiányosságok és a 
kijavításukra tett intézkedések 
feltüntetésével.

e) elkészíti az irányítás nyilatkozatát és a 
költségvetési rendelet 59. cikke (5 
)bekezdésének a) és b) pontjában említett 
éves összefoglalót.

Or. en
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Módosítás 287

Rendeletre irányuló javaslat
114 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A helyszíni ellenõrzések gyakoriságának és 
kiterjedésének arányosnak kell lennie a 
mûvelethez rendelt közpénzekbõl 
folyósított támogatás összegével és az ilyen 
vizsgálatok, valamint az ellenõrzõ hatóság 
által a teljes irányítási és ellenõrzési 
rendszer vonatkozásában végzett 
ellenõrzések által kimutatott kockázat 
mértékével.

(A Magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 288

Rendeletre irányuló javaslat
114 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(8) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 142. cikknek megfelelõen 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a (2) bekezdés d) pontjában 
említett, az elektronikus adatok 
rögzítésére és tárolására szolgáló rendszer 
létrehozására vonatkozó részletes 
szabályok megállapításáról, beleértve az 
ebben a rendszerben rögzített és tárolt 
adatokra vonatkozó 
minimumkövetelményeket is.

Or. en
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Módosítás 289

Rendeletre irányuló javaslat
114 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottság a 142. cikknek megfelelõen 
részletes szabályokat lefektetõ
felhatalmazáson alapuló szabályokat fogad
el a (4) bekezdés d) pontjában említett 
ellenõrzési nyomvonalat érintõ 
megállapodásokra vonatkozólag.

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

Or. en

Módosítás 290

Rendeletre irányuló javaslat
115 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az operatív program igazoló hatósága 
különösen az alábbiakért felel:

Az operatív program igazoló hatósága 
különösen az alábbiakért felel:

a) a kifizetési kérelmek elkészítése, azok 
elküldése a Bizottságnak, valamint annak 
igazolása, hogy a bennük foglalt 
eredmények megbízható számviteli 
rendszerekbõl származnak, ellenõrizhetõ 
dokumentumokon alapulnak és azokat az 
irányító hatóság ellenõrzõ vizsgálatnak 
vetette alá;

a) a kifizetési kérelmek elkészítése, azok 
elküldése a Bizottságnak, valamint annak 
igazolása, hogy a bennük foglalt 
eredmények megbízható számviteli 
rendszerekbõl származnak, ellenõrizhetõ 
dokumentumokon alapulnak és azokat az 
irányító hatóság ellenõrzõ vizsgálatnak 
vetette alá;

b) az éves beszámolók elkészítése; b) a költségvetési rendelet 59. cikke (5) 
bekezdésének a) pontjában említett
beszámolók elkészítése;

c) igazolja az éves beszámolók teljességét, 
pontosságát és hitelességét, valamint azt, 
hogy a beszámolókban szereplõ kiadások 
megfelelnek a vonatkozó uniós és nemzeti 

c) igazolja a beszámolók teljességét, 
pontosságát és hitelességét, valamint azt, 
hogy a beszámolókban szereplõ kiadások 
megfelelnek a vonatkozó uniós és nemzeti 
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szabályoknak, és az operatív programra 
alkalmazandó kritériumokkal összhangban 
finanszírozásra kiválasztott, valamint az 
uniós és nemzeti szabályoknak megfelelõ 
mûveletek tekintetében merültek fel;

szabályoknak, és az operatív programra 
alkalmazandó kritériumokkal összhangban 
finanszírozásra kiválasztott, valamint az 
uniós és nemzeti szabályoknak megfelelõ 
mûveletek tekintetében merültek fel;

d) gondoskodik arról, hogy rendelkezésre 
álljon egy olyan rendszer, amely 
elektronikus formában nyilvántartásba 
veszi és tárolja az egyes mûveletekhez 
kapcsolódó számviteli adatokat, és amely 
kiterjed a kifizetési kérelmekhez és az éves
beszámolókhoz szükséges összes adatra, 
beleértve az egy mûvelethez vagy operatív 
programhoz kapcsolódó hozzájárulás 
részben vagy egészben történõ 
megszüntetése következtében 
visszafizetendõ, visszafizetett, valamint 
visszavont összegekre vonatkozó adatokra;

d) gondoskodik arról, hogy rendelkezésre 
álljon egy olyan rendszer, amely 
elektronikus formában nyilvántartásba 
veszi és tárolja az egyes mûveletekhez 
kapcsolódó számviteli adatokat, és amely 
kiterjed a kifizetési kérelmekhez és a 
beszámolókhoz szükséges összes adatra, 
beleértve az egy mûvelethez vagy operatív 
programhoz kapcsolódó hozzájárulás 
részben vagy egészben történõ 
megszüntetése következtében 
visszafizetendõ, visszafizetett, valamint 
visszavont összegekre vonatkozó adatokra;

e) a kifizetési kérelem elkészítése és 
benyújtása céljából megbizonyosodik arról, 
hogy az irányító hatóságtól megfelelõ 
információkat kapott a kiadásokkal 
kapcsolatosan lefolytatott eljárásokról és 
vizsgálatokról;

e) a kifizetési kérelem elkészítése és 
benyújtása céljából megbizonyosodik arról, 
hogy az irányító hatóságtól megfelelõ 
információkat kapott a kiadásokkal 
kapcsolatosan lefolytatott eljárásokról és 
vizsgálatokról;

f) az ellenõrzõ hatóság által vagy annak 
felelõsségére elvégzett valamennyi 
ellenõrzés eredményének figyelembevétele 
a kifizetési kérelmek elkészítése és 
benyújtása során;

f) az ellenõrzõ hatóság által vagy annak 
felelõsségére elvégzett valamennyi 
ellenõrzés eredményének figyelembevétele 
a kifizetési kérelmek elkészítése és 
benyújtása során;

g) a Bizottsághoz bejelentett kiadások és a 
kedvezményezetteknek közpénzekbõl 
folyósított hozzájárulás elektronikus 
számviteli nyilvántartása;

g) a Bizottsághoz bejelentett kiadások és a 
kedvezményezetteknek közpénzekbõl 
folyósított hozzájárulás elektronikus 
számviteli nyilvántartása;

h) a mûvelethez nyújtott hozzájárulás 
részben vagy egészben történõ 
megszüntetése következtében 
visszafizetendõ, valamint visszavont 
összegek nyilvántartása. A visszafizetett 
összegek az operatív program lezárását 
megelõzõen a következõ kiadási 
kimutatásból történõ levonásuk útján az 
Unió általános költségvetésébe kerülnek 
visszafizetésre.

h) a mûvelethez nyújtott hozzájárulás 
részben vagy egészben történõ 
megszüntetése következtében 
visszafizetendõ, valamint visszavont 
összegek nyilvántartása. A visszafizetett 
összegek az operatív program lezárását 
megelõzõen a következõ kiadási 
kimutatásból történõ levonásuk útján az 
Unió általános költségvetésébe kerülnek 
visszafizetésre.

Or. en
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Módosítás 291

Rendeletre irányuló javaslat
116 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ellenõrzõ hatóság biztosítja az 
irányítási és ellenõrzési rendszerek, a 
mûveletek egy megfelelõ mintája és az 
éves beszámolók ellenõrzésének 
elvégzését.

(1) A bejelentett kiadások alapján az
ellenõrzõ hatóság biztosítja, hogy elvégzik
az operatív program irányítási és 
ellenõrzési rendszere megfelelõ 
mûködésének és a mûveletek egy 
megfelelõ mintájának ellenõrzéseit.

A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy az 142. cikknek megfelelõen 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az ilyen ellenõrzések által 
teljesítendõ feltételek megfogalmazására.

törölve

Or. en

Módosítás 292

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Főszabály szerint a mûveletek 
mintáját statisztikai mintavételi módszerek 
alapján ellenõrzik.

A minta véletlenszerû kiválasztását 
biztosító nem statisztikai módszer 
alkalmazható, ha a mûveletek száma a 
számviteli évre vonatkozóan nem 
elégséges ahhoz, hogy statisztikai 
módszert alkalmazzanak.
Ezekben az esetekben a minta 
nagyságának elégségesnek kell lennie 
ahhoz, az ellenõrzõ hatóság érvényes 
könyvvizsgálói véleményt dolgozhasson ki 
a költségvetési rendelet 59. cikke (5) 
bekezdésének b) pontjával összhangban. A 
nem statisztikai módszer azon mûveletek 
legalább 10%-át lefedi, amelyek 
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tekintetében a számviteli év során 
kiadásokat jelentettek be a Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 293

Rendeletre irányuló javaslat
116 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az ellenõrzõ hatóság az operatív 
program jóváhagyásától számított hat
hónapon belül az ellenõrzések 
megvalósítására vonatkozó ellenõrzési 
stratégiát alakít ki . Az ellenõrzési stratégia 
megállapítja az ellenõrzés módszerét, a 
mûveletekbõl ellenõrzés céljára történõ 
mintavétel módját és az ellenõrzések tervét 
az aktuális számviteli évre és a két 
következõ számviteli évre vonatkozólag. 
Az ellenõrzési stratégiát 2016-tól évente 
kell aktualizálni 2022-ig bezárólag. Abban 
az esetben, ha több operatív programnak 
van egy közös irányítási és ellenõrzési 
rendszere, akkor egy ellenõrzési stratégiát 
lehet kidolgozni az érintett operatív 
programokra. Kérésre az ellenõrzõ hatóság 
az ellenõrzési stratégiát benyújtja a 
Bizottságnak.

(4) Az ellenõrzõ hatóság az operatív 
program jóváhagyásától számított nyolc 
hónapon belül az ellenõrzések 
megvalósítására vonatkozó ellenõrzési 
stratégiát alakít ki. Az ellenõrzési stratégia 
megállapítja az ellenõrzés módszerét, a 
mûveletekbõl ellenõrzés céljára történõ 
mintavétel módját és az ellenõrzések tervét 
az aktuális számviteli évre és a két 
következõ számviteli évre vonatkozólag. 
Az ellenõrzési stratégiát 2016-tól évente 
kell aktualizálni 2022-ig bezárólag. Abban 
az esetben, ha több operatív programnak 
van egy közös irányítási és ellenõrzési 
rendszere, akkor egy ellenõrzési stratégiát 
lehet kidolgozni az érintett operatív 
programokra. Kérésre az ellenõrzõ hatóság 
az ellenõrzési stratégiát benyújtja a 
Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 294

Rendeletre irányuló javaslat
116 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az ellenõrzõ hatóság elkészíti: (5) Az ellenõrzõ hatóság elkészíti:

i. az elõzõ számviteli év éves beszámolóira 
vonatkozó könyvvizsgálói véleményt, 

i. a költségvetési rendelet 59. cikke (5) 
bekezdésének b) pontja szerinti
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amely kiterjed az éves beszámolók 
teljességének, pontosságának és 
hitelességének, az irányítási és ellenõrzési 
rendszer megfelelõ mûködésének és a 
beszámoló tárgyát képezõ ügyletek 
jogszerûségének és szabályosságának 
igazolására;

könyvvizsgálói véleményt;

ii. az elõzõ számviteli évben végzett 
ellenõrzések megállapításait tartalmazó 
éves ellenõrzési jelentést.

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

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

törölve

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

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

Or. en

Módosítás 295

Rendeletre irányuló javaslat
116 cikk – 6 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 296

Rendeletre irányuló javaslat
116 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság tisztviselõi vagy az arra 
jogosult bizottsági képviselõk által 
elvégzett ellenõrzések során gyûjtött 
adatok felhasználására vonatkozó 
végrehajtási szabályokat a Bizottság a 
143. cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálati eljárás szerint fogadja el.

(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 142. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyek meghatározzák a 
Bizottság tisztviselõi vagy az arra jogosult 
bizottsági képviselõk által elvégzett 
ellenõrzések során gyûjtött adatok 
felhasználására vonatkozó részletes 
szabályokat.

Or. en

Módosítás 297

Rendeletre irányuló javaslat
117 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

117. cikk törölve
Az irányító hatóság és az igazoló hatóság 
akkreditálása és az akkreditáció 
visszavonása
(1) Az akkreditáló szervezet hivatalos 
határozatot fogad el azon irányító 
hatóságok és igazoló hatóságok 
akkreditációjáról, amelyek megfelelnek a 
Bizottság által a 142. cikk szerinti 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén 
elõírt akkreditációs kritériumoknak.
(2) Az (1) bekezdésben említett hivatalos 
határozat alapjául egy független 
könyvvizsgáló szervezet azon jelentése és 
véleménye szolgál, amely értékeli az 
irányítási és ellenõrzési rendszert, beleértve 
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a közremûködõ szervezetek abban játszott 
szerepét, valamint a rendszer megfelelését a 
62., 63., 114. és 115. cikknek. Az 
akkreditáló szervezetnek figyelembe kell 
vennie, hogy az adott operatív program 
irányítási és ellenõrzési rendszerei 
hasonlóak-e az elõzõ programozási 
idõszakban használt rendszerekhez, 
valamint a hatékony mûködésükre 
vonatkozó bármilyen bizonyítékot.
(3) A tagállam a (1) bekezdésben említett 
hivatalos határozatot az operatív program 
elfogadásáról szóló határozattól számított 6 
hónapon belül benyújtja a Bizottságnak.
(4) Abban az esetben, ha az alapokból egy 
operatív program részére biztosított 
támogatás összege meghaladja a 250 000 
000 EUR-t, a Bizottság az (1) bekezdésben 
említett hivatalos határozat kézhezvételétõl 
számított 2 hónapon belül kérheti a 
független könyvvizsgáló szervezet jelentését 
és véleményét, valamint az irányítási és 
ellenõrzési rendszer leírását.
Ezen dokumentumok kézhezvételétõl 
számított két hónapon belül a Bizottság 
észrevételeket tehet.
Amikor arról dönt, hogy bekéri-e az említett 
dokumentumokat, a Bizottság figyelembe 
veszi, hogy az adott operatív program 
irányítási és ellenõrzési rendszere hasonló-
e az elõzõ programozási idõszakban 
alkalmazott rendszerhez, hogy az irányító 
hatóság az igazoló hatóság feladatait is 
betölti-e, valamint a hatékony mûködést 
igazoló bizonyítékokat.

Or. en
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Módosítás 298

Rendeletre irányuló javaslat
118 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság együttmûködik az 
ellenõrzõ hatóságokkal ellenõrzési terveik 
és módszereik összehangolása érdekében, 
és gondoskodik az irányítási és ellenõrzési 
rendszereken végzett ellenõrzések 
eredményeinek azonnali megosztásáról.

(1) A Bizottság együttmûködik az 
ellenõrzõ hatóságokkal ellenõrzési terveik 
és módszereik összehangolása érdekében, 
és gondoskodik az irányítási és ellenõrzési 
rendszereken végzett ellenõrzések 
eredményeinek e hatóságokkal történõ
azonnali megosztásáról.

Or. en

Módosítás 299

Rendeletre irányuló javaslat
118 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság és az ellenõrzõ hatóságok, 
valamint bármely koordináló szervezet 
rendszeresen és – eltérõ megállapodás 
hiányában – évente legalább egy 
alkalommal összeülnek, hogy 
megvizsgálják az éves ellenõrzési jelentést, 
véleményt és ellenõrzési stratégiát, 
valamint véleményt cseréljenek az 
irányítási és ellenõrzési rendszerek 
fejlesztésével kapcsolatos kérdésekrõl.

(3) A Bizottság és az ellenõrzõ hatóságok, 
valamint bármely koordináló szervezet 
rendszeresen és – eltérõ megállapodás 
hiányában fõszabályként – évente legalább 
egy alkalommal összeülnek, hogy 
megvizsgálják az éves ellenõrzési jelentést, 
a könyvvizsgálói véleményt és az
ellenõrzési stratégiát, valamint véleményt 
cseréljenek az irányítási és ellenõrzési 
rendszerek fejlesztésével kapcsolatos 
kérdésekrõl.

Or. en

Módosítás 300

Rendeletre irányuló javaslat
VII cím – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

PÉNZÜGYI IRÁNYÍTÁS, SZÁMLÁK PÉNZÜGYI IRÁNYÍTÁS, SZÁMLÁK 
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ELSZÁMOLÁSA ÉS PÉNZÜGYI 
KORREKCIÓK

VIZSGÁLATA ÉS ELFOGADÁSA ÉS 
PÉNZÜGYI KORREKCIÓK

Or. en

Módosítás 301

Rendeletre irányuló javaslat
119 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállam gondoskodik arról, hogy 
legkésõbb az operatív program lezárásakor 
a kedvezményezettek részére közpénzekbõl 
folyósított támogatás összege a Bizottság 
által az alapokból a tagállam részére 
kifizetett hozzájárulással legalább egyenlõ 
mértékû legyen.

A tagállam gondoskodik arról, hogy 
legkésõbb az operatív program lezárásakor 
a kedvezményezettek részére kifizetett 
közkiadás összege a Bizottság által az 
alapokból a tagállam részére kifizetett 
hozzájárulással legalább egyenlõ mértékû 
legyen.

Or. en

Módosítás 302

Rendeletre irányuló javaslat
120 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az idõközi kifizetések és az éves és
végsõegyenleg-kifizetés kiszámításának 
közös szabályai

Az idõközi kifizetések és a végsõegyenleg-
kifizetés kiszámításának közös szabályai

1. Idõközi kifizetésként a Bizottság 
visszatéríti a kifizetési kérelemben 
szereplõ, a prioritásra vonatkozó 
támogatható kiadás és az operatív 
programot jóváhagyó határozatban 
szereplõ egyes prioritásokra vonatkozó 
társfinanszírozási ráta felhasználásával 
kiszámolt összeg 90%-át. Az éves 
egyenleget a 130. cikk (1) bekezdése 
szerint állapítja meg.

1. Időközi kifizetésként a Bizottság 
visszatéríti a kifizetési kérelemben 
szereplő, a prioritási tengelyre vonatkozó 
támogatható kiadás és az operatív 
programot jóváhagyó határozatban 
szereplő egyes prioritási tengelyekre
vonatkozó társfinanszírozási ráta 
felhasználásával kiszámolt összeg 90%-át.
A Bizottság dönt azokról a fennmaradó 
összegekrõl, amelyeket idõközi kifizetés 
keretében visszatérít vagy visszafizettet a 
130. cikkel összhangban.
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Or. en

Módosítás 303

Rendeletre irányuló javaslat
120 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az alapokból vagy az ETHA-ból a 
prioritáshoz idõközi kifizetések, illetve 
éves és végsõegyenleg-kifizetés 
formájában nyújtott hozzájárulás nem lehet 
magasabb, mint:

(2) Az alapokból a prioritási tengelyhez
idõközi kifizetések, illetve végsõegyenleg-
kifizetés formájában nyújtott hozzájárulás 
nem lehet magasabb, mint:

a) a prioritás kifizetési kérelmében
megjelölt közpénzekbõl folyósított
támogatás;

a) a prioritási tengelyre vonatkozóan a 
kifizetési kérelemben megjelölt
támogatható közkiadás;

b) az alapokból vagy az ETHA-ból a 
prioritáshoz történõ hozzájárulás, a 
Bizottságnak az operatív programot 
jóváhagyó határozata szerint.

b) az alapokból a prioritási tengelyhez
történõ hozzájárulás, a Bizottságnak az 
operatív programot jóváhagyó határozata 
szerint.

Or. en

Módosítás 304

Rendeletre irányuló javaslat
121 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kedvezményezettek által a mûveletek 
végrehajtása során kifizetett támogatható 
kiadások teljes összegét, az igazoló hatóság 
számlái szerint;

a) a kedvezményezetteknél felmerült és a 
mûveletek végrehajtása során általuk
kifizetett támogatható kiadások teljes 
összegét, az igazoló hatóság elszámolási 
rendszerében szereplõ adatok szerint;

Or. en



PR\937861HU.doc 225/303 PE487.740v04-00

HU

Módosítás 305

Rendeletre irányuló javaslat
121 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a mûveletek végrehajtása során 
felmerült közpénzekbõl folyósított 
támogatás teljes összegét, az igazoló 
hatóság számlái szerint;

b) a mûveletek végrehajtása során 
felmerült közkiadások teljes összegét, az 
igazoló hatóság elszámolási rendszerében 
szereplõ adatok szerint;

Or. en

Módosítás 306

Rendeletre irányuló javaslat
121 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kifizetési kérelemben foglalt 
kiadásokat kiegyenlített számlákkal vagy 
azonos bizonyító erejû számviteli 
bizonylatokkal kell alátámasztani, kivéve 
az 57. cikk (1) bekezdésének b), c) és d) 
pontja, az 58. cikk, az 59. cikk (1) 
bekezdése és a 93. cikk szerinti, valamint 
az Európai Szociális Alapról és az 
1081/2006/EK rendelet hatályon kívül 
helyezésérõl szóló […]/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet [ESZA-
rendelet] 14. cikke szerinti támogatási 
formák esetében. Az említett támogatási 
formáknál a kifizetési kérelemben az 
irányító hatóság által a 
kedvezményezettnek adott költség-
visszatérítést kell feltüntetni.

(2) A kifizetési kérelemben foglalt 
támogatható kiadásokat kiegyenlített 
számlákkal vagy azonos bizonyító erejû 
számviteli bizonylatokkal kell 
alátámasztani, kivéve az e rendelet 57. 
cikke (1) bekezdésének b), c) és d) pontja, 
az 58. cikke, az 59. cikkének (1) bekezdése 
és 93. cikke szerinti, valamint az Európai 
Szociális Alapról és az 1081/2006/EK 
rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló 
[…]/2012/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet [ESZA-rendelet] 14. cikke szerinti 
támogatási formák esetében. Az említett 
támogatási formáknál a kifizetési 
kérelemben az alkalmazandó alap szerint 
kiszámított költségeket kell feltüntetni.

Or. en
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Módosítás 307

Rendeletre irányuló javaslat
123 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azok a tagállamok, amelyek a kifizetési 
kérelem idõpontjában még nem vezették be 
az eurót fizetõeszközként, a nemzeti 
pénznemben felmerült kiadások összegét 
átszámítják euróra. Az említett összeget a 
Bizottság azon hónapban érvényes átváltási 
árfolyamán kell átszámítani euróra, 
amelyikben az érintett operatív program 
igazoló hatósága a kiadást elkönyvelte. Ezt 
az árfolyamot a Bizottság minden 
hónapban elektronikus úton közzéteszi.

(1) Azok a tagállamok, amelyek a kifizetési 
kérelem idõpontjában még nem vezették be 
az eurót fizetõeszközként, a nemzeti 
pénznemben felmerült kiadások összegét 
átszámítják euróra. Az említett összeget a 
Bizottság azon hónapban érvényes átváltási 
árfolyamán kell átszámítani euróra, 
amelyikben az érintett operatív program 
igazoló hatósága a költséget elkönyvelte. 
Ezt az árfolyamot a Bizottság minden 
hónapban elektronikus úton közzéteszi.

(2) Amikor egy adott tagállam bevezeti az 
eurót, az (1) bekezdésben megállapított 
átszámítási eljárást továbbra is alkalmazni 
kell valamennyi olyan kiadásra, amelyet az 
irányító hatóság a nemzeti pénznem és az 
euró közötti rögzített átváltási árfolyam 
hatálybalépését megelõzõen könyvelt el. 

(2) Amikor egy tagállam bevezeti az eurót, 
az (1) bekezdésben megállapított 
átszámítási eljárást továbbra is alkalmazni 
kell valamennyi olyan kiadásra, amelyet az 
igazoló hatóság a nemzeti pénznem és az 
euró közötti rögzített átváltási árfolyam 
hatálybalépését megelõzõen könyvelt el.

Or. en

Módosítás 308

Rendeletre irányuló javaslat
124 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az elsõ elõfinanszírozási összeg 
részletekben fizetendõ, a következõk 
szerint:

(1) Az elsõ elõfinanszírozási összeg 
részletekben fizetendõ, a következõk 
szerint:

a) 2014-ben az operatív programhoz a 
teljes programozási idõszak alatt az 
alapokból és az ETHA-ból nyújtott 
hozzájárulás összegének 2%-a;

a) 2014-ben az operatív programhoz a 
teljes programozási idõszak alatt az 
alapokból nyújtott hozzájárulás összegének 
2,5%-a;

b) 2015-ben az operatív programhoz a 
teljes programozási idõszak alatt az 
alapokból és az ETHA-ból nyújtott 
hozzájárulás összegének 1%-a;

b) 2015-ben az operatív programhoz a 
teljes programozási idõszak alatt az 
alapokból nyújtott hozzájárulás összegének 
2%-a;
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c) 2016-ban az operatív programhoz a 
teljes programozási idõszak alatt az 
alapokból és az ETHA-ból nyújtott 
hozzájárulás összegének 1%-a;

c) 2016-ban az operatív programhoz a 
teljes programozási idõszak alatt az 
alapokból nyújtott hozzájárulás összegének 
2%-a;

Ha a programot 2015-ben vagy késõbb 
fogadják el, a részleteket az elfogadás 
évében folyósítják.

Ha a programot 2015-ben vagy késõbb 
fogadják el, a részleteket az elfogadás 
évében folyósítják.

(2) A 2016–2022-es idõszakban minden év 
július 1-jéig éves elõfinanszírozás 
kifizetésére kerül sor. 2016-ban az 
elõfinanszírozás összege az operatív 
programhoz az alapokból és az ETHA-ból
a teljes programozási idõszakban 
nyújtandó támogatás 2%-a. 2017–2022
között az éves elõfinanszírozás összege az 
operatív programhoz az alapokból és az 
ETHA-ból a teljes programozási 
idõszakban nyújtandó támogatás 2,5%-a.

(2) A 2016–2023-as idõszakban minden év 
július 1-jéig éves elõfinanszírozás 
kifizetésére kerül sor. 2016-ban az 
elõfinanszírozás összege az operatív 
programhoz az alapokból a teljes 
programozási idõszakban nyújtandó 
támogatás 2%-a. 2017–2023 között az éves 
elõfinanszírozás összege az operatív 
programhoz az alapokból a teljes 
programozási idõszakban nyújtandó 
támogatás 2,5%-a.

Or. en

Módosítás 309

Rendeletre irányuló javaslat
125 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

125. cikk törölve
Az elõfinanszírozás elszámolása
Az éves elõfinanszírozásként kifizetett 
összeget a 130. cikkel összhangban ki kell 
vezetni a Bizottság számláiból.

Or. en
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Módosítás 310

Rendeletre irányuló javaslat
126 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az igazoló hatóság rendszeresen 
benyújt idõközi kifizetésekre vonatkozó 
kifizetési kérelmeket a számláin szereplõ 
azon összegekrõl, amelyeket közpénzekbõl 
folyósított támogatásként fizettek ki a 
kedvezményezetteknek a június 30-ával 
lezárult számviteli évben.

(1) Az igazoló hatóság a 121. cikk (1) 
bekezdésével összhangban rendszeresen 
benyújt időközi kifizetésekre vonatkozó 
kifizetési kérelmeket a számviteli 
rendszerében a számviteli évben szereplő 
összegekről. Az igazoló hatóság azonban –
ha szükségesnek tartja – ezeket az 
összegeket a következõ számviteli években 
is szerepeltetheti a kifizetési kérelmekben.

Megjegyzés: A számviteli évnek a 2. cikk 23. pontjában foglalt fogalommeghatározását felül 
kell vizsgálni.

Or. en

Módosítás 311

Rendeletre irányuló javaslat
126 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az elsõ idõközi kifizetési kérelem nem 
készíthetõ el mindaddig, amíg a Bizottság 
nem kapta meg az irányító hatóságot 
akkreditáló hivatalos aktust.

(3) Az elsõ idõközi kifizetési kérelem nem 
készíthetõ el mindaddig, amíg nem 
értesítették a Bizottságot a 113a. cikkel 
összhangban kijelölt irányító és igazoló 
hatóságokról.

Or. en
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Módosítás 312

Rendeletre irányuló javaslat
126 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Nem történhet idõközi kifizetés olyan 
operatív programra, amelynek az éves 
végrehajtási jelentését nem küldték meg a 
Bizottságnak az alapokra vonatkozó 
szabályoknak megfelelõen.

(4) Nem történhet idõközi kifizetés olyan 
operatív programra, amelynek az éves 
végrehajtási jelentését nem küldték meg a 
Bizottságnak a 101. cikknek megfelelõen.

Or. en

Módosítás 313

Rendeletre irányuló javaslat
127 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság visszavonja a 
kötelezettségvállalást a második 
albekezdésnek megfelelõen kiszámított, 
operatív programhoz kapcsolódó összeg 
bármely olyan része tekintetében, amelyet 
az operatív programra vonatkozó 
költségvetési kötelezettségvállalás évét 
követõ második pénzügyi év december 31-
ig nem használtak fel az elsõ és éves 
elõfinanszírozás kifizetésére, idõközi 
kifizetésekre vagy az éves egyenleg
kifizetésére, illetve amelyre vonatkozóan 
126. cikk szerint nem nyújtottak be a 121. 
cikk szerint kiállított kifizetési kérelmet.

(1) A Bizottság visszavonja a 
kötelezettségvállalást a második 
albekezdésnek megfelelõen kiszámított, 
operatív programhoz kapcsolódó összeg 
bármely olyan része tekintetében, amelyet 
az operatív programra vonatkozó 
költségvetési kötelezettségvállalás évét 
követõ harmadik pénzügyi év december 
31-ig nem használtak fel az elsõ és éves 
elõfinanszírozás kifizetésére és idõközi 
kifizetésekre kifizetésére, illetve amelyre 
vonatkozóan 126. cikk szerint nem 
nyújtottak be a 121. cikk szerint kiállított 
kifizetési kérelmet.

A kötelezettségvállalás visszavonásánál az 
összeget a Bizottság úgy számolja ki, hogy 
a 2014-es teljes éves hozzájárulásra 
vonatkozó éves költségvetési 
kötelezettségvállalás egyhatodát hozzáadja 
a 2015–2020 közötti költségvetési 
kötelezettségvállalások mindegyikéhez.

törölve

(2) Az (1) bekezdés elsõ albekezdésétõl 
eltérve a kötelezettségvállalás 
visszavonásának határidejei nem 

törölve
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alkalmazandók a 2014-es teljes éves 
hozzájáruláshoz kapcsolódó éves 
költségvetési kötelezettségvállalásra.
(3) Ha az elsõ éves költségvetési 
kötelezettségvállalás a 2015-ös teljes éves 
hozzájárulásra vonatkozik, az 
(1) bekezdéstõl eltérve a 
kötelezettségvállalás visszavonásának 
határideje nem alkalmazandó a 2015-ös 
teljes éves hozzájárulásra vonatkozó éves 
költségvetési kötelezettségvállalásra. Ilyen 
esetekben a Bizottság az (1) bekezdés elsõ 
albekezdése szerinti összeget úgy számolja 
ki, hogy a 2015-ös teljes hozzájárulásra 
vonatkozó éves költségvetési 
kötelezettségvállalás egyötödét hozzáadja 
a 2016–2020 közötti valamennyi 
költségvetési kötelezettségvállaláshoz.

törölve

(4) A kötelezettségvállalásoknak a 2022. 
december 31-én még nyitott részét vissza 
kell vonni, ha a 130. cikk (1) bekezdésében 
elõírt dokumentumokat 2023. szeptember 
30-ig nem nyújtották be a Bizottsághoz.

(4) A kötelezettségvállalásoknak a 2023. 
december 31-én még nyitott részét vissza 
kell vonni, ha a 133. cikk (1) bekezdésében 
elõírt dokumentumokat a 133. cikk (1) 
bekezdésében elõírt határidõig nem 
nyújtották be a Bizottsághoz.

Or. en

Módosítás 314

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Ha a Bizottság határozatot hoz egy 
nagyprojekt engedélyezésérõl, az 
automatikus kötelezettségvállalás-
visszavonás által esetlegesen érintett 
összegek csökkennek az ilyen 
nagyprojektekhez rendelt éves 
összegekkel. Az ilyen éves összegek 
esetében az (1) bekezdés elsõ 
albekezdésében említett automatikus 
kötelezettségvállalás-visszavonás 
határidejének kiszámításakor a kezdõ 
idõpontot az ilyen nagyprojektek 
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engedélyezéséhez késõbb szükséges 
határozat elfogadásának idõpontja jelenti.

Or. en

Módosítás 315

Rendeletre irányuló javaslat
II fejezet - cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A számlák elszámolása és lezárása A számlák elkészítése, vizsgálata, 
elfogadása és lezárása

Or. en

Módosítás 316

Rendeletre irányuló javaslat
I szakasz – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A SZÁMLÁK ELSZÁMOLÁSA A SZÁMLÁK ELKÉSZÍTÉSE

Or. en

Módosítás 317

Rendeletre irányuló javaslat
128 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az éves beszámoló tartalma A számlák elkészítése
(1) Az egyes operatív programokra
vonatkozó hitelesített éves beszámolók
lefedik a számviteli évet, és a következõket 

(1) A költségvetési rendelet 59. cikke (5) 
bekezdésének a) pontjában említett
hitelesített számlákat minden operatív 
programra vonatkozóan be kell nyújtani a 
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tartalmazzák az egyes prioritások szintjén: Bizottságnak. A számlák lefedik a 
számviteli évet, és a következõket 
tartalmazzák az egyes prioritási tengelyek 
és adott esetben az egyes régiókategóriák 
szintjén.

Or. en

Módosítás 318

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a 35. cikk szerinti pénzügyi eszközhöz 
nyújtott elõfinanszírozás összegét;

Or. en

Módosítás 319

Rendeletre irányuló javaslat
128 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az egyes prioritásokra vetítve a 
számviteli év során végrehajtott és az 
ERFA-ból, a Kohéziós Alapból és az 
ETHA-ból támogatott mûveletek listáját;

törölve

Or. en

Módosítás 320

Rendeletre irányuló javaslat
128 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az igazoló hatóság prioritásként
feltüntethet a számlákban az adott 
számviteli évben benyújtott kifizetési 

(2) Amennyiben valamely tagállam 
számláiban nem szerepelteti az adott 
számviteli évre vonatkozóan benyújtott 
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kérelmekben szereplõ teljes kiadás 5%-át 
meg nem haladó tartalékot abban az 
esetben, ha a kiadás jogszerûségének és 
szabályszerûségének értékelése egy, az 
ellenõrzõ hatóság által végzett eljárás 
keretében folyamatban van. Az érintett 
összeget ki kell zárni az (1) bekezdés 
a) pontjában említett teljes támogatható 
kiadásból. Ezen összegek véglegesen a 
következõ évi beszámolóban kerülnek 
befogadásra vagy kizárásra.

idõközi kifizetés iránti kérelmekben 
korábban már feltüntetett kiadásokat, 
mivel folyamatban van a kiadások
jogszerûségének és szabályszerûségének 
értékelése, e kiadásoknak az értékelés 
során jogszerûnek és szabályszerûnek 
minõsített teljes összege vagy ilyennek 
minõsített része feltüntethetõ valamely, a 
következõ számviteli évekre vonatkozó 
idõközi kifizetés iránti kérelemben.

Or. en

Módosítás 321

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság – végrehajtási aktusok 
révén – elfogadja a számlák mintáját. 
Ezeket a végrehajtási aktusokat a 143. 
cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó 
bizottsági eljárásnak megfelelõen kell 
elfogadni.

Or. en

Módosítás 322

Rendeletre irányuló javaslat
129 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2016-tól 2022 végéig tartó idõszakban a 
tagállam minden egyes évre vonatkozóan 
benyújtja a 75. cikk (1) bekezdésében 
említett dokumentumokat.

A költségvetési rendelet 59. cikkének (5) 
bekezdésében meghatározott határidõig az 
igazoló hatóság a 2016-tól 2024 végéig 
tartó idõszakban minden egyes évre 
vonatkozóan benyújtja:

a) a 128. cikk (1) bekezdésében említett, az 
elõzõ számviteli évre vonatkozó 
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számlákat;
b) a 114. cikk (4) bekezdésének e) 
pontjában említett vállalatirányítási 
nyilatkozatot és összefoglaló jelentést;
c) a 116. cikk (5) bekezdésének i. és ii. 
pontjában említett könyvvizsgálói 
véleményt és ellenõrzési jelentést.

Or. en

Módosítás 323

Rendeletre irányuló javaslat
130 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A számlák éves elszámolása A számlák vizsgálata és elfogadása
(-1) A Bizottság elvégzi a tagállam által a 
129. cikk alapján benyújtott 
dokumentumok vizsgálatát. A tagállam a 
Bizottság kérésére rendelkezésre bocsát 
minden ahhoz szükséges további 
információt, hogy a Bizottság a 76. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott határidõn 
belül meg tudja állapítani, hogy a számlák 
teljesek és pontosak-e, valamint 
megfelelnek-e a valóságnak.
(-1a) A Bizottság elfogadja a számlákat, 
amennyiben azokról meg tudja állapítani, 
hogy teljesek, pontosak és megfelelnek a 
valóságnak. A Bizottság akkor hozhat 
ilyen döntést, ha az ellenõrzõ hatóság 
fenntartás nélküli könyvvizsgálói 
véleményt adott a számlák teljességérõl, 
pontosságáról és helytállóságáról, kivéve, 
ha a Bizottságnak konkrét bizonyíték áll 
rendelkezésére, mely szerint a számlákról 
készült könyvvizsgálói vélemény nem 
megbízható.
(-1b) A Bizottság az érintett tagállamokat 
a 76. cikk (1) bekezdésében elõírt 
határidõn belül értesíti arról, hogy el 
tudja-e fogadni a számlákat.
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(-1c) Amennyiben a Bizottság nem tudja a 
határidõig elfogadni a számlákat, értesíti 
a tagállamot a kötelezõen meghozandó 
intézkedésekrõl és teljesítésükre vonatkozó 
idõszakról, illetve a Bizottság által a 65. 
cikk (2) bekezdése alapján elvégezni 
javasolt további vizsgálatokról. Az 
intézkedések tagállam általi teljesítésére 
vonatkozó idõszak végén, illetve a 
Bizottság általi kiegészítõ vizsgálatokat 
követõen a Bizottság tájékoztatja a 
tagállamot, hogy el tudja-e fogadni a 
számlákat.
(-1d) A számlákban szereplõ kiadásokhoz 
kapcsolódó ügyletek jogszerûségével és 
szabályszerûségével kapcsolatos 
szempontokat a Bizottság nem veszi 
figyelembe a számlák által elfogadása 
céljából. A számlák vizsgálatára és 
elfogadására irányuló eljárás – a 74. és 
134. cikk alkalmazásának sérelme nélkül 
– nem szakíthatja meg az idõközi kifizetés 
iránti kérelmek feldolgozását, és nem 
vezethet a kifizetések felfüggesztéséhez.

(1) Az adott számviteli évben az alapok és 
az ETHA terhére felszámítható összeg 
kiszámításához a Bizottság figyelembe 
veszi

(1) A Bizottság az elfogadott számlák 
alapján kiszámítja az adott számviteli 
évben az alapok terhére felszámítható 
összeget, valamint a tagállamnak történõ 
kifizetések ebbõl adódó kiigazításait. A
Bizottság figyelembe veszi

a) a 128. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában említett számlákban szereplõ 
kiadás teljes összegét, amelyre az egyes 
prioritásokra érvényes társfinanszírozási 
ráta alkalmazandó;

a) a 128. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában említett számlákban szereplõ 
összegeket, és amelyre az egyes prioritási 
tengelyekre érvényes társfinanszírozási 
ráta alkalmazandó;

b) a Bizottság által az adott számviteli 
évben teljesített kifizetések teljes összegét, 
amely áll:

b) a Bizottság által az adott számviteli 
évben teljesített kifizetések teljes összegét, 
amely áll:

i. a Bizottság által a 120. cikk (1) 
bekezdése és a 22. cikk szerint teljesített 
idõközi kifizetések összegébõl; valamint

i. a Bizottság által a 120. cikk (1) 
bekezdése és a 22. cikk szerint teljesített 
idõközi kifizetések összegébõl; valamint

ii. a 124. cikk (2) bekezdése szerinti éves 
elõfinanszírozás összegébõl.

ii. a 124. cikk (2) bekezdése szerinti éves 
elõfinanszírozás összegébõl.
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(1a) A Bizottság a (6) bekezdés szerinti 
eljárás alapján elvégzi az adott évi 
elõfinanszírozás elszámolását, és a 
számlák elfogadásától számított 30 napon 
belül kifizeti az ennek alapján esetleg 
fizetendõ különbözetet. Amennyiben a 
tagállam tartozik visszafizetéssel, erre 
vonatkozóan a Bizottság visszafizetési 
felszólítást ad ki, amelyet lehetõség szerint 
a tagállam részére az ugyanazon operatív 
programhoz nyújtandó következõ 
kifizetésekbõl történõ levonással kell 
teljesíteni. Az ilyen visszatéríttetés nem 
minõsül pénzügyi korrekciónak, és nem 
csökkenti az alapokból az operatív 
programhoz nyújtott támogatás összegét. 
A visszatéríttetett összeg a költségvetési 
rendelet 177. cikkének (3) bekezdésével 
összhangban belsõ címzett bevételt képez.
(1b) Amennyiben a Bizottság a (4) 
bekezdésben meghatározott eljárás során 
nem tudja elfogadni a számlákat, a 
rendelkezésére álló információk alapján 
és a (6) bekezdéssel összhangban 
meghatározza az adott számviteli évre 
vonatkozóan az alapok terhére 
felszámítandó összeget, és errõl 
tájékoztatja a tagállamot. Amennyiben a 
tagállam az említett információk Bizottság 
általi megküldésétõl számított két 
hónapon belül egyetértésérõl értesíti a 
Bizottságot, a (7) bekezdést kell 
alkalmazni. Ilyen egyetértés hiányában a 
Bizottság végrehajtási aktus útján 
határozatot fogad el, amelyben 
meghatározza az adott számviteli évre 
vonatkozóan az alapok terhére 
felszámítandó összeget. Az ilyen határozat 
nem minõsül pénzügyi korrekciónak, és 
nem csökkenti az alapokból az operatív 
programhoz nyújtott támogatás összegét. 
A Bizottság a határozat alapján a (7) 
bekezdéssel összhangban végrehajtja a 
tagállamnak teljesítendõ kifizetések 
kiigazítását.
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(1c) A számlák Bizottság általi elfogadása 
vagy a (8) bekezdés szerinti határozat 
Bizottság általi meghozatala nem érinti a 
136. és 137. cikk szerinti korrekciók 
alkalmazását.

(1d) A tagállamok a számlák benyújtását 
követõen felfedezett szabálytalan 
összegeket – a 136. és a 137. cikk sérelme 
nélkül – helyesbíthetik azzal, hogy az 
adott számviteli év szabálytalan összegeket 
tartalmazó számláiban elvégzik a 
megfelelõ kiigazításokat.

(2) A számlák elszámolásának 
eredményeként kapott, és így a tagállam 
által visszafizetendõ éves egyenlegre 
vonatkozóan a Bizottság visszafizetési 
felszólítást bocsát ki. A tagállam számára 
visszafizetendõ éves egyenleg hozzáadódik 
a Bizottság által az elszámolást követõen 
teljesítendõ következõ idõközi kifizetéshez.

törölve

(3) Amennyiben a Bizottság a 
tagállamnak felróható okokból az adott 
számviteli évet követõ év április 30-ig nem 
tudja elvégezni az elszámolást, a Bizottság 
értesíti a tagállamot azon intézkedésekrõl, 
amelyeket az irányító hatóságnak vagy az 
ellenõrzõ hatóságnak meg kell hoznia, 
illetve azon további vizsgálatokról, 
amelyeket a Bizottság a 65. cikk (2) és (3) 
bekezdése értelmében elvégezni javasol.

törölve

(4) A Bizottság által teljesítendõ éves 
elszámolás alapjául a számlákban 
bejelentett kiadás szolgál, amely nem 
tartalmazza azt a tartalékösszeget, amelyet 
egy olyan, a Bizottságnak bejelentett 
kiadásra képeztek, amelyet az ellenõrzõ 
hatóság egyeztetési eljárás alá vont.

törölve

Or. en
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Módosítás 324

Rendeletre irányuló javaslat
131 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

131. cikk törölve
Fokozatos lezárás
(1) Az ERFA és a Kohéziós Alap és az 
ETHA vonatkozásában az egyes operatív 
programok éves beszámolóinak 
tartalmazniuk kell valamennyi prioritás 
szintjén a számviteli év során végrehajtott 
mûveletek listáját. Az ezen mûveletekhez 
kapcsolódóan a számlaelszámolási 
határozatban érintett számlákban szereplõ 
kiadások lezártnak tekintendõk.
(2) Az ESZA vonatkozásában a 
számlaelszámolási határozat által érintett 
számlákban szereplõ kiadások lezártnak 
tekintendõk.

Or. en

Módosítás 325

Rendeletre irányuló javaslat
132 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az állami támogatásra vonatkozó 
szabályok sérelme nélkül az irányító 
hatóság biztosítja, hogy a mûveletekre 
vonatkozó valamennyi alátámasztó 
dokumentum a Bizottság és az Európai 
Számvevõszék kérésére három évig 
rendelkezésre álljon. Ez a hároméves 
idõszak a 130. cikk szerinti 
számlaelszámolási határozat évének 
december 31-én, illetve legkésõbb a 
végsõegyenleg-kifizetés napján kezdõdik.

(1) Az állami támogatásra vonatkozó 
szabályok sérelme nélkül az irányító 
hatóság biztosítja, hogy az adott mûveletre 
elszámolt kiadásokat tartalmazó 
számláknak a benyújtását követõ 
december 31-étõl számított három éven 
keresztül kérésre a Bizottság és az Európai 
Számvevõszék rendelkezésére bocsássák 
az 1 000 000 EUR-t meg nem haladó 
teljes támogatható kiadással elszámolt 
mûveletekre vonatkozó valamennyi, az 
alapokból támogatott kiadásokkal 
kapcsolatos igazoló dokumentumot.
Minden egyéb mûvelet esetében az összes 
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igazoló dokumentumnak az azoknak a 
számláknak a benyújtását követõ 
december 31-étõl számított három évig kell 
rendelkezésre állniuk, amelyekben a lezárt 
mûvelet végsõ összkiadásai szerepelnek.

Or. en

Módosítás 326

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az irányító hatóság tájékoztatja a 
kedvezményezetteket, hogy az (1) 
bekezdésben említett idõszak mely nappal 
veszi kezdetét.

Or. en

Módosítás 327

Rendeletre irányuló javaslat
132 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy az 142. cikk szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak 
megállapítására, hogy mely adathordozók 
tekintendõk általánosan elfogadottnak.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en
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Módosítás 328

Rendeletre irányuló javaslat
133 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamoknak a következõ 
dokumentumokat kell benyújtaniuk 
2023. szeptember 30-ig:

(1) A tagállamoknak a következõ 
dokumentumokat kell benyújtaniuk 2024-
ben, a költségvetési rendelet 59. cikkének 
(5) bekezdésében meghatározott 
határidõig:

a) a végsõegyenleg kifizetésére vonatkozó 
kérelmet;

törölve

b) az alapok révén támogatott operatív 
program záró végrehajtási jelentését, illetve 
az ETHA révén támogatott operatív 
program utolsó éves végrehajtási 
jelentését; valamint

b) az operatív program záró végrehajtási 
jelentését; valamint

c) a 75. cikk (1) bekezdésében leírt 
dokumentumokat az utolsó számviteli évre 
vonatkozólag, 2022. július 1-jétõl 2023. 
június 30-ig.

c) a 129. cikkben leírt dokumentumokat az 
utolsó számviteli évre vonatkozólag, 2022. 
július 1-jétõl 2023. június 30-ig.

(Megjegyzés: A b) pont egy részének törlését az ETHA-ra vonatkozó változtatással módosított 
CPR-rendeletre irányuló javaslatról elért megállapodás szerint felül kell vizsgálni.)

Or. en

Módosítás 329

Rendeletre irányuló javaslat
133 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A végsõegyenleg kifizetése legkésõbb 
az utolsó számviteli év 
záróelszámolásának idõpontját követõ 
három hónapon belül vagy, amennyiben az 
késõbbi idõpont, a záró végrehajtási 
jelentés elfogadását követõ egy hónapon 
belül megtörténik.

(2) A végsõegyenleg kifizetése legkésõbb 
az utolsó számviteli év számlái 
elfogadásának idõpontját követõ három 
hónapon belül vagy, amennyiben az 
késõbbi idõpont, a záró végrehajtási 
jelentés elfogadását követõ egy hónapon 
belül megtörténik.

A kedvezményezett a késedelmes 
kifizetésekrõl szóló irányelvben rögzített 
határidõn belül és feltételek szerint kapja 
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meg az egyenleg végsõ kifizetését.

Or. en

Módosítás 330

Rendeletre irányuló javaslat
134 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Prioritások vagy operatív programok 
szintjén a Bizottság részben vagy egészben 
felfüggesztheti az idõközi kifizetések 
egészét vagy egy részét, amennyiben:

(1) A prioritási tengelyek vagy operatív 
programok szintjén a Bizottság részben 
vagy egészben felfüggesztheti az idõközi 
kifizetések egészét vagy egy részét az 
alábbi feltételek közül egy vagy több 
teljesülése esetén:

a) az operatív program irányítási és 
ellenõrzési rendszerében olyan súlyos 
hiányosság tapasztalható, amelyre nézve 
nem hoztak korrekciós intézkedéseket;

a) az operatív program irányítási és 
ellenõrzési rendszerében olyan súlyos 
hiányosság tapasztalható, amelyre nézve 
nem hoztak korrekciós intézkedéseket, és 
amely kockáztatja az operatív program 
számára kifizetett uniós hozzájárulást;

b) egy kiadási kimutatásban szereplõ 
kiadás olyan súlyos pénzügyi 
következményekkel járó 
szabálytalansághoz kapcsolódik, amelyet 
nem korrigáltak;

b) egy kiadási kimutatásban szereplõ 
kiadás olyan súlyos pénzügyi 
következményekkel járó 
szabálytalansághoz kapcsolódik, amelyet 
nem korrigáltak;

c) a tagállam nem hozta meg a szükséges 
intézkedéseket azon helyzet orvoslására, 
amely indokolta a 74. cikk szerinti 
megszakítást;

c) a tagállam nem hozta meg a szükséges 
intézkedéseket azon helyzet orvoslására, 
amely indokolta a 74. cikk szerinti 
megszakítást;

d) súlyos hiányosság tapasztalható a 
monitoringrendszer minõségében és 
megbízhatóságában vagy az általános és 
specifikus mutatókra vonatkozó adatokban;

d) súlyos hiányosság tapasztalható a 
monitoringrendszer minõségében és 
megbízhatóságában vagy az általános és 
specifikus mutatókra vonatkozó adatokban;

e) a tagállam nem hozta meg az operatív 
programban az elõzetes feltételrendszer
teljesítésére meghatározott intézkedéseket;

e) nem történtek meg a 17. cikkben 
meghatározott feltételekre is figyelemmel 
az elõzetes feltételrendszer teljesítését 
célzó teljes körû intézkedések;

f) eredményességértékelés alapján 
bizonyítható, hogy egy adott prioritás nem 
érte el az eredményességmérési keretben 

f) eredményességértékelés alapján 
bizonyítható, hogy egy adott prioritási 
tengely a 20. cikkben elõírt feltételekhez 
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megállapított mérföldköveket; képest súlyosan elmaradt az 
eredményességmérési keretben 
megállapított, pénzügyi és kimeneti 
mutatókkal, valamint kulcsfontosságú 
végrehajtási lépésekkel kapcsolatos 
mérföldkövektõl;

g) a tagállam nem válaszol, vagy nem 
válaszol kielégítõen a 20. cikk (3) 
bekezdése szerint;

törölve

Az ETHA-ra vonatkozó szabályok a 
kifizetések felfüggesztése tekintetében 
további indokokat állapíthatnak meg 
olyan esetekben, amikor egy tagállam 
nem teljesíti a közös halászati politika 
keretében fennálló kötelezettségeit.

törölve

(Megjegyzés: A Bizottság utolsó bekezdésének törlését az ETHA-ra vonatkozó változtatással 
módosított CPR-rendeletre irányuló javaslatról elért megállapodás szerint felül kell 
vizsgálni.)

Or. en

Módosítás 331

Rendeletre irányuló javaslat
135 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállam végzi el a mûveleteknél 
vagy az operatív programoknál észlelt, az 
egyedi vagy a rendszerbõl adódó 
szabálytalansággal összefüggésben 
szükséges pénzügyi korrekciókat. A 
pénzügyi korrekciók a mûvelet vagy az 
operatív program számára közpénzbõl 
nyújtott hozzájárulás részben vagy 
egészben történõ megszüntetését jelentik. 
A tagállamnak figyelembe kell vennie a 
szabálytalanságok jellegét és súlyosságát, 
valamint az alapokat vagy az ETHA-t ért 
pénzügyi veszteséget, és arányos 
korrekciót kell alkalmaznia. A pénzügyi 
korrekciókat az irányító hatóság rögzíti 
annak a számviteli évnek az éves
beszámolójában, amelyben a 

(2) A tagállam végzi el a mûveleteknél 
vagy az operatív programoknál észlelt, az 
egyedi vagy a rendszerbõl adódó 
szabálytalansággal összefüggésben 
szükséges pénzügyi korrekciókat. A 
pénzügyi korrekciók a mûvelet vagy az 
operatív program számára közpénzbõl 
nyújtott hozzájárulás részben vagy 
egészben történõ megszüntetését jelentik. 
A tagállamnak figyelembe kell vennie a 
szabálytalanságok jellegét és súlyosságát, 
valamint az alapokat ért pénzügyi 
veszteséget, és arányos korrekciót kell 
alkalmaznia. A pénzügyi korrekciókat az 
irányító hatóság rögzíti annak a számviteli 
évnek a számláiban, amelyben a 
megszüntetésrõl szóló határozat született.
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megszüntetésrõl szóló határozat született.

Or. en

Módosítás 332

Rendeletre irányuló javaslat
136 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy az 142. cikk szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 
alkalmazandó pénzügyi korrekció 
szintjének megállapítására.

(6) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy az 142. cikk szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus útján megállapítsa az e 
cikk alapján súlyos hiányosságnak 
minõsülõ esetek meghatározására 
vonatkozó kritériumokkal kapcsolatos 
részletes szabályokat, valamint az 
alkalmazandó pénzügyi korrekció 
szintjének megállapítására vonatkozó 
kritériumokat.

Or. en

Módosítás 333

Rendeletre irányuló javaslat
137 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben a Bizottság vagy az 
Európai Számvevõszék a Bizottság 
számára elküldött éves beszámolókat érintõ 
szabálytalanságot tár fel, az ennek kapcsán 
meghatározott pénzügyi korrekció 
csökkenti az alapokból az operatív 
programhoz nyújtott támogatás mértékét.

(6) Amennyiben a Bizottság vagy az 
Európai Számvevõszék a Bizottság 
számára a tagállamok által elküldött 
számlákat érintõ szabálytalanságot tár fel, 
az ennek kapcsán meghatározott pénzügyi 
korrekció csökkenti az alapokból az 
operatív programhoz nyújtott támogatás 
mértékét.

Or. en
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Módosítás 334

Rendeletre irányuló javaslat
140 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azon mûveletek esetében, amelyeknél 
az összes támogatható kiadás nem haladja 
meg az alapok esetében a 100 000 EUR-t, 
illetve az ETHA esetében az 50 000 EUR-
t, az ellenõrzõ hatóság vagy a Bizottság 
csak egy ellenõrzõ vizsgálatot végez a 131. 
cikkben érintett összes kiadás lezárása 
elõtt. A többi mûvelet esetében az 
ellenõrzõ hatóság és a Bizottság legfeljebb 
egy ellenõrzõ vizsgálatot végez számviteli 
évenként a 131. cikkben érintett összes 
kiadás lezárása elõtt. E rendelkezések 
nem érintik a (4) bekezdést.

(1) Azon mûveletek esetében, amelyeknél 
a teljes támogatható kiadás nem haladja 
meg a 200 000 eurót az ERFA és a KA
esetében, valamint a 150 000 eurót az 
ESZA esetében, az ellenõrzõ hatóság vagy 
a Bizottság csak egy ellenõrzõ vizsgálatot 
végez a mûvelet lezárásának évével 
azonos pénzügyi évre vonatkozó 
beszámolók benyújtása elõtt. A többi 
mûvelet esetében az ellenõrzõ hatóság vagy
a Bizottság pénzügyi évenként legfeljebb 
egy ellenõrzõ vizsgálatot végez számviteli 
évenként a mûvelet lezárásának évével 
azonos pénzügyi évre vonatkozó 
beszámolók benyújtása elõtt. A Bizottság 
vagy az ellenõrzõ hatóság egy adott évben 
nem ellenõrizheti a mûveleteket, ha az 
Európai Számvevõszék abban az évben 
már végzett ellenõrzést, feltéve, hogy az 
Európai Számvevõszék által e mûveletek 
tekintetében elvégzett ellenõrzés 
eredményeit az ellenõrzõ hatóság vagy a 
Bizottság fel tudja használni feladatai 
teljesítéséhez. A fent említett 
rendelkezéseket a (4) bekezdésben 
meghatározott kivételekre is figyelemmel 
kell alkalmazni.

(2) Az olyan operatív programok esetében, 
ahol a legutóbbi könyvvizsgálói vélemény 
nem mutatott ki jelentõs hiányosságokat, a 
Bizottság a 118. cikk (3) bekezdése szerinti 
következõ találkozó alkalmával 
megállapodhat az ellenõrzõ hatósággal, 
hogy a szükséges ellenõrzõ munka szintjét 
csökkenteni lehet, hogy az arányos legyen 
a megállapított kockázattal. Ezen esetekben 
a Bizottság nem végez saját helyszíni 
ellenõrzéseket, hacsak nincsen az irányítási 
és ellenõrzési rendszer hiányosságára utaló 
bizonyíték, amely a Bizottságnak az éves 
beszámolóban bejelentett kiadást érint egy 
olyan számviteli évben, amelynek 

(2) Az olyan operatív programok esetében, 
ahol a legutóbbi könyvvizsgálói vélemény 
nem mutatott ki jelentõs hiányosságokat, a 
Bizottság a 118. cikk (3) bekezdése szerinti 
következõ találkozó alkalmával 
megállapodhat az ellenõrzõ hatósággal, 
hogy a szükséges ellenõrzõ munka szintjét 
csökkenteni lehet, hogy az arányos legyen 
a megállapított kockázattal. Ezen esetekben 
a Bizottság nem végez saját helyszíni 
ellenõrzéseket, hacsak nincsen az irányítási 
és ellenõrzési rendszer hiányosságára utaló 
bizonyíték, amely a Bizottságnak az éves 
beszámolóban bejelentett kiadást érint egy 
olyan számviteli évben, amelynek számláit 
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számláira vonatkozóan már 
számlaelszámolási határozat született.

a Bizottság már elfogadta.

(3) Azon operatív programok esetében, 
amelyeknél a Bizottság úgy határoz, hogy 
támaszkodhat az ellenõrzõ hatóság 
véleményére, megállapodhat az ellenõrzõ 
hatósággal, hogy a saját helyszíni ellenõrzõ 
vizsgálatait az ellenõrzõ hatóság 
munkájának ellenõrzésére korlátozza, 
hacsak nem merül fel bizonyíték az 
ellenõrzõ hatóság munkájának 
hiányosságaira egy olyan számviteli évre 
vonatkozóan, amelynek számláira már 
számlaelszámolási határozat született.

(3) Azon operatív programok esetében, 
amelyeknél a Bizottság úgy határoz, hogy 
támaszkodhat az ellenõrzõ hatóság 
véleményére, megállapodhat az ellenõrzõ 
hatósággal arról, hogy a Bizottság saját 
helyszíni ellenõrzõ vizsgálatait az 
ellenõrzõ hatóság munkájának 
ellenõrzésére korlátozza, hacsak nem merül 
fel bizonyíték az ellenõrzõ hatóság 
munkájának hiányosságaira egy olyan 
számviteli évre vonatkozóan, amelynek 
számláit a Bizottság már elfogadta.

(4) Az (1) bekezdés sérelme nélkül, az
ellenõrzõ hatóság és a Bizottság végezhet 
mûveletekre irányuló ellenõrzéseket, 
amennyiben egy kockázatértékelés 
alkalmával konkrét szabálytalanság vagy 
visszaélés kockázata merül fel, vagy 
amennyiben bizonyított, hogy az érintett 
operatív program irányítási és ellenõrzési 
rendszerében súlyos hiányosságok 
tapasztalhatók, valamint a mûvelet összes 
kiadásának 131. cikk szerinti lezárását 
követõ 3 év során, mintavételes ellenõrzés 
részeként. A Bizottság bármikor 
ellenõrizheti a mûveleteket abból a célból 
is, hogy értékelje az ellenõrzõ hatóság
munkáját oly módon, hogy újból elvégzi a 
hatóság ellenõrzõ tevékenységét.

(4) Az ellenõrzõ hatóság és a Bizottság 
végezhet mûveletekre irányuló 
ellenõrzéseket, amennyiben egy 
kockázatértékelés alkalmával konkrét 
szabálytalanság vagy visszaélés kockázata 
merül fel, vagy amennyiben bizonyított, 
hogy az érintett operatív program irányítási 
és ellenõrzési rendszerében súlyos 
hiányosságok tapasztalhatók, valamint a 
132. cikk (1) bekezdésében említett 
idõszak során. A Bizottság az ellenõrzõ
hatóság munkájának értékelése céljából 
felülvizsgálja az ellenõrzõ hatóság 
ellenõrzési nyomvonalát vagy részt vesz az 
ellenõrzõ hatóság helyszíni 
ellenõrzéseiben, és – amennyiben ez a 
nemzetközileg elfogadott ellenõrzési 
standardokkal összhangban szükséges 
ahhoz, hogy megbizonyosodjon az 
ellenõrzõ hatóság hatékony mûködésérõl 
– a Bizottság ellenõrizheti a mûveleteket.

Or. en
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Módosítás 335

Rendeletre irányuló javaslat
143 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság munkáját az alapok 
koordinációs bizottsága segíti. Ez a 
bizottság a 182/2011/EU rendelet 
értelmében vett bizottság.

(1) E rendelet, a(z) …/…/EU rendelet (az 
ERFA-rendelet), a(z) …/…/EU rendelet 
(az európai területi együttmûködési 
rendelet), a(z) …/…/EU rendelet (az 
ESZA-rendelet) és a(z) …/…/EU rendelet 
(a Kohéziós Alapról szóló rendelet) 
alkalmazása során a Bizottság munkáját 
az európai strukturális és beruházási
alapok koordinációs bizottsága segíti. Ez a 
bizottság a 182/2011/EU rendelet 
értelmében vett bizottság.

Or. en

Módosítás 336

Rendeletre irányuló javaslat
143 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az e bekezdésre történõ hivatkozáskor 
a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell 
alkalmazni.

(3) Az e bekezdésre történõ hivatkozáskor 
a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell 
alkalmazni.

Abban az esetben, ha a bizottságnak a (2) 
és (3) bekezdésben említett véleményét 
írásos eljárásban kérik ki, ezen eljárást 
eredmény nélkül meg kell szüntetni, 
amennyiben a vélemény közlésére 
megadott határidõn belül a bizottság 
elnöke így dönt, vagy (…) [tagok száma] 
bizottsági tag, illetve a tagok (…) [a 
többség meghatározása: egyszerû, 
kétharmados stb.] többsége ezt kéri.

törölve

Amennyiben a bizottság nem ad ki 
véleményt, a Bizottság nem fogadhatja el 
a végrehajtási jogi aktus tervezetét, és a 
182/2011/EU rendelet 5. cikke (4) 
bekezdésének harmadik albekezdését kell 

törölve
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alkalmazni.

Or. en

Módosítás 337

Rendeletre irányuló javaslat
144 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szerzõdés 177. cikke értelmében az 
Európai Parlament és a Tanács e rendeletet 
20XX. december 31-ig felülvizsgálja.

Az Európai Unió mûködésérõl szóló 
szerzõdés 177. cikke értelmében az 
Európai Parlament és a Tanács e rendeletet 
2020. december 31-ig felülvizsgálja.

Or. en

Módosítás 338

Rendeletre irányuló javaslat
145 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet nem befolyásolja az 
érintett projektek lezárásáig azok
folytatását vagy módosítását, beleértve 
azok részleges vagy teljes megszüntetését, 
illetve az 1083/2006/EK rendelet alapján, 
vagy bármely egyéb, az adott támogatásra 
2013. december 31-én alkalmazandó 
jogszabály alapján a Bizottság által 
jóváhagyott támogatás folytatását vagy 
módosítását, beleértve annak részleges 
vagy teljes megszüntetését.

(1) Ez a rendelet nem befolyásolja sem a 
Bizottság által az 1083/2006/EK rendelet 
alapján, sem bármely egyéb, az adott 
támogatásra 2013. december 31-én 
irányadó jogszabály alapján jóváhagyott 
támogatás folytatását vagy módosítását, 
beleértve annak teljes vagy részleges
megszüntetését is, amelyek 
következésképpen az adott támogatásra 
vagy az adott mûveletekre, azok zárásáig, 
a továbbiakban is alkalmazandók.

(2) Az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 
értelmében benyújtott kérelmek érvényben 
maradnak.

(2) Az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 
értelmében támogatás iránt benyújtott 
vagy jóváhagyott kérelmek érvényben 
maradnak.

(2a) Amennyiben valamely tagállam él a 
113. cikk (3) bekezdésében foglalt 
lehetõséggel, kérelmet nyújthat be a 
Bizottsághoz az iránt, hogy az 
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1083/2006/EK tanácsi rendelet 59. cikke 
(1) bekezdésének b) pontjától eltérve az 
irányító hatóság elláthassa az igazoló 
hatóság feladatait az 1083/2006/EK 
tanácsi rendelet alapján végrehajtott, 
kapcsolódó operatív programok 
tekintetében. A kéréshez mellékelni kell az 
ellenõrzõ hatóság által készített értékelést. 
Amennyiben a Bizottság az ellenõrzõ 
hatóság által a rendelkezésére bocsátott, 
illetve a saját ellenõrzései során nyert 
információk alapján meggyõzõdik arról, 
hogy az érintett operatív programok 
irányító és ellenõrzõ rendszerei 
hatékonyan mûködnek, és hogy ezek 
mûködését nem fogja befolyásolni, ha az 
irányító hatóság látja el az igazoló 
hatóság feladatait, a kérelem 
kézhezvételétõl számított két hónapon 
belül tájékoztatja a tagállamot az 
egyetértésérõl.

Or. en

Módosítás 339

Rendeletre irányuló javaslat
146 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 
2014. január 1-jétõl hatályát veszti.

(1) A 145. cikkben megállapított 
rendelkezések sérelme nélkül az
1083/2006/EK tanácsi rendelet 2014. 
január 1-jén hatályát veszti.

(2) A hatályon kívül helyezett rendeletre 
való hivatkozásokat erre a rendeletre 
történõ hivatkozásként kell értelmezni.

(2) A hatályon kívül helyezett rendeletre 
való hivatkozásokat erre a rendeletre 
történõ hivatkozásként kell értelmezni, és a 
XXXX. mellékletben foglalt megfelelési 
táblázattal összhangban kell értelmezni.

Or. en
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Módosítás 340

Rendeletre irányuló javaslat
147 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követõ napon 
lép hatályba.

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követõ napon 
lép hatályba.

E rendelet 18–22. cikke, 25. cikkének (3) 
bekezdése, 33. cikke (1) bekezdésének a) 
pontja, 51. cikke, 53. cikke, 66–84. cikke, 
108. cikke, 110. cikke, 111. cikke és 119–
139. cikke 2014. január 1-jétõl 
alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelezõ és 
közvetlenül alkalmazandó valamennyi 
tagállamban.

Ez a rendelet teljes egészében kötelezõ és 
közvetlenül alkalmazandó valamennyi
tagállamban.

Or. en

Módosítás 341

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

I. MELLÉKLET -I. MELLÉKLET

A közös stratégiai keretnek a tagállamok 
és az Unió gazdaságpolitikájával való 
koherenciát és következetességet biztosító 
eszközökkel, a KSK-alapok közötti, 
valamint más vonatkozó uniós 
politikákkal és eszközökkel történõ 
összehangolási mechanizmusokkal, a 
horizontális elvekkel és a több területet 
érintõ politikai célkitûzésekkel, illetve a 
területi nehézségek kezelésével 
kapcsolatos elemei

A közös stratégiai keret (KSK)

Or. en
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Módosítás 342

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Bevezetés 1. Bevezetés

Annak érdekében, hogy a KSK-alapok
maximálisan hozzájárulhassanak az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedéshez, és ezáltal csökkenjenek a 
meglévõ különbségek, biztosítani kell, 
hogy az Európa 2020 stratégia keretében 
tett politikai kötelezettségvállalások 
megfelelõ támogatást kapjanak a KSK-
alapokból, valamint más uniós 
eszközökbõl nyújtott finanszírozás révén.
A tagállamoknak ezért fel kell tárniuk, 
miként járulhatnak hozzá programjaik az 
Európa 2020 stratégia politikai 
célkitûzéseihez és kiemelt céljaihoz, 
valamint a kiemelt kezdeményezésekhez.

Annak érdekében, hogy elõmozdítsák az 
Unió harmonikus, kiegyensúlyozott és 
fenntartható fejlõdését, valamint hogy az 
európai strukturális és beruházási alapok
maximálisan hozzájárulhassanak az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedéshez, továbbá az európai 
strukturális és beruházási alapok 
alapspecifikus küldetéseihez, ideértve a 
gazdasági, társadalmi és területi kohéziót 
is, biztosítani kell, hogy az Európa 2020 
stratégia keretében tett politikai 
kötelezettségvállalások megfelelõ 
támogatást kapjanak az európai 
strukturális és beruházási alapokból, 
valamint más uniós eszközökbõl nyújtott 
finanszírozás révén. A közös stratégiai 
keret ezért a 10. cikkel és az 
alapspecifikus rendeletekben 
meghatározott prioritásokkal és 
célkitûzésekkel összhangban stratégiai 
iránymutatási elveket határoz meg egy 
olyan integrált fejlesztési megközelítés 
elérése érdekében, amely a más uniós 
eszközökkel és politikákkal összehangolt 
európai strukturális és beruházási 
alapokat veszi igénybe, az Európa 2020 
stratégia politikai célkitûzéseivel és kiemelt 
céljaival, valamint adott esetben a kiemelt 
kezdeményezésekkel összhangban, 
miközben figyelembe veszi a fõ területi 
kihívásokat és a sajátos nemzeti, 
regionális és helyi összefüggéseket.

Or. en
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Módosítás 343

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az Unió gazdasági irányításával való 
koherencia és összhang

2. Az európai strukturális és beruházási 
alapok hozzájárulása az Unió intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
irányuló stratégiájához és az Unió 
gazdasági irányításával való koherencia

-1. Annak érdekében, hogy a partnerségi 
megállapodásokban és programokban 
ténylegesen támogatni lehessen az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés célját, e rendelet tizenegy olyan 
tematikus célt határoz meg a 9. cikkben, 
melyek megfelelnek az Európa 2020 
stratégia prioritásainak, és amelyek 
támogatásban részesülnek az európai 
strukturális és beruházási alapokból.

1. A tagállamoknak különös figyelmet kell 
szentelniük arra, hogy elõnyben részesítsék 
a növekedést serkentõ kiadásokat – köztük 
az oktatásra, kutatásra, innovációra és 
energiahatékonyságra fordított költségeket, 
illetve azon kiadásokat, amelyek a kkv-k 
számára megkönnyítik a környezeti 
fenntarthatóság, a természetes erõforrások, 
az éghajlatváltozás elleni küzdelem terén 
tett fellépések finanszírozását és 
biztosítását – , és gondoskodjanak e 
kiadások hatékonyságáról. Figyelembe 
kell venniük továbbá, hogy a 
foglalkoztatási szolgálatok és az aktív 
munkaerõ-piaci szakpolitikák hatóköre és 
hatékonysága továbbra is megfelelõ szintû 
legyen, illetve növekedjen, különös 
hangsúlyt fektetve az ifjúsági 
munkanélküliségre.

1. A tagállamok – ezen tematikus célokkal 
összhangban – a növekedéshez és a 
munkahelyteremtéshez szükséges kritikus 
tömeg biztosítása érdekében e rendelet 16. 
cikkének és az egyes alapok tekintetében a 
tematikus koncentrációra vonatkozó 
szabályoknak megfelelõen koncentrálják 
a támogatást, valamint biztosítják a
kiadások hatékonyságát. A tagállamoknak 
különös figyelmet kell szentelniük arra, 
hogy elõnyben részesítsék a növekedést 
serkentõ kiadásokat – köztük az oktatásra, 
kutatásra, innovációra és 
energiahatékonyságra fordított költségeket, 
illetve azon kiadásokat, amelyek a kkv-k 
számára megkönnyítik a környezeti 
fenntarthatóság, a természetes erõforrások, 
az éghajlatváltozás elleni küzdelem terén 
tett fellépések finanszírozását és 
biztosítását –, valamint hogy 
korszerûsítsék a közigazgatást. 
Figyelembe kell venniük továbbá, hogy a 
foglalkoztatási szolgálatok és a 
munkanélküliség elleni küzdelemre 
irányuló aktív munkaerõ-piaci 
szakpolitikák hatóköre és hatékonysága 
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továbbra is megfelelõ szintû legyen, illetve 
növekedjen, különös hangsúlyt fektetve a 
fiatalokra, a válság társadalmi 
következményeinek kezelésére és a 
társadalmi integráció elõmozdítására.

2. A partnerségi szerzõdések
kidolgozásakor a tagállamoknak a KSK-
alapok programozásánál – szerepüknek és 
kötelezettségeiknek megfelelõen –
figyelembe kell venniük a Tanács által az 
Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés
121. cikke (2) bekezdése és 148. cikke (4)
bekezdése alapján kibocsátott, legfrissebb 
vonatkozó országspecifikus ajánlásokat. A 
tagállamoknak figyelembe kell továbbá 
venniük a Tanácsnak a Stabilitási és 
növekedési paktum, illetve a gazdasági 
kiigazítási programok alapján kibocsátott
ajánlásait is. E rendelet 14. cikke a) pontja 
i. alpontjának megfelelõen a partnerségi 
szerzõdésben minden egyes tagállamnak 
ismertetnie kell, miként járulnak hozzá az 
uniós és a nemzeti finanszírozási források 
a vonatkozó országspecifikus 
ajánlásokban megállapított problémák 
kezeléséhez, valamint az illetékes 
regionális és helyi hatóságokkal 
részletesen egyeztetett nemzeti 
reformprogramokban kitûzött célok 
megvalósításához.

2. Az európai szemeszter összefüggésében 
megállapított prioritásokkal való összhang 
biztosítása érdekében a tagállamok –
partnerségi megállapodásaik
kidolgozásakor – az európai strukturális 
és beruházási alapok felhasználását adott 
esetben a nemzeti reformprogramok, 
illetve a legújabb vonatkozó
országspecifikus ajánlások, valamint az 
Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés
121. cikke (2) bekezdésének és 148. cikke 
(4) bekezdésének megfelelõen elfogadott 
idevágó tanácsi ajánlások 
figyelembevételével tervezik meg, 
szerepüknek és kötelezettségeiknek 
megfelelõen. A tagállamoknak – szükség 
szerint – figyelembe kell továbbá venniük 
a Tanácsnak a Stabilitási és Növekedési 
Paktumon, illetve a gazdasági kiigazítási 
programokon alapuló vonatkozó ajánlásait 
is.

2a. Annak meghatározása érdekében, 
hogy az európai strukturális és beruházási 
alapok miként tudnak a 
leghatékonyabban hozzájárulni az Európa 
2020 stratégiához, és hogy figyelembe 
vegyék a Szerzõdés célkitûzéseit, a 
gazdasági, társadalmi és területi kohéziót
is beleértve, a tagállamok kiválasztják az 
európai strukturális és beruházási alapok 
nemzeti, regionális és helyi 
összefüggésekben való tervezett 
felhasználására vonatkozó tematikus 
célkitûzéseket.

Or. en



PR\937861HU.doc 253/303 PE487.740v04-00

HU

Módosítás 344

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 3.1 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A KSK-alapok közötti összehangolási 
mechanizmusok

3. Az európai strukturális és beruházási 
alapok felhasználásának integrált 
megközelítése és szabályai

3.1. Bevezetés 3.1. Bevezetés

-1. E rendelet 14. cikke (2) bekezdése a) 
pontjának megfelelõen a partnerségi 
megállapodásban ki kell térni a területi 
fejlesztés tekintetében alkalmazott 
integrált megközelítésre. A tagállamok 
biztosítják, hogy a tematikus célkitûzések, 
valamint a beruházások és az uniós 
prioritások megválasztása lehetõvé tegye a 
fejlesztési szükségletek és a területi 
kihívások integrált módon történõ 
kezelését az alábbi 6.3 szakaszban 
meghatározott elemzéssel összhangban. A 
tagállamok törekednek arra, hogy 
maximálisan kihasználják az európai 
strukturális és beruházási alapok 
összehangolt és integrált 
megvalósításának biztosítására szolgáló 
lehetõségeket.

1. A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy a KSK-alapokból támogatott 
beavatkozások kiegészítsék egymást, és 
megvalósításuk összehangolt módon 
történjék. Ezáltal csökkennek a helyi 
szintû adminisztratív költségek és terhek.

1. A tagállamoknak és adott esetben a 4. 
cikk (4) bekezdésével összhangban a 
régióknak gondoskodniuk kell arról, hogy 
az európai strukturális és beruházási 
alapokból támogatott beavatkozások 
kiegészítsék egymást, és megvalósításuk 
összehangolt módon történjék a szinergiák 
létrehozása céljából, hogy az e rendelet 4., 
14. és 24. cikkével összhangban 
csökkenjenek az irányító hatóságokra és 
kedvezményezettekre háruló 
adminisztratív költségek és terhek.

Or. en
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Módosítás 345

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 3.2 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.2. Koordináció és komplementaritás 3.2. Koordináció és komplementaritás

1. A tagállamok és a KSK-alapok
végrehajtásáért felelõs irányítóhatóságok 
szoros együttmûködésben dolgoznak a 
partnerségi szerzõdések és a programok 
elõkészítése, végrehajtása, ellenõrzése és 
értékelése során. Különösen a következõ 
intézkedések végrehajtásáról kell 
gondoskodniuk:

1. A tagállamok és az európai strukturális 
és beruházási alapok végrehajtásáért 
felelõs irányítóhatóságok szoros 
együttmûködésben dolgoznak a partnerségi 
megállapodások és a programok 
elõkészítése, végrehajtása, ellenõrzése és 
értékelése során. Különösen a következõ 
intézkedések végrehajtásáról kell 
gondoskodniuk:

a) olyan beavatkozási területek 
azonosítása, ahol a közös stratégiai 
kerethez tartozó alapok kiegészítõ jelleggel 
kombinálhatók az e rendeletben 
megállapított tematikus célkitûzések 
teljesítése érdekében;

a) olyan beavatkozási területek 
azonosítása, ahol az európai strukturális 
és beruházási alapok kiegészítõ jelleggel 
kombinálhatók az e rendeletben 
megállapított tematikus célkitûzések 
teljesítése érdekében;

aa) a 4. cikk (6) bekezdésével 
összhangban az európai strukturális és 
beruházási alapokra vonatkozó szabályok 
meglétének biztosítása, hogy növeljék az 
alapok hatását és eredményességét, adott 
esetben a több alapból finanszírozott 
programoknak a III. rész hatálya alá 
tartozó alapok tekintetében történõ 
felhasználásán keresztül is;

b) más KSK-alapokért felelõs 
irányítóhatóságoknak vagy más 
irányítóhatóságoknak és érintett 
minisztériumoknak a támogatási 
rendszerek kidolgozásában való 
részvételének elõmozdítása az 
összehangolás biztosítása és az átfedések 
elkerülése érdekében;

b) más európai strukturális és beruházási 
alapokért felelõs irányítóhatóságoknak 
vagy más irányítóhatóságoknak és érintett 
minisztériumoknak a támogatási 
rendszerek kidolgozásában való 
részvételének elõmozdítása az 
összehangolás biztosítása és az átfedések 
elkerülése érdekében;

c) adott esetben közös 
monitoringbizottságok létrehozása olyan 

c) adott esetben közös 
monitoringbizottságok létrehozása olyan 
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programok esetében, amelyek 
támogatásban részesülnek a KSK-
alapokból, valamint más közös irányítási 
és ellenõrzési intézkedések kidolgozása a 
KSK-alapok felhasználásáért felelõs 
hatóságok közötti koordináció 
megkönnyítése érdekében;

programok esetében, amelyek 
támogatásban részesülnek az európai 
strukturális és beruházási alapokból, 
valamint más közös irányítási és 
ellenõrzési intézkedések kidolgozása az 
európai strukturális és beruházási alapok
felhasználásáért felelõs hatóságok közötti 
koordináció megkönnyítése érdekében;

d) a kérelmezõket és kedvezményezetteket 
célzó, közös e-kormányzási megoldások és 
a minden egyes KSK-alapon keresztül 
rendelkezésre álló támogatási 
lehetõségekkel kapcsolatos egyablakos 
tanácsadás alkalmazása;

d) a kérelmezõket és kedvezményezetteket 
esetlegesen segítõ, közös e-kormányzási 
megoldások és a minden egyes európai 
strukturális és beruházási alapon
keresztül rendelkezésre álló támogatási 
lehetõségekkel kapcsolatos egyablakos 
tanácsadás alkalmazása

e) mechanizmusok létrehozása az ERFA és 
az ESZA által finanszírozott 
együttmûködési tevékenységek 
összehangolására a „növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló beruházást” 
célzó programokból támogatott 
beruházásokkal;

e) mechanizmusok létrehozása az ERFA és 
az ESZA által finanszírozott 
együttmûködési tevékenységek 
összehangolására a „növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló beruházást” 
célzó programokból támogatott 
beruházásokkal;

ea) közös megközelítések elõmozdítása az 
európai strukturális és beruházási alapok 
között a mûveletek, az ajánlattételi 
felhívások és a kiválasztási eljárások vagy 
más olyan mechanizmusok kifejlesztése
tekintetében, amelyek az integrált 
projektek esetében elõsegítik az alapokhoz 
való hozzáférést;
eb) a különbözõ európai strukturális és 
beruházási alapok irányító hatóságai 
közötti együttmûködés ösztönzése a 
nyomon követés, értékelés, irányítás és 
ellenõrzés, valamint az audit területén.

Or. en
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.3. Az integrált megközelítések 
ösztönzése

3.3. Az integrált megközelítések 
ösztönzése

1. A tagállamok adott esetben helyi, 
regionális vagy nemzeti szinten a sajátos 
igényekre szabott integrált csomagokban 
kombinálják a KSK-alapokat az Európa 
2020 stratégia nemzeti célkitûzéseinek
megvalósítása érdekében, valamint
integrált területi beruházásokat, integrált 
mûveleteket és közös cselekvési terveket 
alkalmaznak.

1. A tagállamok adott esetben helyi, 
regionális vagy nemzeti szinten a sajátos 
terület kihívásokra szabott integrált 
csomagokban kombinálják az európai 
strukturális és beruházási alapokat a
partnerségi megállapodásokban és a 
programokban kitûzött célok 
megvalósításának támogatása érdekében. 
Ezt integrált területi beruházások, integrált 
mûveletek, közös cselekvési tervek és 
közösségi szinten irányított helyi fejlesztés 
alkalmazásával lehet végrehajtani.

1a. E rendelet ex-99. cikkének 
megfelelõen, a tematikus célkitûzések 
integrált alkalmazásának megvalósítása 
érdekében integrált területi beruházás 
keretében kombinálhatók az ESZA, az 
ERFA és a Kohéziós Alap által támogatott 
különbözõ prioritási tengelyekbõl vagy 
operatív programokból származó 
pénzeszközök. Ezt az egyes programok 
tekintetében ki lehet egészíteni az EVMA 
vagy ETHA keretében nyújtott pénzügyi 
támogatással.
1b. Az alapspecifikus szabályok vonatkozó 
cikkeivel összhangban egy tematikusan 
koherens integrált megközelítés keretében 
a hatás és eredményesség fokozása 
érdekében egy prioritási tengely egynél 
több régiókategóriára vonatkozhat, egy 
tematikus célkitûzés alatt vonhatja össze 
az ERFA, KA és az ESZA egy vagy több, 
egymást kiegészítõ beruházási prioritásait, 
és kellõen indokolt esetekben 
kombinálhatja a különbözõ tematikus 
célkitûzések egy vagy több kiegészítõ 
beruházási prioritását a prioritási 
tengelyhez való maximális hozzájárulásuk 
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érdekében.

2. A tagállamok – különösen a közösségek 
szintjén irányított helyi fejlesztés révén–
ösztönzik a helyi és szubregionális 
megközelítések kialakítását, az állami, 
magán- és civil szektorbeli szereplõk 
partnerségére ruházva a döntéshozatalt és 
a végrehajtást. A közösségek szintjén 
irányított helyi fejlesztést a stratégiai 
megközelítés összefüggésében kell 
végrehajtani annak biztosítása érdekében, 
hogy a helyi igények „alulról felfelé” 
haladó meghatározása figyelembe vegye a 
magasabb szinten meghatározott 
prioritásokat. A tagállamok ezért 
meghatározzák a KSK-alapok körébe 
tartozó, közösségi szinten irányított helyi 
fejlesztésre irányuló megközelítésüket, és a 
partnerségi szerzõdésekben ismertetik az 
ily módon megoldani kívánt fõbb 
problémákat, a közösségi szinten irányított 
helyi fejlesztés fõ célkitûzéseit és 
prioritásait, valamint az intézkedések által 
érintett területtípusokat és azt, hogy milyen 
sajátos szerep jut a helyi 
akciócsoportoknak a stratégiák 
megvalósításában, illetve miként járulnak 
hozzá a különbözõ KSK-alapok a helyi 
fejlõdést célzó stratégiák különbözõ 
területtípusokon – például vidéki, városi és 
tengerparti területeken – történõ 
megvalósításában, valamint az 
intézkedéseknek megfelelõ koordinációs 
mechanizmusokat.

2. A tagállamok – a nemzeti 
szabályozásnak és gyakorlatoknak, 
valamint e rendelet 28. cikkének 
megfelelõen – ösztönzik helyi és 
szubregionális megközelítések kialakítását. 
A közösségek szintjén irányított helyi 
fejlesztést a stratégiai megközelítés 
összefüggésében kell végrehajtani annak 
biztosítása érdekében, hogy a helyi igények 
„alulról felfelé” haladó meghatározása 
figyelembe vegye a magasabb szinten 
meghatározott prioritásokat. A tagállamok 
ezért meghatározzák az EVMA, illetve 
adott esetben az ERFA, az ESZA vagy az 
ETHA körébe tartozó, közösségi szinten 
irányított helyi fejlesztésre irányuló 
megközelítésüket, és a partnerségi 
megállapodásokban ismertetik az ily 
módon megoldani kívánt fõbb 
problémákat, a közösségi szinten irányított 
helyi fejlesztés fõ célkitûzéseit és 
prioritásait, valamint az intézkedések által 
érintett területtípusokat és azt, hogy milyen 
sajátos szerep jut a helyi 
akciócsoportoknak a stratégiák 
megvalósításában, illetve miként járulnak 
hozzá az EVMA, illetve adott esetben az 
ERFA, az ESZA vagy az ETHA a helyi 
fejlõdést célzó stratégiák különbözõ 
területtípusokon – például vidéki, városi és 
tengerparti területeken – történõ 
megvalósításához, valamint 
meghatározzák az intézkedéseknek 
megfelelõ koordinációs mechanizmusokat.

Or. en
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4. A KSK-alapok koordinációja más uniós 
szakpolitikákkal és eszközökkel

4. Az európai strukturális és beruházási 
alapok és más uniós szakpolitikák és 
eszközök közötti koordináció és szinergiák

Az ebben a szakaszban ismertetett uniós 
programok listája nem teljes körû.

A tagállamok által az e szakasznak 
megfelelõen megvalósított koordinációt 
abban az esetben kell alkalmazni, ha egy 
tagállam az európai strukturális és 
beruházási alapokból és az érintett 
szakpolitikai területen rendelkezésre álló 
más uniós eszközökbõl származó 
támogatást is igénybe szándékozik venni.
Az ebben a szakaszban ismertetett uniós 
programok listája nem teljes körû.

4.1. Bevezetés 4.1. Bevezetés

1. A tagállamoknak meg kell vizsgálniuk
az uniós szakpolitikák nemzeti és 
regionális szintû, valamint a társadalmi, 
gazdasági és területi kohézióra gyakorolt 
hatását; ennek célja a hatékony koordináció 
elõsegítése, valamint az európai alapok 
azon eszközeinek a beazonosítása és 
elõmozdítása, amelyek leginkább 
alkalmasak a helyi, regionális és nemzeti 
beruházások támogatására.

1. A tagállamoknak és a Bizottságnak a 
hatáskörüknek megfelelõen figyelembe 
kell venniük az uniós szakpolitikák 
nemzeti és regionális szintû, valamint a 
társadalmi, gazdasági és területi kohézióra 
gyakorolt hatását; ennek célja a szinergiák 
és a hatékony koordináció elõsegítése, 
valamint az európai alapok azon 
eszközeinek a beazonosítása és 
elõmozdítása, amelyek leginkább 
alkalmasak a helyi, regionális és nemzeti 
beruházások támogatására. A tagállamok 
biztosítják az uniós szakpolitikák és 
eszközök, valamint a nemzeti, regionális 
és helyi beavatkozások közötti kiegészítõ 
jelleget is.

2. A tagállamoknak a programozás és a 
megvalósítás szakaszában biztosítaniuk 
kell a KSK-alapok által támogatott 
beavatkozások és más uniós politikák
célkitûzései közötti összhangot. E célból 
az alábbi szempontokat kell figyelembe 
venniük:

2. A tagállamoknak és a Bizottságnak a 
hatáskörüknek megfelelõen biztosítaniuk 
kell az európai strukturális és beruházási 
alapok és más vonatkozó uniós eszközök 
közötti, európai és tagállami szintû 
koordinációt, az e rendelet 4. cikkének (6) 
bekezdésében foglalt rendelkezések 
szerint. A programozás és a végrehajtás 
szakaszában megfelelõ lépéseket tesznek 
az európai strukturális és beruházási 
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alapok által támogatott beavatkozások és 
más uniós szakpolitikák célkitûzései 
közötti összhang biztosítása érdekében. E 
célból az alábbi szempontokat kell 
figyelembe venniük:

a) a különbözõ uniós eszközök közötti 
kiegészítõ jelleg azonosítása és 
kihasználása nemzeti és regionális szinten, 
mind a tervezés szakaszában, mind pedig a 
megvalósítás alatt;

a) a különbözõ uniós eszközök közötti 
kiegészítõ jelleg és szinergiák fokozása és 
kihasználása nemzeti és regionális szinten, 
mind a tervezés szakaszában, mind pedig a 
megvalósítás alatt;

b) a meglévõ struktúrák optimalizálása és 
szükség szerint újak létrehozása, amelyek 
lehetõvé teszik a különbözõ nemzeti szintû 
koordinációs eszközök és struktúrák 
prioritásainak stratégiai azonosítását, az 
erõfeszítések megkettõzésének elkerülését 
és azonosítják a kiegészítõ pénzügyi 
támogatásra szoruló területeket;

b) a meglévõ struktúrák optimalizálása és 
szükség szerint újak létrehozása, amelyek 
lehetõvé teszik a különbözõ európai és 
nemzeti szintû koordinációs eszközök és 
struktúrák prioritásainak stratégiai 
azonosítását, az erõfeszítések 
megkettõzésének elkerülését és azonosítják 
a kiegészítõ pénzügyi támogatásra szoruló 
területeket;

c) a különbözõ forrásokból származó 
támogatások kombinációja által képviselt 
teljes potenciál egyéni mûveletek 
támogatására és más nemzeti eszközök 
megvalósításának felelõseivel való 
együttmûködésre való felhasználása abból 
a célból, hogy koherens és egyszerû 
finanszírozási lehetõség álljon a 
kedvezményezettek rendelkezésére.

c) a különbözõ forrásokból származó 
támogatások kombinációja által képviselt 
potenciál egyéni mûveletek támogatására 
és más nemzeti eszközök megvalósításának 
felelõseivel való együttmûködésre való 
felhasználása abból a célból, hogy 
koherens és egyszerû finanszírozási 
lehetõség álljon a kedvezményezettek 
rendelkezésére.

Or. en
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4.3. A Horizont 2020 és más központilag 
irányított uniós programok a kutatás és 
fejlesztés területén

4.3. A Horizont 2020 és más központilag 
irányított uniós programok a kutatás és 
fejlesztés területén

1. A tagállamoknak és a Bizottságnak 
ügyelniük kell arra, hogy a közös stratégiai 
kerethez tartozó alapok, a Horizont 2020, a 
vállalkozások versenyképességét és a kis-

1. A tagállamoknak és a Bizottságnak 
ügyelniük kell arra, hogy az európai 
strukturális és beruházási alapok, a 
Horizont 2020, a vállalkozások 
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és középvállalkozásokat segítõ program 
(COSME), valamint más, központilag 
irányított, uniós támogatásban részesülõ 
vonatkozó programok között jobb legyen a 
koordináció és erõsödjön a 
komplementaritás, miközben az 
intervenciós területeket világosan el kell 
különíteni egymástól.

versenyképességét és a kis- és 
középvállalkozásokat segítõ program 
(COSME), valamint más, központilag 
irányított, uniós támogatásban részesülõ 
vonatkozó programok között jobb legyen a 
koordináció és erõsödjön a 
komplementaritás, miközben az 
intervenciós területeket világosan el kell 
különíteni egymástól.

2. A nemzeti reformprogramnak 
megfelelõen a tagállamoknak ki kell 
dolgozniuk az „intelligens szakosodás” 
nemzeti és/vagy regionális kutatási és 
innovációs (K+I) stratégiáját. Ezeket a 
stratégiákat a nemzeti vagy regionális 
irányító hatóságok más érdekeltek – pl. 
egyetemek és felsõoktatási intézmények, 
helyi iparágak és szociális partnerek –
bevonásával egy vállalkozói felfedezési 
folyamat során dolgozzák ki. A Horizont 
2020 által közvetlenül érintett 
hatóságoknak szorosan kapcsolódniuk kell 
e folyamathoz. E stratégiákhoz tartoznak 
(többek között) az alábbiak:

2. A nemzeti reformprogramnak 
megfelelõen a tagállamoknak adott esetben 
ki kell dolgozniuk az „intelligens 
szakosodás” nemzeti és/vagy regionális 
stratégiáját. Ez történhet az „intelligens 
szakosodás” nemzeti és/vagy regionális
kutatási és innovációs (K+I) stratégiai 
politikai keret formájában, vagy 
beépíthetõ abba. Ezeket a stratégiákat a 
nemzeti vagy regionális irányító hatóságok 
más érdekeltek – pl. egyetemek és 
felsõoktatási intézmények, helyi iparágak 
és szociális partnerek – bevonásával egy 
vállalkozói felfedezési folyamat során 
dolgozzák ki. A Horizont 2020 által 
közvetlenül érintett hatóságoknak szorosan 
kapcsolódniuk kell e folyamathoz. Ezek a
stratégiák az alábbiakat tartalmazzák:

a) Az „alulról felfelé irányuló 
intézkedések”, amelyek a regionális K+I 
szereplõket hivatottak felkészíteni a 
Horizont 2020 projektjeiben („stairways to 
excellence” – a kiválóság elõszobája) való 
részvételre, kapacitásépítés útján zajlanak. 
Erõsíteni kell a Horizont 2020 nemzeti 
kapcsolattartó pontjai és a közös stratégiai 
kerethez tartozó alapokat irányító 
hatóságok közötti kommunikációt és 
együttmûködést;

a) Az „alulról felfelé irányuló 
intézkedések”, amelyek a regionális K+I 
szereplõket hivatottak felkészíteni a 
Horizont 2020 projektjeiben („stairways to 
excellence” – a kiválóság elõszobája) való 
részvételre, kapacitásépítés útján zajlanak. 
Erõsíteni kell a Horizont 2020 nemzeti 
kapcsolattartó pontjai és az európai 
strukturális és beruházási alapokat 
irányító hatóságok közötti kommunikációt 
és együttmûködést;

b) a „felülrõl lefelé irányuló 
intézkedéseknek” olyan eszközöket kell 
biztosítaniuk, amelyekkel a Horizont 2020 
és az azt megelõzõ programok kutatási és 
innovációs eredményei kiaknázhatók és a 
piacon terjeszthetõk, különös tekintettel 
egy innovációbarát vállalkozói környezet 
kialakítására a kkv-k számára, valamint 
összhangban azokkal a prioritásokkal, 
amelyeket az intelligens szakosodási 

b) a „felülrõl lefelé irányuló 
intézkedéseknek” olyan eszközöket kell 
biztosítaniuk, amelyekkel a Horizont 2020 
és az azt megelõzõ programok kutatási és 
innovációs eredményei kiaknázhatók és a 
piacon terjeszthetõk, különös tekintettel 
egy innovációbarát vállalkozói környezet 
kialakítására a kkv-k számára, valamint 
összhangban azokkal a prioritásokkal, 
amelyeket az intelligens szakosodási 
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stratégiában a területekre vonatkozóan 
megállapítottak.

stratégiában a területekre vonatkozóan 
megállapítottak.

3. A stratégiák egyes részeinek 
végrehajtását célzó, vonatkozó 
programoknál a tagállamoknak 
maradéktalanul alkalmazniuk kell e 
rendelet rendelkezéseit, amelyek lehetõvé 
teszik a KSK-alapoknak a Horizont 2020 
eszközeivel való kombinálását. A nemzeti 
és a regionális hatóságok számára közös 
támogatást kell biztosítani az ilyen jellegû 
stratégiák kialakításához és 
megvalósításához, az európai érdekû 
kutatási és innovációs infrastruktúrák 
közös finanszírozási lehetõségeinek 
azonosításához, a nemzetközi 
együttmûködés elõmozdításához, a partneri 
felülvizsgálati eljárás révén történõ 
módszertani támogatáshoz, a bevált 
gyakorlatok cseréjéhez és a régiókon 
átívelõ képzéshez.

3. A stratégiák egyes részeinek 
végrehajtását célzó, vonatkozó 
programoknál a tagállamoknak 
maradéktalanul alkalmazniuk kell e 
rendelet rendelkezéseit, amelyek lehetõvé 
teszik az európai strukturális és 
beruházási alapoknak a Horizont 2020 
forrásaival való kombinálását. A nemzeti 
és a regionális hatóságok számára közös 
támogatást kell biztosítani az ilyen jellegû 
stratégiák kialakításához és 
megvalósításához, az európai érdekû 
kutatási és innovációs infrastruktúrák 
közös finanszírozási lehetõségeinek 
azonosításához, a nemzetközi 
együttmûködés elõmozdításához, a partneri 
felülvizsgálati eljárás révén történõ 
módszertani támogatáshoz, a bevált 
gyakorlatok cseréjéhez és a régiókon 
átívelõ képzéshez.

4. A tagállamoknak az alábbi kiegészítõ 
intézkedéseket is figyelembe kell venniük 
annak érdekében, hogy kiválósági és 
innovációs potenciáljukat kiaknázhassák 
oly módon, hogy kiegészítsék a Horizont 
2020-at és azzal szinergiákat alkossanak, 
különösen közös finanszírozás révén:

4. A tagállamoknak és adott esetben a 4. 
cikk (4) bekezdésével összhangban a 
régióknak az alábbi kiegészítõ 
intézkedéseket is figyelembe kell venniük 
annak érdekében, hogy kiválósági és 
innovációs potenciáljukat kiaknázhassák 
oly módon, hogy kiegészítsék a Horizont 
2020-at és azzal szinergiákat alkossanak, 
különösen közös finanszírozás révén:

a) a kevésbé fejlett tagállamokban újonnan 
kialakuló kiválósági központok és
innovatív régiók összekapcsolása más 
európai vezetõ partnerekkel;

a) a kevésbé fejlett és alacsony 
teljesítményû K+F+I-vel1 rendelkezõ 
tagállamokban és régiókban újonnan 
kialakuló kiválósági központok, és a 
különösen az alacsony teljesítményû 
K+F+I-vel1 rendelkezõ tagállamokban 
lévõ innovatív régiók összekapcsolása más 
európai vezetõ partnerekkel;

b) innovatív klaszterekkel való 
kapcsolatépítés és a kiválóság elismerése a 
kevésbé fejlett régiókban;

b) innovatív klaszterekkel való 
kapcsolatépítés és a kiválóság elismerése 
különösen a kevésbé fejlett régiókban;

c) „EKT tanszékek” létrehozása, hogy a 
kiemelkedõ egyetemi szakembereket 
különösen a kevésbé fejlett régiókba 
vonzzák;

c) „EKT tanszékek” létrehozása, hogy a 
kiemelkedõ egyetemi szakembereket 
különösen a kevésbé fejlett régiókba 
vonzzák;
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d) olyan kutatók és innovátorok 
nemzetközi hálózatokhoz való 
hozzáférésének támogatása, akik kevésbé 
kapcsolódnak az EKT-hoz vagy akik 
kevésbé fejlett régiókból származnak;

d) olyan kutatók és innovátorok 
nemzetközi hálózatokhoz való 
hozzáférésének támogatása, akik kevésbé 
kapcsolódnak az EKT-hoz vagy különösen 
akik kevésbé fejlett régiókból származnak;

e) adott esetben az európai innovációs 
partnerségekhez való hozzájárulás;

e) adott esetben az európai innovációs 
partnerségekhez való hozzájárulás;

f) nemzeti intézmények és/vagy kiválósági 
csoportok felkészítése az Európai 
Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) 
tudományos és innovációs társulásaiban 
való részvételre; valamint

f) nemzeti intézmények és/vagy kiválósági 
csoportok felkészítése az Európai 
Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) 
tudományos és innovációs társulásaiban 
való részvételre; valamint

g) magas színvonalú nemzetközi kutatói 
mobilitási programok megrendezése a 
„Marie Sklodowska-Curie-tevékenységek” 
társfinanszírozásával.

g) magas színvonalú nemzetközi kutatói 
mobilitási programok megrendezése a 
„Marie Sklodowska-Curie-tevékenységek” 
társfinanszírozásával.

A tagállamoknak adott esetben a 60. 
cikkel összhangban ki kell használniuk a 
rugalmasságot, hogy a kritikus tömeg 
eléréséhez elégséges beruházási szinttel 
támogassák a programterületen kívüli 
mûveleteket ezen intézkedések 
leghatékonyabb végrehajtása érdekében.
____________
1 Kutatás, fejlesztés és innováció

Or. en
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4.4. Demonstrációs projektek 
finanszírozása az új belépõk részére 
fenntartott tartalék (NER 300) keretében

4.4. Demonstrációs projektek 
finanszírozása az új belépõk részére 
fenntartott tartalék (NER 300) keretében

Szükség esetén a tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy a KSK-
alapokból nyújtott finanszírozást 
összehangolják a NER 300 programból 
nyújtott finanszírozással, amely az európai 

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
az európai strukturális és beruházási 
alapokból nyújtott finanszírozást 
összehangolják a NER 300 programból 
nyújtott finanszírozással, amely az európai 
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kibocsátáskereskedelmi rendszer keretében 
az új belépõk részére fenntartott 300 millió 
kibocsátásiegység árverésébõl nyert 
bevételét használja fel a szén-dioxid 
leválasztására és tárolására, valamint a 
megújuló energiaforrások hasznosítására 
alkalmazott innovatív technológiákra 
irányuló nagyszabású demonstrációs 
projektek társfinanszírozása céljából 
szerte az EU-ban.

kibocsátáskereskedelmi rendszer keretében 
az új belépõk részére fenntartott 300 millió 
kibocsátásiegység árverésébõl nyert 
bevételét használja fel a szén-dioxid 
leválasztására és tárolására.

Or. en
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LIFE és a környezetvédelmi uniós 
vívmányok

4.5. A LIFE program és a 
környezetvédelmi vívmányok

1. Amennyiben lehetséges, a tagállamok 
törekednek az éghajlatváltozás enyhítését, 
az éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodást, a környezetvédelmet és az 
erõforrások hatékonyságát szolgáló uniós 
szakpolitikai eszközökkel (finanszírozási 
és nem finanszírozási eszközök) való 
szinergiák kiaknázására.

1. A tagállamok és a Bizottság a 
programok keretében az erõteljesebb
tematikus irányultságon és a 8. cikkel 
összhangban a fenntartható fejlesztés 
elvének alkalmazásán keresztül 
törekednek az éghajlatváltozás enyhítését, 
az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodást, a környezetvédelmet és az 
erõforrások hatékonyságát szolgáló uniós 
szakpolitikai eszközökkel (finanszírozási 
és nem finanszírozási eszközök) való 
szinergiák kiaknázására.

2. A tagállamok adott esetben biztosítják a 
komplementaritást és az összehangolást a 
LIFE-programmal, különösen az integrált 
programokkal, a természet a 
vízgazdálkodás, a hulladékgazdálkodás, a 
levegõ, az éghajlatváltozás enyhítése és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás 
területén. Az összehangolást elsõsorban a 
LIFE-program integrált projektjeit 
kiegészítõ KSK-tevékenységek
finanszírozásának, valamint a LIFE-
program keretében érvényesített 

2. A tagállamok elõmozdítják, és adott 
esetben a 4. cikkel összhangban biztosítják 
a komplementaritást és az összehangolást a 
LIFE-programmal, különösen az integrált 
programokkal, a természet, a biodiverzitás,
a vízgazdálkodás, a hulladékgazdálkodás, a 
levegõ, az éghajlatváltozás enyhítése és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás 
területén. Az összehangolást többek között 
az európai strukturális és beruházási 
alapoknak a LIFE-program integrált 
projektjeit kiegészítõ finanszírozása, 
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megoldások, módszerek és megközelítések 
használatának elõmozdítása által kell 
elérni.

valamint a LIFE-program keretében 
érvényesített megoldások, módszerek és 
megközelítések használatának 
elõmozdítása által kell elérni, beleértve 
többek között a környezetbarát 
infrastruktúrába, energiahatékonyságba, 
ökoinnovációba és az ökoszisztéma alapú 
megoldásokba való befektetéseket és a 
kapcsolódó innovatív technológiák 
elfogadását.

3. A vonatkozó ágazati tervek, programok 
és stratégiák (köztük a kiemelt cselekvési 
keret, a vízgyûjtõ-gazdálkodási terv, a 
hulladékgazdálkodási terv, az 
éghajlatváltozás enyhítésére irányuló 
nemzeti terv vagy az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodásra vonatkozó nemzeti
stratégia) a LIFE-rendeletben 
említetteknek megfelelõen koordinációs 
keretként szolgálnak a különbözõ 
alapokból való támogatásokhoz.

3. A vonatkozó ágazati tervek, programok 
és stratégiák (köztük a kiemelt cselekvési 
keret, a vízgyûjtõ-gazdálkodási terv, a 
hulladékgazdálkodási terv, az 
éghajlatváltozás enyhítésére irányuló terv 
vagy az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodásra vonatkozó stratégia) 
koordinációs keretként szolgálhatnak 
azokban az esetekben, ha e területeken 
támogatást terveztek.

Or. en
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ERASMUS mindenkinek 4.6. ERASMUS mindenkinek

1. A tagállamok arra törekednek, hogy 
felhasználják a KSK-alapokat az „Erasmus 
mindenkinek” program keretében 
kidolgozott és sikeresen tesztelt eszközök 
és módszerek horizontális alkalmazására.

1. A tagállamok arra törekednek, hogy 
felhasználják az európai strukturális és 
beruházási alapokat az „Erasmus 
mindenkinek” program keretében 
kidolgozott és sikeresen tesztelt eszközök 
és módszerek horizontális alkalmazására, 
hogy maximalizálják az emberekkel 
kapcsolatos beruházások társadalmi és 
gazdasági hatását, és lendületet adjanak 
többek között az ifjúsági 
kezdeményezéseknek és a polgári 
cselekvéseknek.

2. A tagállamok gondoskodnak a KSK- 2. A tagállamok elõmozdítják és a 4. cikkel 
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alapok és az „Erasmus mindenkinek” 
program közötti hatékony nemzeti szintû 
koordinációról, világosan elkülönítve a 
támogatott beruházási típusokat és 
célcsoportokat. A tagállamok igyekszenek 
kiegészítõ jelleget elérni a mobilitási 
fellépések finanszírozása tekintetében, 
miközben kihasználják az esetleges 
szinergiákat.

összhangban biztosítják az európai 
strukturális és beruházási alapok és az 
„Erasmus mindenkinek” program közötti 
hatékony nemzeti szintû koordinációt, 
világosan elkülönítve a támogatott 
beruházási típusokat és célcsoportokat. A 
tagállamok igyekszenek kiegészítõ jelleget 
elérni a mobilitási fellépések 
finanszírozása tekintetében.

3. Az irányító hatóságok és az „Erasmus 
mindenkinek” program keretében 
létrehozott nemzeti hivatalok közötti 
megfelelõ együttmûködési mechanizmusok 
kialakítása révén koordinációt kell 
megvalósítani.

3. Az irányító hatóságok és az „Erasmus 
mindenkinek” program keretében 
létrehozott nemzeti hivatalok közötti 
megfelelõ együttmûködési mechanizmusok 
kialakítása révén koordinációt kell 
megvalósítani, ami elõsegítheti a 
polgárokra uniós, nemzeti és regionális 
szinten irányuló átlátható és elérhetõ 
kommunikációt.

Or. en
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4.7. A társadalmi változás és innováció 
programja (PSCI)

4.7. A társadalmi változás és innováció 
programja (PSCI)

1. A tagállamok – megfelelõ esetben –
igyekeznek hatékony koordinációt 
kialakítani a társadalmi változás és 
innováció programja, valamint a KSK-
alapokból a foglalkoztatás és a társadalmi 
befogadás tematikus célkitûzések 
keretében nyújtott támogatás között.

1. A tagállamok elõmozdítják és a 4. cikk 
(6) bekezdésével összhangban biztosítják a
hatékony koordináció kialakítását a 
társadalmi változás és innováció 
programja, valamint az európai 
strukturális és beruházási alapokból a 
foglalkoztatás és a társadalmi befogadás 
tematikus célkitûzések keretében nyújtott 
támogatás között. Ez magában foglalja a 
társadalmi változás és innováció 
programjának EURES elnevezésû 
tengelye alapján nyújtott támogatások 
koordinálását a munkaerõ ESZA által 
támogatott transznacionális mobilitását 
erõsítõ cselekvésekkel, hogy elõmozdítsák 
a munkavállalók földrajzi mobilitását és 
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fellendítsék a foglalkoztatási 
lehetõségeket, továbbá magában foglalja 
az európai strukturális és beruházási 
alapok által az önfoglalkoztatásra, a 
vállalkozó szellemre, a vállalatalapításra 
és a szociális vállalkozásokra nyújtott 
támogatások és a társadalmi változás és 
innováció programjának 
mikrofinanszírozási és a szociális 
vállalkozási területén nyújtott támogatás 
összehangolását.

2. A tagállamok – megfelelõ esetben – arra 
törekszenek, hogy felerõsítsék a PSCI 
Progress területén – különösen a szociális 
innovációra és az ESZA által támogatott 
szociálpolitikai tapasztalatszerzésre 
vonatkozóan – kidolgozott legsikeresebb 
intézkedéseket.

2. A tagállamok arra törekszenek, hogy 
felerõsítsék a PSCI Progress területén –
különösen a szociális innovációra és az 
ESZA által támogatott szociálpolitikai 
tapasztalatszerzésre vonatkozóan –
kidolgozott legsikeresebb intézkedéseket.

3. A munkavállalók földrajzi 
mobilitásának elõsegítése, és a 
foglalkoztatási lehetõségek bõvítése 
érdekében a tagállamok biztosítják a 
kiegészítõ jelleget a munkaerõ 
transznacionális mobilitásának 
fokozására irányuló, az ESZA-ból 
támogatott intézkedések (így a határon 
átnyúló partnerségek), valamint a PSCI 
EURES területén nyújtott támogatások 
között.

törölve

4. A tagállamok arra törekednek, hogy az 
önfoglalkoztatás, a vállalkozói készség, a 
vállalkozások létrehozása és a szociális 
vállalkozások érdekében a közös stratégiai 
kerethez tartozó alapokból nyújtott 
támogatás, valamint a társadalmi változás 
és innováció programjának 
mikrofinanszírozási és a szociális 
vállalkozási területén – a 
munkaerõpiactól leginkább eltávolodott 
személyek mikrofinanszírozáshoz jutása 
és a szociális vállalkozások fejlõdésének 
támogatása céljából – nyújtott támogatás 
kiegészítse egymást, és igyekeznek 
megvalósítani a két támogatás közötti 
koordinációt.

törölve

Or. en
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4.8. Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
(CEF)

4.8. Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
(CEF)

1. A CEF a közlekedés, a
telekommunikáció és az energia terén 
kialakítandó transzeurópai 
infrastruktúra-hálózatokra vonatkozó 
uniós szakpolitikák végrehajtására 
irányuló szakosított uniós alap. Az e 
területeken létrejövõ európai hozzáadott 
érték maximalizálása érdekében a 
tagállamok és a Bizottság gondoskodnak 
arról, hogy az ERFA és a Kohéziós Alap 
beavatkozásait a CEF-bõl nyújtott 
támogatással szoros együttmûködésben 
tervezzék meg annak érdekében, hogy ne 
kerüljön sor párhuzamos erõfeszítésekre, 
továbbá biztosítják, hogy optimális 
kapcsolatokat alakítsanak ki a különbözõ 
infrastruktúra-típusok között helyi, 
regionális és nemzeti szinten, és az Unió 
egész területén. Biztosítani kell a 
különbözõ finanszírozási eszközök 
maximális hatását az európai és egységes 
piaci dimenzióval rendelkezõ projektek 
vonatkozásában, és kiváltképpen a 
megfelelõ TEN hálózatra vonatkozó 
szakpolitikai keretben meghatározott, 
prioritást élvezõ közlekedési, energetikai és 
digitális infrastruktúra-hálózatok 
kiépítésére irányuló projektek esetében.

1. A közlekedés, távközlés és energia terén 
létrejövõ európai hozzáadott érték 
maximalizálása érdekében a tagállamok és 
a Bizottság gondoskodnak arról, hogy az 
ERFA és a Kohéziós Alap beavatkozásait a 
CEF-bõl nyújtott támogatással szoros 
együttmûködésben tervezzék meg annak 
érdekében, hogy ne kerüljön sor 
párhuzamos erõfeszítésekre, továbbá 
biztosítják, hogy optimális kapcsolatokat 
alakítsanak ki a különbözõ infrastruktúra-
típusok között helyi, regionális és nemzeti 
szinten, és az Unió egész területén. 
Biztosítani kell a különbözõ finanszírozási 
eszközök maximális hatását az európai és 
egységes piaci dimenzióval rendelkezõ 
projektek vonatkozásában, és kiváltképpen 
a megfelelõ TEN hálózatra vonatkozó 
szakpolitikai keretben meghatározott, 
prioritást élvezõ közlekedési, energetikai és 
digitális infrastruktúra-hálózatok 
kiépítésére irányuló projektek esetében, 
hogy új infrastruktúrát építsenek és 
jelentõsen korszerûsítsék a meglévõ 
infrastruktúrát.

2. A közlekedés terén a terveket a valós és 
prognosztizálható közlekedési igényre kell 
építeni, továbbá az Unión belüli határon 
átnyúló kapcsolatok fejlõdését, és az adott 
tagállamon belüli régiók közötti fejlõdõ 
kapcsolatokat szem elõtt tartva kell 
meghatározni a hiányzó kapcsolatokat és a 
szûk keresztmetszeteket. Az átfogó 
transzeurópai közlekedési hálózathoz 

2. A közlekedés terén a beruházások 
tervezését a valós és prognosztizálható 
közlekedési igényre kell építeni, továbbá 
az Unión belüli határon átnyúló 
kapcsolatok fejlõdését, és az adott 
tagállamon belüli régiók közötti fejlõdõ 
kapcsolatokat koherens módon szem elõtt 
tartva kell meghatározni a hiányzó 
kapcsolatokat és a szûk keresztmetszeteket. 
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(TEN-T) és a TEN-T törzshálózatokhoz 
való regionális kapcsolódásba történõ 
beruházás biztosítja, hogy a városi és a 
vidéki térségek kihasználják a nagy 
hálózatok által nyújtott lehetõségeket.

Az átfogó transzeurópai közlekedési 
hálózathoz (TEN-T) és a TEN-T 
törzshálózatokhoz való regionális 
összeköttetéseket célzó beruházásoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a városi és a vidéki 
térségek kihasználhassák a nagy hálózatok 
által nyújtott lehetõségeket.

3. Az adott tagállamon túlmutató hatással 
rendelkezõ – különösen a TEN-T 
törzshálózati folyosók mentén eszközölt –
beruházások rangsorolást össze kell 
hangolni a TEN-T tervezéssel és a 
törzshálózati folyosók végrehajtási 
terveivel, hogy az ERFA és a Kohéziós 
Alap közlekedési infrastruktúrába irányuló 
beruházásai teljes mértékben összhangban 
legyenek a TEN-T iránymutatásokkal.

3. Az adott tagállamon túlmutató hatással 
rendelkezõ – különösen a TEN-T 
törzshálózati folyosók részét képezõ –
beruházások rangsorolást össze kell 
hangolni a TEN-T tervezéssel és a 
törzshálózati folyosók végrehajtási 
terveivel, hogy az ERFA és a Kohéziós 
Alap közlekedési infrastruktúrába irányuló 
beruházásai teljes mértékben összhangban 
legyenek a TEN-T iránymutatásokkal.

4. A tagállamok figyelembe veszik a 
Bizottság közlekedésrõl szóló fehér 
könyvét, amely versenyképes és erõforrás-
hatékony közlekedési rendszerre 
vonatkozó elképzelést vázol fel, kiemelve, 
hogy a közlekedési ágazatban az 
üvegházhatású gázok kibocsátásnak 
jelentõs csökkentésére van szükség. Ami a 
KSK-alapokat illeti, ez azt jelenti, hogy a 
közlekedés fenntartható formáira kell 
összpontosítaniuk és azokba a területekbe 
kell beruházniuk, amelyek a legmagasabb 
európai hozzáadott értékkel rendelkeznek. 
Meghatározásukat követõen annak alapján 
kell rangsorolni a beruházásokat, hogy 
miként járulnak hozzá a mobilitáshoz, a 
fenntarthatósághoz, az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának csökkentéséhez, és 
az egységes európai közlekedési térség 
megvalósításához.

4. A tagállamok a közlekedés fenntartható 
formáira kell összpontosítanak és azokba a 
területekbe ruháznak be, amelyek a 
legmagasabb európai hozzáadott értékkel 
rendelkeznek Meghatározásukat követõen 
annak alapján kell rangsorolni a 
beruházásokat, hogy miként járulnak hozzá 
a mobilitáshoz, a fenntarthatósághoz, az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentéséhez, és az egységes európai 
közlekedési térség megvalósításához, a 
Bizottság közlekedésrõl szóló fehér 
könyvével összhangban, amely felvázol 
egy versenyképes és erõforrás-hatékony 
közlekedési rendszerre vonatkozó 
elképzelést, kiemelve, hogy az 
üvegházhatású gázok kibocsátásnak 
jelentõs csökkentésére van szükség a 
közlekedési ágazatban. A projektek 
környezeti hatásának elõzetes értékelése 
alapján támogatni kell azt, hogy a 
projektek a belvízi útvonalak kialakításán 
keresztül hozzájáruljanak a fenntartható 
európai árufuvarozási hálózatokhoz.

5. A KSK-alapok támogatást nyújtanak a 
helyi és regionális infrastruktúrák 
kiépítéséhez, valamint a prioritást élvezõ 
uniós energia- és telekommunikációs 
hálózatokkal való összekapcsolásukhoz.

5. Az európai strukturális és beruházási 
alapok támogatást nyújtanak a helyi és 
regionális infrastruktúrák kiépítéséhez, 
valamint a prioritást élvezõ uniós energia-
és telekommunikációs hálózatokkal való 
összekapcsolásukhoz.
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6. A tagállamok és a Bizottság kialakítják 
az IKT-intézkedések kiegészítõ jellegének 
és hatékony tervezésének biztosítására 
szolgáló, megfelelõ koordinációs és 
technikai támogatási mechanizmusokat 
azzal a céllal, hogy teljes mértékben 
felhasználják a különbözõ uniós 
eszközöket (KSK-alapok, CEF, 
transzeurópai hálózatok, Horizont 2020) a 
szélessávú hálózatok és a digitális 
szolgáltatási infrastruktúrák 
finanszírozására. A legmegfelelõbb 
finanszírozási eszköz kiválasztása során – a 
közpénzek lehetõ leghatékonyabb 
felhasználása érdekében – figyelembe kell 
venni a mûvelet jövedelemtermelõ 
képességét és kockázati szintjét. Ha egy 
mûveletet CEF-finanszírozásra 
terjesztenek elõ, azonban nem választják 
ki, az adott tagállam figyelembe veszi a 
mûveletnek a CEF keretében kapott 
értékelését a KSK-alapokból történõ 
támogatás elbírálása során.

6. A tagállamok és a Bizottság kialakítják 
az IKT-intézkedések kiegészítõ jellegének 
és hatékony tervezésének biztosítására 
szolgáló, megfelelõ koordinációs és 
technikai támogatási mechanizmusokat 
azzal a céllal, hogy teljes mértékben 
felhasználják a különbözõ uniós 
eszközöket (európai strukturális és 
beruházási alapok, CEF, transzeurópai 
hálózatok, Horizont 2020) a szélessávú 
hálózatok és a digitális szolgáltatási 
infrastruktúrák finanszírozására. A 
legmegfelelõbb finanszírozási eszköz 
kiválasztása során – a közpénzek lehetõ 
leghatékonyabb felhasználása érdekében –
figyelembe kell venni a mûvelet 
jövedelemtermelõ képességét és kockázati 
szintjét. Az irányító hatóság által a 
kiválasztással kapcsolatban hozott végsõ 
döntés sérelme nélkül a tagállamoknak az 
európai strukturális és beruházási 
alapokból nyújtandó támogatás iránti 
kérelmek értékelésekor figyelembe kell 
venniük az adott tagállamhoz kapcsolódó, 
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
tekintetében benyújtott, de nem 
kiválasztott mûveletekrõl készített 
értékeléseket.

Or. en

Módosítás 354

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 rész – 4.9 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Elõcsatlakozási Támogatási Eszköz 
(IPA), az Európai Szomszédsági 
Támogatási Eszköz (ENI), és az Európai 
Fejlesztési Alap (EFA)

4.9. Az Elõcsatlakozási Támogatási Eszköz 
(IPA), az Európai Szomszédsági 
Támogatási Eszköz (ENI), és az Európai 
Fejlesztési Alap (EFA)

1. A tagállamok és a Bizottság arra 
törekszenek, hogy – számos uniós 
szakpolitikai célkitûzés hatékony 
elérésének javítása érdekében – erõsítsék a 
külsõ eszközök és a KSK-alapok közötti 

1. A tagállamok és a Bizottság arra 
törekszenek, hogy – számos uniós 
szakpolitikai célkitûzés hatékony 
elérésének javítása érdekében – erõsítsék a 
külsõ eszközök és az európai strukturális 
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koordinációt. Az Európai Fejlesztési Alap, 
az Elõcsatlakozási Eszköz és az Európai 
Szomszédsági Támogatási Eszköz 
koordinációja és kiegészítõ jellege 
különösen fontos.

és beruházási alapok közötti koordinációt. 
Az Európai Fejlesztési Alap, az 
Elõcsatlakozási Eszköz és az Európai 
Szomszédsági Támogatási Eszköz 
koordinációja és kiegészítõ jellege 
különösen fontos.

2. A területi integráció elmélyítésének 
támogatása érdekében a tagállamok 
törekednek a szinergiák kihasználására a 
kohéziós politika, valamint az Európai 
Szomszédsági Támogatási Eszközök 
alapján kifejtett területi együttmûködési 
tevékenységek – különösen a határon 
átnyúló együttmûködési tevékenységek –
között. A tagállamok továbbá – adott 
esetben – gondoskodnak arról, hogy a 
meglévõ tevékenységekbe bevonják az 
újonnan létrejött európai területi 
együttmûködési csoportosulásokat, 
különös figyelmet fordítva a legjobb 
gyakorlatok összehangolására és 
cseréjére.

2. A területi integráció elmélyítésének 
támogatása érdekében a tagállamok 
törekednek a szinergiák kihasználására a 
kohéziós politika, valamint az Európai 
Szomszédsági Támogatási Eszközök 
alapján kifejtett területi együttmûködési 
tevékenységek – különösen a határon 
átnyúló együttmûködési tevékenységek –
között, figyelembe véve az európai területi 
együttmûködési csoportosulások által 
kínált potenciált.

Or. en

Módosítás 355

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 5 rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az együttmûködési tevékenységek 
koordinációja

törölve

1. A tagállamok igyekeznek elérni, hogy 
az együttmûködési tevékenységek és a 
közös stratégiai kerethez tartozó alapokból 
támogatott egyéb tevékenységek 
kiegészítsék egymást.
2. A tagállamok biztosítják, hogy az 
együttmûködési tevékenységek 
hatékonyan hozzájáruljanak az Európa 
2020 stratégia célkitûzéseihez, továbbá 
hogy az együttmûködés a tágabb 
szakpolitikai célok támogatását szolgálja. 
Ennek elérése érdekében a tagállamok 
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gondoskodnak az egyéb uniós 
finanszírozású programokkal vagy 
eszközökkel való kiegészítõ jellegrõl és 
koordinációról.
3. A kohéziós politika hatékonyságának 
erõsítése érdekében a tagállamok 
törekednek az európai területi 
együttmûködés, valamint „a növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló beruházás” 
célkitûzés programjai közötti koordináció 
és kiegészítõ jelleg biztosítására, 
különösen a következetes tervezés és a 
nagy volumenû beruházások 
kivitelezésének elõsegítése érdekében.
4. A tagállamok adott esetben 
gondoskodnak arról, hogy a makro-
regionális és a tengeri medencével 
kapcsolatos stratégiák részét képezzék a 
kohéziós szakpolitikai programok átfogó 
stratégiai tervezésének az érintett 
régiókban és tagállamokban. A 
tagállamok biztosítják továbbá, hogy 
amennyiben makro-regionális és tengeri 
medencével kapcsolatos stratégiákat 
alakítottak ki, megfelelõ esetben 
valamennyi KSK-alap támogatja azok 
végrehajtását. A hatékony végrehajtás 
érdekében biztosítani kell a koordinációt 
az egyéb uniós finanszírozású 
eszközökkel, valamint más releváns 
eszközökkel is.
5. A tagállamok – adott esetben – élnek 
annak lehetõségével, hogy „a növekedést 
és munkahelyteremtést szolgáló 
beruházás” célkitûzés operatív programjai 
keretében olyan régiók közötti és 
transznacionális tevékenységeket 
végezzenek, amelyek kedvezményezettjei 
legalább egy másik tagállamban 
találhatók. Az említett tevékenységek közé 
tartozik az intelligens specializációra 
vonatkozó stratégiákból származó, 
releváns kutatási és innovációs 
intézkedések végrehajtása.
(Megjegyzés a fordítóknak: A Bizottság szövegének (módosított) 5. része a Parlament 
módosításában a 7.1. szakasz új 7a. részébe került.)
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Módosítás 356

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 6 rész – 6.1 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A horizontális elvek és a több területet 
érintõ politikai célkitûzések

6. A horizontális elvek és a több területet 
érintõ politikai célkitûzések

A. Horizontális elvek törölve
6.1. Partnerség és többszintû kormányzás 6.1. Partnerség és többszintû kormányzás
Az 5. cikk értelmében a tagállamoknak 
tiszteletben kell tartaniuk a partnerség és a 
többszintû kormányzás elvét annak 
érdekében, hogy elõsegítsék a társadalmi, 
gazdasági és területi kohézió 
megvalósítását, valamint az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós prioritások teljesítését. Ez 
olyan összehangolt fellépést igényel, 
amelyet a szubszidiaritás és az arányosság 
elveinek megfelelõen, és partnerségben 
hajtanak végre. A fellépés emellett operatív 
és intézményi együttmûködés formájában 
is történik, különösen az uniós 
szakpolitikák kidolgozása és végrehajtása 
tekintetében. Ezért a tagállamoknak teljes 
mértékben ki kell használniuk a KSK-
alapok keretében létrehozott 
partnerségeket.

1. E rendelet 5. cikke értelmében a 
tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk a 
partnerség és a többszintû kormányzás 
elvét annak érdekében, hogy elõsegítsék a 
társadalmi, gazdasági és területi kohézió 
megvalósítását, valamint az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós prioritások teljesítését. Ez 
olyan összehangolt fellépést igényel 
különösen a különbözõ kormányzati 
szintek között, amelyet a szubszidiaritás és 
az arányosság elveinek megfelelõen, és 
partnerségben – ideértve az operatív és 
intézményi együttmûködést is – hajtanak 
végre a partnerségi megállapodások és 
programok elõkészítése és végrehajtása 
tekintetében.

1a. A tagállamok megvizsgálják, hogy 
erõsíteni kell-e a partnerek intézményi 
kapacitását annak érdekében, hogy 
kibontakoztassák azok képességét a 
partnerség eredményességéhez való 
hozzájárulás terén.

Or. en
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Módosítás 357

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 6 rész – 6.2 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.2. Fenntartható fejlõdés 6.2. Fenntartható fejlõdés
1. Annak érdekében, hogy a KSK-
alapokban teljes mértékben érvényre 
jutassák a fenntartható fejlõdés 
szempontjait, továbbá hogy tiszteletben 
tartsák – az Európai Unióról szóló 
szerzõdés 3. cikkében megállapított –
fenntartható fejlõdés elvét, a 
környezetvédelmi követelmények 
integrálására vonatkozó 11. cikk szerinti 
kötelezettséget, valamint az Európai Unió 
mûködésérõl szóló szerzõdés 192. cikkébe
foglalt, „a szennyezõ fizet” elvet, az 
irányító hatóságok az egész 
programciklus folyamán intézkedéseket 
tesznek a beavatkozások káros környezeti 
hatásainak elkerülésére vagy 
csökkentésére, és az alábbi intézkedések 
révén biztosítják a társadalmi, környezeti 
és éghajlati szempontból egyértelmûen 
kedvezõ eredmények elérését:

1. A tagállamok és az irányító hatóságok a 
végrehajtás minden szakaszában teljes 
mértékben érvényre juttatják a fenntartható 
fejlõdés szempontjait, tiszteletben tartva –
az Európai Unióról szóló szerzõdés 3. 
cikkének (3) bekezdésében megállapított –
fenntartható fejlõdés elvét, a 
környezetvédelmi követelmények 
integrálására vonatkozó 11. cikk szerinti 
kötelezettséget, valamint az Európai Unió 
mûködésérõl szóló szerzõdés 192. 
cikkének (5) bekezdésébe foglalt, „a 
szennyezõ fizet” elvet.

Az irányító hatóságok az egész
programciklus folyamán intézkedéseket 
tesznek a beavatkozások káros környezeti 
hatásainak elkerülésére vagy 
csökkentésére, és biztosítják a nettó 
társadalmi, környezeti és éghajlati 
elõnyöket. Ilyen intézkedések lehetnek a 
következõk:

a) a beruházásoknak a leghatékonyabb és 
fenntartható lehetõségek felé irányítása,

a) a beruházásoknak a leghatékonyabb és 
fenntartható lehetõségek felé irányítása,

b) az esetlegesen jelentõs káros környezeti 
és éghajlati hatással járó beruházások 
elkerülése, valamint a fennmaradó hatások 
enyhítésére irányuló, támogatási 
intézkedések,

b) az esetlegesen jelentõs káros környezeti 
és éghajlati hatással járó beruházások 
elkerülése, valamint a fennmaradó hatások 
enyhítésére irányuló, támogatási 
intézkedések,

c) hosszú távra elõretekintõ szemléletmód 
alkalmazása az alternatív beruházási 
lehetõségek életciklusra vetített 

c) hosszú távra elõretekintõ szemléletmód 
alkalmazása az alternatív beruházási 
lehetõségek életciklusra vetített 
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költségeinek összehasonlításakor, költségeinek összehasonlításakor,

d) a zöld közbeszerzések növekvõ mértékû 
alkalmazása.

d) a zöld közbeszerzések növekvõ mértékû 
alkalmazása.

2. A tagállamok biztosítják, hogy a KSK-
alapok támogatásával végzett beruházások
során tekintetbe veszik az éghajlatváltozás 
enyhítésére való képességet, valamint az 
éghajlatváltozással és a természeti 
katasztrófákkal (így az áradások, a 
hõhullámok és a szélsõséges idõjárási 
események) szembeni ellenállóképességét.

2. A tagállamok e rendelet 8. cikkének 
megfelelõen figyelembe veszik az európai 
strukturális és beruházási alapok
támogatásával végzett beruházásoknak az 
éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz 
való alkalmazkodásra vonatkozó 
potenciálját, valamint biztosítják, hogy 
azok ellenállóak legyenek az 
éghajlatváltozással és a természeti 
katasztrófákkal (így az áradások, aszályok,
hõhullámok, erdõtüzek és szélsõséges 
idõjárási események) szemben.

3. A tagállamok nyomon követik a 
bidoverzitással kapcsolatos kiadásokat a 
Bizottság által elfogadott beavatkozási, 
illetve intézkedési kategóriákon alapuló 
módszertan alkalmazásával.

törölve

4. A beruházásoknak a vízgazdálkodási 
hierarchiával is összhangban kell állniuk, 
arra összpontosítva, hogy a vízigény-
korlátozási lehetõségeket és alternatív
vízellátási lehetõségeket csak akkor 
mérlegeljék, amikor kimerültek a vízzel 
történõ takarékoskodásra és a vízkészletek 
hatékony felhasználására vonatkozó 
lehetõségek. A vízgazdálkodási ágazat 
terén az állami beavatkozás kiegészíti a 
magánszektor erõfeszítését, különösen a 
termelõi felelõsséget. A tevékenységeknek 
támogatniuk kell a zárt láncú gazdaságot 
elõnyben részesítõ, innovatív 
megközelítéseket, és összhangban kell 
állniuk a vízgazdálkodási hierarchiával.

4. A beruházásoknak összhangban kell 
állniuk a vízgazdálkodási hierarchiával (az 
EU vízügyi keretirányelvével 
összhangban), a vízigény-korlátozási 
lehetõségekre összpontosítva. Alternatív
vízellátási lehetõségeket csak akkor lehet 
mérlegelni, amikor kimerültek a vízzel 
történõ takarékoskodásra és a vízkészletek 
hatékony felhasználására vonatkozó 
lehetõségek. A hulladékgazdálkodási
ágazat terén az állami beavatkozás 
kiegészíti a magánszektor erõfeszítését, 
különösen a termelõi felelõsség 
tekintetében. A beruházásoknak a magas 
szintû újrafeldolgozást elõmozdító
innovatív megközelítéseket kell 
ösztönözniük. A beruházásoknak
összhangban kell állniuk a 2008/98/EK 
irányelv (a hulladékokról szóló 
keretirányelv) értelmében létrehozott
hulladékhierarchiával. A biodiverzitással 
és a természeti erõforrások védelmével 
kapcsolatos kiadásoknak összhangban 
kell lenniük az élõhelyekrõl szóló 
92/43/EGK irányelvvel.

Or. en
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Módosítás 358

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 6 rész – 6.3 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.3. A nemek közötti egyenlõség és a 
megkülönböztetésmentesség elõmozdítása 

6.3. A nemek közötti egyenlõség és a 
megkülönböztetésmentesség elõmozdítása

1. A 7. cikk értelmében a tagállamok a 
nemek közötti egyenlõség elérését tûzik ki 
célul, és megfelelõ intézkedéseket kell 
tenniük a hátrányos megkülönböztetés 
megakadályozására, továbbá biztosítaniuk 
kell a hozzáférhetõséget a KSK-alapokból
társfinanszírozott programok mûveleteinek 
elõkészítése, végrehajtása, nyomon követés 
és értékelése során. A 7. cikkbe foglalt 
célok elérése érdekében a tagállamok 
részletesen ismertetik a meghozandó 
intézkedéseket, különösen a mûveletek 
kiválasztása, a beavatkozások céljainak 
megállapítása, valamint a nyomonkövetés
és a jelentéstétel szabályainak 
meghatározása tekintetében. A tagállamok 
adott esetben nemi szempontok szerinti 
elemzést is végeznek.

1. E rendelet 7. cikke értelmében a 
tagállamok és a Bizottság a nemek közötti 
egyenlõség elérését tûzik ki célul, és 
megfelelõ intézkedéseket tesznek a 
hátrányos megkülönböztetés 
megakadályozására az európai strukturális 
és beruházási alapokból társfinanszírozott 
programok mûveleteinek elõkészítése, 
végrehajtása, nyomon követés és értékelése 
során. Az e rendelet 7. cikkében foglalt 
célok elérése érdekében a tagállamok 
ismertetik a meghozandó intézkedéseket, 
különösen a mûveletek kiválasztása, a 
beavatkozások céljainak megállapítása, 
valamint a nyomon követés és a 
jelentéstétel szabályainak meghatározása 
tekintetében. A tagállamok adott esetben 
nemi szempontok szerinti elemzést is 
végeznek. Az ESZA-n keresztül támogatni 
kell különösen az egyedi célzott 
intézkedéseket.

2. A tagállamok biztosítják a nemek közötti 
egyenlõség, a megkülönböztetés-mentesség
és a hozzáférhetõség elõsegítéséért felelõs, 
megfelelõ szervek részvételét a 
partnerségben, továbbá gondoskodnak 
arról, hogy a nemzeti gyakorlatok szerinti, 
megfelelõ struktúrák álljanak rendelkezésre 
a nemek közötti egyenlõség, a 
megkülönböztetés-mentesség és a 
hozzáférhetõség terén történõ tanácsadás 
céljából, annak érdekében, hogy biztosítsák 
a szükséges szakértelmet a KSK-alapok
elõkészítése, nyomon követése és 
értékelése tekintetében. A nyomonkövetési 
bizottságokban nemi szempontból 
kiegyensúlyozott összetételt kell 

2. A tagállamok e rendelet 5. és 7. 
cikkének megfelelõen biztosítják a nemek 
közötti egyenlõség és a 
megkülönböztetésmentesség elõsegítéséért 
felelõs, megfelelõ szervek részvételét a 
partnerségben, továbbá gondoskodnak 
arról, hogy a nemzeti gyakorlatok szerinti, 
megfelelõ struktúrák álljanak rendelkezésre 
a nemek közötti egyenlõség, a 
megkülönböztetés-mentesség és a 
hozzáférhetõség terén történõ tanácsadás 
céljából, annak érdekében, hogy biztosítsák 
a szükséges szakértelmet az európai 
strukturális és beruházási alapok
elõkészítése, nyomon követése és 
értékelése tekintetében.
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biztosítani, továbbá a nemi egyenlõségért 
felelõs/szakértõi tisztséget kell létesíteni.
3. Az irányító hatóságoknak – a 
nyomonkövetési bizottságokkal 
összehangoltan – rendszeresen olyan 
egyedi értékeléseket vagy önértékeléseket 
kell folytatniuk, amelyek a nemek közötti 
esélyegyenlõség horizontális szempontként 
való érvényesítése elvének alkalmazására 
összpontosítanak.

3. Az irányító hatóságoknak – a 
nyomonkövetési bizottságokkal 
összehangoltan – olyan értékeléseket vagy 
önértékeléseket kell folytatniuk, amelyek a 
nemek közötti esélyegyenlõség horizontális 
szempontként való érvényesítése elvének 
alkalmazására összpontosítanak.

4. A tagállamok megfelelõen kezelik a 
hátrányos helyzetû csoportok szükségleteit, 
hogy lehetõvé tegyék a munkaerõpiacra 
történõ jobb beilleszkedésüket, és teljes 
körû társadalmi részvételüket.

4. A tagállamok megfelelõen kezelik a 
hátrányos helyzetû csoportok szükségleteit, 
hogy lehetõvé tegyék a munkaerõpiacra 
történõ jobb beilleszkedésüket, ezáltal 
elõsegítve a teljes körû társadalmi 
részvételüket.

Or. en

Módosítás 359

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 6 rész – 6.4 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

B. Több területet érintõ politikai 
célkitûzések

törölve

6.4. Hozzáférhetõség 6.4. Hozzáférhetõség
1. Az irányító hatóságok biztosítják, hogy 
valamennyi nyilvános, vagy a nyilvánosság 
számára nyújtott és a KSK-alapokból
társfinanszírozott termék, áru, szolgáltatás 
és infrastruktúra hozzáférhetõ legyen az 
összes polgár – köztük a fogyatékkal élõk –
számára. Kiváltképpen a fizikai 
környezethez, a közlekedéshez, valamint 
az információs és kommunikációs 
technológiákhoz való hozzáférést kell 
biztosítani a hátrányos helyzetû csoportok 
– köztük a fogyatékos személyek –
társadalmi befogadásának megvalósítása
érdekében. Az irányító hatóságok a 
program teljes életciklusa folyamán 
intézkedéseket tesznek a hozzáférés 

1. A tagállamok és a Bizottság e rendelet 
7. cikkének megfelelõen megteszik a 
megfelelõ lépéseket a fogyatékosságon 
alapuló bármilyen megkülönböztetés 
megakadályozása érdekében. Az irányító 
hatóságok a program életciklusa során 
végrehajtott intézkedésekkel biztosítják, 
hogy valamennyi nyilvános, vagy a 
nyilvánosság számára nyújtott és az 
európai strukturális és beruházási 
alapokból társfinanszírozott termék, áru, 
szolgáltatás és infrastruktúra hozzáférhetõ 
legyen az összes polgár – köztük a 
fogyatékkal élõk – számára az 
alkalmazandó uniós és nemzeti joggal 
összhangban, hozzájárulva ezzel a 
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meglévõ akadályainak azonosítása és 
eltávolítása, valamint új akadályok 
kialakulásának megakadályozása 
céljából.

fogyatékossággal élõ személyek és az 
idõsek akadálymentes környezetéhez.
Kiváltképpen a fizikai környezethez, a 
közlekedéshez, valamint az információs és 
kommunikációs technológiákhoz való 
hozzáférést kell biztosítani a hátrányos 
helyzetû csoportok – köztük a fogyatékos 
személyek – társadalmi befogadásának 
elõmozdítása érdekében. A meghozandó 
intézkedések magukban foglalhatják a 
beruházások átirányítását arra, hogy 
hozzáférhetõvé tegyék a meglévõ 
épületeket és infrastruktúrákat.

Or. en

Módosítás 360

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 6 rész – 6.5 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.5. A demográfiai változás kezelése 6.5. A demográfiai változás kezelése

1. A demográfiai változásból származó 
kihívásokat minden szinten figyelembe kell 
venni. Ezért a tagállamok felhasználják a 
KSK-alapokat, hogy – adott esetben –
testre szabott stratégiákat dolgozzanak ki a 
demográfiai problémák leküzdésére és az 
idõsödõ társadalomhoz kapcsolódó 
növekedés létrehozására.

1. A demográfiai változásból származó 
kihívásokat minden szinten figyelembe kell 
venni, ideértve különösen azokat, amelyek 
az aktív népesség zsugorodásával, a 
nyugdíjasok növekvõ arányával és az 
elnéptelenedéssel kapcsolatosak. A
tagállamok felhasználják az európai 
strukturális és beruházási alapokat a 
vonatkozó nemzeti vagy regionális 
stratégiákkal összhangban – amennyiben 
vannak ilyenek – a demográfiai problémák 
leküzdésére és az idõsödõ társadalomhoz 
kapcsolódó növekedés létrehozására.

2. A tagállamok felhasználják a KSK-
alapokat, hogy intézkedéseket tegyenek az 
összes életkori csoport társadalmi 
befogadásának elõsegítésére. Különösen az 
idõsek és a fiatalok munkalehetõségeit 
javítják. Az egészségügyi infrastruktúrákba 
történõ beruházások azt a célt szolgálják, 
hogy hosszú és egészséges, munkával 
töltött életet biztosítsanak az Unió 

2. A tagállamok a vonatkozó nemzeti vagy 
regionális stratégiákkal összhangban 
felhasználják az európai strukturális és 
beruházási alapokat, hogy intézkedéseket 
tegyenek az összes életkori csoport 
társadalmi befogadásának elõsegítésére, az 
oktatáshoz és a szociális támogatási 
struktúrákhoz való jobb hozzáférésen 
keresztül is, az idõsek és a fiatalok 
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valamennyi polgára számára. munkalehetõségeinek javítása céljából, 
azokra a régiókra összpontosítva, ahol az 
uniós átlaghoz képest magas a fiatalok 
munkanélküliségi rátája. Az egészségügyi 
infrastruktúrákba történõ beruházások azt a 
célt szolgálják, hogy hosszú és egészséges, 
munkával töltött életet biztosítsanak az 
Unió valamennyi polgára számára.

3. A demográfiai változás által leginkább 
érintett régiókban a tagállamok 
meghatározzák az alábbiakra irányuló 
intézkedéseket:

3. A demográfiai változás által leginkább 
érintett régiókban felmerülõ kihívások 
kezelése céljából a tagállamok 
meghatározzák különösen az alábbiakra 
irányuló intézkedéseket:

a) a demográfiai megújulás támogatása a 
családok körülményeinek javítása, 
valamint a munka és a családi élet közötti 
jobb egyensúly megteremtése révén;

a) a demográfiai megújulás támogatása a 
családok körülményeinek javítása, 
valamint a munka és a családi élet közötti 
jobb egyensúly megteremtése révén;

b) a foglalkoztatás bõvítése, a 
termelékenység és a gazdasági teljesítmény 
növelése, az oktatásba, az IKT-be, és a 
kutatásba történõ beruházás révén;

b) a foglalkoztatás bõvítése, a 
termelékenység és a gazdasági teljesítmény 
növelése az oktatásba, az ikt-be és a 
kutatásba történõ beruházás és az 
innováció révén;

c) az oktatás és a szociális támogatási 
struktúrák megfelelõsségének és 
minõségének elõtérbe helyezése; valamint

c) az oktatás, a képzés és a szociális 
támogatási struktúrák megfelelõsségének 
és minõségének, valamint adott esetben a 
szociális védelmi rendszerek 
hatékonyságának elõtérbe helyezése;

d) az egészségügyi ellátás és a tartós 
ápolás-gondozás költséghatékonyságának 
biztosítása, beleértve az e-egészségügybe, 
az e-ápolásba és az infrastruktúrába történõ 
beruházásokat.

d) az egészségügyi ellátás és a tartós 
ápolás-gondozás költséghatékonyságának 
elõmozdítása, beleértve az e-
egészségügybe, az e-ápolásba és az 
infrastruktúrába történõ beruházásokat.

Or. en

Módosítás 361

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 6 rész – 6.6 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.6. Az éghajlatváltozás mérséklése és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás

6.6. Az éghajlatváltozás mérséklése és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás
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Az éghajlatváltozás mérséklését és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, 
valamint a kockázat-megelõzést be kell 
építeni az összes alap elõkészítésébe, 
programozásába, végrehajtásába, nyomon 
követésébe és értékelésébe.

1. E rendelet 8. cikkének megfelelõen az
éghajlatváltozás mérséklését és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, 
valamint a kockázat-megelõzést be kell 
építeni a partnerségi megállapodások és 
programok elõkészítésébe és
végrehajtásába.

Láthatóságot kell biztosítani az olyan 
hozzájárulásoknak, amelyek elõsegítik azt 
a célkitûzést, hogy az uniós költségvetés 
legalább 20%-át fordítsák az 
éghajlatváltozás mérséklésére.

Or. en

Módosítás 362

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 7 rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A területi nehézségek kezelésére 
irányuló elõírások

7. A fõ területi nehézségek kezelésére 
irányuló elõírások

-7.1. A tagállamok figyelembe vesznek 
földrajzi vagy demográfiai jellemzõket, és 
intézkedéseket hoznak az egyes régiók 
sajátos területi nehézségeinek kezelése 
érdekében, hogy felszabadítsák a bennük 
rejlõ fejlõdési potenciált, és ezáltal 
segítsék õket abban, hogy a 
leghatékonyabb módon tudják 
megvalósítani az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedést.
-7.1a. A tematikus célkitûzések 
megválasztása és kombinációja, valamint 
a kapcsolódó beruházás és uniós 
prioritások, továbbá a konkrét 
célkitûzések megválasztása tükrözi az 
egyes tagállamok és régiók szükségleteit 
és az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés tekintetében meglévõ 
potenciálját.
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-7.1b. A partnerségi megállapodások és 
programok elõkészítésekor ezért a 
tagállamok figyelembe veszik, hogy azok a 
jelentõs társadalmi kihívások, amelyek 
napjainkban az Európai Unió elõtt állnak 
– globalizáció, demográfiai változások, 
környezetkárosodás, migráció, 
éghajlatváltozás, energiafelhasználás, a 
válság gazdasági és társadalmi 
következményei – különbözõ hatásokat 
gyakorolhatnak az egyes régiókra.

7.1. A tagállamok és a régiók a következõ 
lépéseket teszik partnerségi szerzõdéseik és 
programjaik elõkészítése céljából:

7.1. A területi kihívások kezelésének 
integrált területi megközelítése céljából a 
tagállamok biztosítják, hogy az európai 
strukturális és beruházási alapok szerinti 
programokban tükrözõdjön az európai 
régiók sokszínûsége a foglalkoztatási és 
munkaerõ-piaci jellemzõk, a különbözõ 
szektorok egymástól való kölcsönös 
függõsége, az ingázási szokások, a 
népesség öregedése és a demográfiai 
változások, a kulturális, tájbeli és örökségi 
jellemzõk, az éghajlatváltozással szembeni 
kiszolgáltatottság és éghajlat-változási 
hatások, a földhasználat és az erõforrások 
szûkössége, a természeti erõforrások –
köztük a megújuló erõforrások –
fenntarthatóbb felhasználásában rejlõ 
potenciál, az intézményi és kormányzási 
szabályozások, az összekapcsolódás és 
elérhetõség, valamint a vidéki és városi 
térségek közötti kapcsolatok terén. A 
tagállamok és a régiók ezért – e rendelet 
14. cikke (1) bekezdése a) pontjának 
megfelelõen – a következõ lépéseket teszik 
partnerségi megállapodásaik és 
programjaik elõkészítése céljából:

a) A tagállam vagy régió fejlõdési 
lehetõségének és képességének elemzése, 
különös tekintettel az Európa 2020 
stratégiában meghatározott legfontosabb 
kihívásokra, a nemzeti reformprogramokra 
és a vonatkozó országspecifikus 
ajánlásokra. A felelõs hatóságok elvégzik a 
nemzeti, regionális és helyi jellemzõk 
részletes elemzését;

a) a tagállam vagy régió jellemzõinek, 
fejlõdési lehetõségének és képességének 
elemzése, különös tekintettel az Európa 
2020 stratégiában meghatározott 
legfontosabb kihívásokra, a nemzeti 
reformprogramokra és – adott esetben – az 
Európai Unió mûködésérõl szóló 
szerzõdés 121. cikke (2) bekezdésének 
megfelelõen elfogadott vonatkozó 
országspecifikus ajánlásokra, valamint az 
Európai Unió mûködésérõl szóló 
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szerzõdés 148. cikke (4) bekezdésének 
megfelelõen elfogadott idevágó tanácsi 
ajánlásokra.

b) a régió vagy a tagállam által kezelendõ 
legfontosabb kihívások elemzése, a szûk 
keresztmetszetek és a hiányzó kapcsolatok, 
valamint az innovációs hiányosságok –
köztük a hosszú távú növekedési és 
munkahely-teremtési potenciált gátoló 
tervezési és végrehajtási kapacitáshiány –
azonosítása. Ez képezi az alapját a 
szakpolitikai rangsorolás, beavatkozás és 
összpontosítás szempontjából figyelembe 
vehetõ területek és tevékenységek 
meghatározásának;

b) a régió vagy a tagállam által kezelendõ 
legfontosabb kihívások elemzése, a szûk 
keresztmetszetek és a hiányzó kapcsolatok, 
valamint az innovációs hiányosságok –
köztük a hosszú távú növekedési és 
munkahely-teremtési potenciált gátoló 
tervezési és végrehajtási kapacitáshiány –
azonosítása. Ez képezi az alapját a 
szakpolitikai rangsorolás, beavatkozás és 
összpontosítás szempontjából figyelembe 
vehetõ területek és tevékenységek 
meghatározásának;

c) az ágazatokon, jogrendszereken vagy 
határokon átnyúló koordinációs kihívások 
értékelése, különösen a makro-regionális és 
tengeri medencével kapcsolatos 
stratégiákkal összefüggésben;

c) az ágazatokon, jogrendszereken vagy 
határokon átnyúló koordinációs kihívások 
értékelése, különösen a makro-regionális és 
tengeri medencével kapcsolatos 
stratégiákkal összefüggésben;

d) a különbözõ területi szintek és 
finanszírozási források közötti jobb 
koordináció érdekében megteendõ lépések 
azonosítása, az Európa 2020 stratégiát, 
illetve a regionális és helyi szereplõket 
összekötõ integrált megközelítés 
kialakítása céljából.

d) a politika kialakítására és 
megvalósítására legalkalmasabb területi 
mérték és összefüggés, valamint a 
tagállamok intézményi és jogi keretét 
figyelembe véve a különbözõ területi 
szintek és finanszírozási források közötti 
jobb koordináció érdekében megteendõ 
lépések azonosítása, az Európa 2020 
stratégiát, illetve a regionális és helyi 
szereplõket összekötõ integrált 
megközelítés kialakítása céljából.

7.2. A területi kohézió célkitûzésének szem 
elõtt tartása érdekében a tagállamok és a 
régiók gondoskodnak arról, hogy az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés elõsegítõ átfogó megközelítés:

7.2. A területi kohézió célkitûzésének szem 
elõtt tartása érdekében a tagállamok és a 
régiók gondoskodnak különösen arról, 
hogy az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedés elõsegítõ átfogó 
megközelítés az érintett területeken:

a) tükrözze a sajátos földrajzi vagy 
demográfiai problémákkal küzdõ városok, 
vidéki térségek, halászterületek és part 
menti térségek szerepét;

a) tükrözze a városok, városi és vidéki 
térségek, halászterületek és part menti 
térségek, valamint a sajátos földrajzi vagy 
demográfiai hátrányokkal küzdõ térségek
szerepét;

b) figyelembe vegye a legkülsõ régiók, a 
legészakibb, rendkívül gyéren lakott 
régiók, valamint a szigeti, a határon 
átnyúló és a hegyvidéki régiók kihívásait;

b) figyelembe vegye a legkülsõ régiók, a 
legészakibb, rendkívül gyéren lakott 
régiók, valamint a szigeti, a határon 
átnyúló és a hegyvidéki régiók kihívásait;
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c) kezelje a város és a vidék közötti 
kapcsolatok kérdését, a magas színvonalú, 
megfizethetõ infrastruktúrához és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés, 
valamint az olyan területek problémáinak 
vonatkozásában, amelyekre a társadalmilag 
perifériára szorult közösségek erõteljes 
koncentrációja jellemzõ.

c) kezelje a város és a vidék közötti 
kapcsolatok kérdését, a magas színvonalú, 
megfizethetõ infrastruktúrához és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés, 
valamint az olyan területek problémáinak 
vonatkozásában, amelyekre a társadalmilag 
perifériára szorult közösségek erõteljes 
koncentrációja jellemzõ.

Or. en

Módosítás 363

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 7 a rész (új) – 7.1 szakasz (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. Együttmûködési tevékenységek
7.1. Koordináció és kiegészítõ jelleg
1. A tagállamok igyekeznek elérni, hogy 
az együttmûködési tevékenységek és az 
európai strukturális és beruházási 
alapokból támogatott egyéb tevékenységek 
kiegészítsék egymást.
2. A tagállamok biztosítják, hogy az 
együttmûködési tevékenységek 
hatékonyan hozzájáruljanak az Európa 
2020 stratégia célkitûzéseihez, továbbá 
hogy az együttmûködés a tágabb 
szakpolitikai célok támogatását szolgálja. 
Ennek elérése érdekében a tagállamok és 
a Bizottság a hatáskörüknek megfelelõen 
gondoskodnak az egyéb uniós 
finanszírozású programokkal vagy 
eszközökkel való komplementaritásról és 
koordinációról.
3. A kohéziós politika hatékonyságának 
erõsítése érdekében a tagállamok 
törekednek az európai területi 
együttmûködés, valamint „a növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló beruházás” 
célkitûzés programjai közötti koordináció 
és kiegészítõ jelleg biztosítására, 
különösen a következetes tervezés és a 
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nagy volumenû beruházások 
kivitelezésének elõsegítése érdekében.
4. A tagállamok adott esetben 
gondoskodnak arról, hogy a 
makroregionális és a tengeri medencékre 
vonatkozó stratégiák részét képezzék 
részét e rendelet 14. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban a partnerségi 
megállapodások, valamint az adott alapra 
irányadó szabályok vonatkozó cikkeivel 
összhangban az érintett régiók és 
tagállamok programjai keretében végzett 
átfogó stratégiai tervezésnek. A 
tagállamok törekszenek továbbá annak 
biztosítására, hogy amennyiben 
makroregionális és tengeri medencékre 
vonatkozó stratégiákat dolgoztak ki, az 
európai strukturális és beruházási alapok 
a 14. cikk (2) bekezdésével és az adott 
alapra irányadó szabályok vonatkozó 
cikkeivel összhangban, valamint a 
programterület számára az érintett 
tagállam által megfogalmazott igényeknek 
megfelelõen támogassák ezek 
végrehajtását. A hatékony végrehajtás 
érdekében biztosítani kell a koordinációt 
az egyéb uniós finanszírozású 
eszközökkel, valamint más releváns 
eszközökkel is.
5. A tagállamok – adott esetben – élnek 
annak lehetõségével, hogy „a növekedést 
és munkahelyteremtést szolgáló 
beruházás” célkitûzés operatív programjai 
keretében olyan régiók közötti és 
transznacionális tevékenységeket 
végezzenek, amelyek kedvezményezettjei 
legalább egy másik tagállamban 
találhatók. Az említett tevékenységek közé 
tartozik az intelligens specializációra 
vonatkozó stratégiákból származó, 
releváns kutatási és innovációs 
intézkedések végrehajtása.
6. A tagállamok és a régiók a lehetõ 
legjobban kihasználják a területi 
együttmûködési programokat a 
közigazgatási határokon átnyúló 
együttmûködés elõtti akadályok áthidalása 
során, ugyanakkor hozzájárulnak az Unió 
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intelligens, fenntartható és inkluzív
növekedésre irányuló stratégiájához, 
valamint a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió erõsítéséhez. Ebben az 
összefüggésben különös figyelmet kell 
fordítani az EUMSZ 349. cikkének 
hatálya alá tartozó régiókra.

(Megjegyzés a fordítóknak: az új 7a. rész új 7.1. szakasza (az 5. pontig) eredetileg a Bizottság 
szövegének (kissé módosított) 5. része volt.) 

Or. en

Módosítás 364

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 7 a rész (új) – 7.2 szakasz (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7.2. Határon átnyúló, transznacionális és 
régióközi együttmûködés az ERFA 
keretében
1. A tagállamok és a régiók törekszenek 
arra, hogy együttmûködés révén kritikus
tömeget érjenek el többek között az 
információs és kommunikációs 
technológiák, valamint a kutatás és az 
innováció terén, továbbá hogy ösztönözzék 
az intelligens szakosodásra vonatkozó 
közös megközelítések és partnerségek 
kidolgozását az oktatási intézmények 
között. A régióközi együttmûködésnek 
adott esetben ki kell terjednie az innovatív 
kutatásközpontú klaszterek közötti 
együttmûködés és a kutatóintézetek közötti 
csereprogramok ösztönzésére, figyelembe 
véve a hetedik kutatási keretprogram 
„tudásrégiók” és „a konvergenciában és a 
legkülsõ régiókban rejlõ kutatási 
potenciál” területein szerzett 
tapasztalatokat.
2. A tagállamok és a régiók határokon 
átnyúló és transznacionális 
együttmûködésre törekednek az érintett 
területeken annak érdekében, hogy:
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a) biztosíthassák, hogy a fontos földrajzi 
képzõdményeken (szigeteken, tavakon, 
folyókon, tengermedencéken vagy 
hegyvidékeken) osztozó térségek 
támogassák természeti erõforrásaik közös 
kezelését és megóvását;
b) méretgazdaságosságot érhessenek el, 
amelyet mindenekelõtt a közös 
közszolgáltatások együttes használatához 
kapcsolódó beruházások tekintetében 
lehet megvalósítani;
c) ösztönözni tudják a határokon átnyúló 
infrastruktúra-hálózat koherens tervezését 
és fejlesztését, különös tekintettel a 
hiányzó, határon átnyúló 
összeköttetésekre, valamint nagyobb 
földrajzi térségekben a környezetbarát és 
interoperábilis közlekedési módokra;
d) kritikus tömeget érjenek el 
mindenekelõtt a kutatás és innováció, az 
információs és kommunikációs 
technológiák, valamint az oktatás 
területén, továbbá a kkv-k 
versenyképességének javítását célzó 
intézkedésekkel kapcsolatban;
e) megerõsítsék a transznacionális 
munkaerõ-piaci szolgáltatásokat annak 
érdekében, hogy fokozódjon a határokat 
átszelõ munkavállalói mobilitás;
f) javítsák a határokon átnyúló irányítást.
3. A tagállamok és a régiók törekszenek 
arra, hogy régióközi együttmûködés révén 
növeljék a kohéziós politika 
hatékonyságát. Ennek keretében 
bátorítják a régiók és városok közötti 
tapasztalatcserét annak érdekében, hogy 
fokozódjon a „növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló 
beruházások” és az „európai területi 
együttmûködés” célkitûzéshez tartozó 
programok kidolgozása és végrehajtása.

Or. en
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Módosítás 365

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 7 a rész (új) – 7.3 szakasz (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7.3. Az általános programok 
hozzájárulása a makroregionális és a 
tengeri medencékre vonatkozó 
stratégiákhoz
1. A tagállamok – a 14. cikk (2) bekezdése 
a) pontjának ii. alpontjával, valamint az 
érintett alapra irányadó szabályok 
vonatkozó cikkeivel összhangban, továbbá 
a programterület számára az érintett 
tagállam által megfogalmazott igényeknek 
megfelelõen – igyekeznek biztosítani az 
uniós finanszírozás sikeres mobilizálását 
a makroregionális és a tengeri 
medencékre vonatkozó stratégiák 
számára. Ezt egyéb intézkedések mellett 
azzal lehet elérni, hogy az e stratégiák 
alapján végzett mûveleteket kiemelt 
fontosságúnak tekintik, tehát ezekhez 
speciális pályázati felhívásokat tesznek 
közé, vagy ezeket a kiválasztási folyamat 
során prioritásként kezelik, mégpedig 
azon mûveletek azonosítása révén, 
amelyeket különbözõ programok 
keretében közös finanszírozásban lehet 
részesíteni.
2. A tagállamok megfontolják annak 
lehetõségét, hogy a releváns 
transznacionális programokat használják 
keretként azon szakpolitikák és alapok 
támogatásához, amelyekre a 
makroregionális és a tengeri medencékre 
vonatkozó stratégiák végrehajtásához 
szükség van.
3. A tagállamok adott esetben ösztönzik, 
hogy a makroregionális stratégiák 
keretében az európai strukturális és 
beruházási alapok felhasználásra 
kerüljenek a következõ területeken: az 
európai közlekedési folyosók létrehozása, 
amelynek része a vámeljárások 
korszerûsítésének támogatása; a 
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természeti katasztrófák megelõzése, az 
azokra való felkészülés és reagálás; 
vízgazdálkodás a vízgyûjtõ területek 
szintjén; zöld infrastruktúra; nemzet- és 
ágazatközi integrált tengerügyi 
együttmûködés; kutatási, innovációs és 
ikt-hálózatok; gazdálkodás a 
tengermedencék közös tengeri 
erõforrásaival; valamint a biológiai 
sokféleség megõrzése a tengerekben.

Or. en

Módosítás 366

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 7 a rész (új) – 7.4 szakasz (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7.4. Transznacionális együttmûködés az 
ESZA keretében
1. A tagállamok igyekeznek a vonatkozó 
tanácsi ajánlásokban meghatározott 
minden szakpolitikai területtel foglalkozni 
a kölcsönös tanulás maximalizálása 
érdekében.
2. A tagállamok adott esetben kiválasztják 
a transznacionális tevékenységek témáit, 
és megfelelõ végrehajtási 
mechanizmusokat dolgoznak ki sajátos 
igényeiknek megfelelõen.

Or. en

Módosítás 367

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eredményességmérési keret 
létrehozásának módszere

Az eredményességmérési keret 
létrehozásának módszere



PE487.740v04-00 288/303 PR\937861HU.doc

HU

1. Az eredményességmérési keret az egyes 
prioritásokra vonatkozóan – adott esetben –
a 2016-os és 2018-as évekre meghatározott 
mérföldkövekbõl, valamint a 2022-re 
meghatározott célokból áll. A 
mérföldköveket és célokat az 1. 
táblázatban feltüntetett formátumnak 
megfelelõen kell ismertetni.

1. Az eredményességmérési keret az egyes 
prioritásokra vonatkozóan – adott esetben –
a 2018-as évre meghatározott 
mérföldkövekbõl, valamint a 2022-re 
meghatározott célokból áll. A 
mérföldköveket és célokat az 1. 
táblázatban feltüntetett formátumnak 
megfelelõen kell ismertetni.

2. A mérföldkövek olyan köztes célok, 
amelyek valamely prioritáshoz 
meghatározott egyedi célkitûzés elérését 
szolgálják és kifejezik az idõszak végére 
kitûzött cél irányába történõ elõrehaladást. 
A 2016-ra meghatározott mérföldkövek 
tartalmazzák a pénzügyi mutatókat és a 
kimeneti mutatókat. A 2018-ra 
meghatározott mérföldkövek tartalmazzák 
a pénzügyi mutatókat, a kimeneti 
mutatókat és adott esetben az eredmény 
mutatókat. Az alapvetõ végrehajtási 
szakaszokhoz is meghatározhatók 
részcélok.

2. A mérföldkövek köztes célok, amelyek 
közvetlenül kapcsolódnak valamely 
prioritáshoz meghatározott egyedi 
célkitûzés eléréséhez, és kifejezik az 
idõszak végére kitûzött cél irányába történõ 
elõrehaladást. A 2018-ra meghatározott 
mérföldkövek tartalmazzák a pénzügyi 
mutatókat, a kimeneti mutatókat és adott 
esetben az eredménymutatókat, amelyek 
szorosan kapcsolódnak a támogatott 
szakpolitikai intézkedésekhez. Az 
eredménymutatókat a 20. cikk (3) és (4) 
bekezdésének alkalmazásában nem kell 
figyelembe venni. Az alapvetõ végrehajtási 
szakaszokhoz is meghatározhatók 
részcélok.

3. A mérföldkövek: 3. A mérföldkövek és a célok:

– relevánsak, tartalmazzák az adott 
prioritás terén elért elõrehaladásra 
vonatkozó lényeges információkat;

– reálisak, teljesíthetõk, relevánsak, és
tartalmazzák az adott prioritás terén elért 
elõrehaladásra vonatkozó lényeges 
információkat;

– összhangban vannak a prioritás konkrét 
célkitûzéseinek természetével és jellegével;

– átláthatóak, objektívan ellenõrizhetõ 
célokkal rendelkeznek és a felhasznált 
adatok forrása megjelölt és nyilvánosan 
hozzáférhetõ;

– átláthatóak, objektívan ellenõrizhetõ 
célokkal rendelkeznek, és a felhasznált 
adatok forrása megjelölt és – amennyiben 
lehetséges – nyilvánosan hozzáférhetõ;

– ellenõrizhetõk anélkül, hogy ez 
ellenõrzésük aránytalanul nagy 
adminisztratív terhet jelentene;

– ellenõrizhetõk anélkül, hogy ez 
ellenõrzésük aránytalanul nagy 
adminisztratív terhet jelentene;

– adott esetben konzisztensek az összes 
operatív programban.

– adott esetben konzisztensek az összes 
operatív programban.

3a. Megfelelõen indokolt esetekben, 
például ha valamely tagállamban vagy 
régióban jelentõs változások következnek 
be a gazdasági, környezeti vagy 
munkaerõ-piaci feltételekben, az adott 
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prioritást illetõ támogatások változásából 
eredõ módosítások mellett a tagállam e 
rendelet 26. cikkének megfelelõen 
javasolhatja a részcélok és célok 
módosítását is.

(Megjegyzés: az (1) bekezdés tekintetében biztosítani kell majd az összhangot a 
kötelezettségvállalás visszavonására elfogadott szabályokkal.)

Or. en

Módosítás 368

Rendeletre irányuló javaslat
II a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 
FELHASZNÁLÁSA:
FINANSZÍROZÁSI 
MEGÁLLAPODÁSOK
1. Amennyiben egy pénzügyi eszköz 
felhasználására e rendelet 33. cikke (4) 
bekezdésének a), illetve b) pontja alapján 
kerül sor, a finanszírozási 
megállapodásnak tartalmaznia kell azokat 
a feltételeket, amelyek alapján az operatív 
programból hozzájárulás nyújtható a 
pénzügyi eszközhöz, és a 
megállapodásnak tartalmaznia kell 
legalább az alábbi elemeket:
a) a beruházási stratégia vagy politika 
leírása, amelynek tartalmaznia kell a 
végrehajtás módozatainak, a felkínálandó 
pénzügyi termékeknek és a megcélzott 
végsõ kedvezményezetteknek az 
ismertetését, valamint a vissza nem 
térítendõ támogatással való (esetleges) 
együttes alkalmazásra vonatkozó terveket;
b) a felhasználandó pénzügyi eszközre 
vonatkozó üzleti terv vagy más, azzal 
egyenértékû dokumentumok, amelyek 
ismertetik a 32. cikk (2) bekezdésében 
említett várható multiplikátorhatást is;
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c) a vonatkozó prioritás vagy intézkedés 
konkrét céljainak és eredményeinek az 
eléréséhez való hozzájárulás céljából az 
érintett pénzügyi eszköz révén elérni 
kívánt eredmények;
d) rendelkezések a beruházások 
végrehajtásának, valamint a befektetési 
ajánlatok ütemének a nyomon követésére, 
illetve ennek részeként – a 40. cikknek 
való megfelelést biztosítandó – a pénzügyi 
eszköz által az „alapok alapja” struktúra 
és/vagy az irányító hatóság részére történõ 
jelentéstételre vonatkozóan;
e) könyvvizsgálati követelmények, azaz 
például a pénzügyi eszköz szintjén (illetve 
adott esetben az „alapok alapja” struktúra 
szintjén) vezetendõ dokumentációra 
vonatkozó minimumkövetelmények, 
valamint (adott esetben) a különbözõ 
támogatási formák dokumentációjának a 
32. cikk (5) és (6) bekezdésének megfelelõ 
külön nyilvántartásával kapcsolatos 
követelmények, ideértve a nemzeti 
könyvvizsgáló hatóságoknak, a Bizottság 
könyvvizsgálóinak, valamint az Európai 
Számvevõszéknek a dokumentumokhoz 
való hozzáférésére vonatkozó 
rendelkezéseket és követelményeket is, az 
egyértelmû ellenõrzési nyomvonalnak a 
34. cikkel összhangban való biztosítása 
érdekében;
f) az operatív program által a 35. cikkel 
összhangban nyújtott szakaszonkénti 
hozzájárulás kezelésére, valamint a 
befektetési ajánlatok ütemének 
elõrejelzésére vonatkozó követelmények és 
eljárások, ideértve a 33. cikk (7) 
bekezdésében említett vagyonkezelõi 
számla kezelésére, illetve az elkülönített 
számvitelre vonatkozó követelményeket is;
g) a 37. cikkben foglaltak szerint 
keletkezett kamatok és egyéb nyereségek 
kezelésére vonatkozó követelmények és 
eljárások, beleértve az elfogadható 
pénztári mûveleteket/befektetéseket, 
valamint az érintett felek felelõsségi köreit 
és feladatait is;
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h) a pénzügyi eszköz felmerült kezelési 
költségeinek vagy eszközkezelési díjainak 
a kiszámítására és kifizetésére vonatkozó 
követelmények;
i) a közös stratégiai kerethez tartozó 
alapokból nyújtott támogatásból eredõ 
forrásoknak a 38. cikkel összhangban, a 
támogathatósági idõszak végéig történõ 
újbóli felhasználására vonatkozó 
rendelkezések;
j) a közös stratégiai kerethez tartozó 
alapokból nyújtott támogatásból eredõ 
forrásoknak a 39. cikkel összhangban, a 
támogathatósági idõszak végét követõen 
történõ felhasználására, valamint a közös 
stratégiai kerethez tartozó alapokból 
nyújtott hozzájárulásoknak a pénzügyi 
eszközbõl való kikerülésével kapcsolatos 
politikára vonatkozó rendelkezések
k) a programokból a pénzügyi eszköz –
illetve adott esetben az „alapok alapja” 
struktúra – számára nyújtott 
hozzájárulások esetleges visszavonásának 
vagy részleges visszavonásának a feltételei
l) rendelkezések annak biztosítására, hogy 
a pénzügyi eszközöket felhasználó 
testületek a pénzügyi eszközöket független 
módon, és – a vonatkozó szakmai 
elõírásoknak megfelelõen – a pénzügyi 
eszközhöz hozzájárulást nyújtó felek 
kizárólagos érdekében eljárva kezelik.
m) rendelkezések a pénzügyi eszköz 
megszüntetésére vonatkozóan.
Mindezen túlmenõen, amennyiben a 
pénzügyi eszközök szervezése „alapok 
alapja” struktúra révén történik, az 
irányító hatóság és az „alapok alapja” 
struktúrát kezelõ szerv közötti 
finanszírozási megállapodásnak a 
pénzügyi eszközöket felhasználó szervek 
értékelésére és kiválasztására – és ennek 
keretében a pályázati felhívásokra vagy
közbeszerzési eljárásokra – vonatkozó 
rendelkezéseket is tartalmaznia kell.
2. A 33. cikk (4) c) pontja alapján 
felhasznált pénzügyi eszközök 



PE487.740v04-00 292/303 PR\937861HU.doc

HU

vonatkozásában a 33. cikk (5a) 
bekezdésében említett stratégiai 
dokumentumoknak tartalmazniuk kell 
legalább az alábbi elemeket:
a) a pénzügyi eszköz beruházási 
stratégiája vagy politikája, valamint a 
tervezett adósságinstrumentumokra 
vonatkozó általános feltételek, a 
megcélzott kedvezményezettek és a 
támogatandó intézkedések;
b) a felhasználandó pénzügyi eszközre 
vonatkozó üzleti terv vagy más, azzal 
egyenértékû dokumentumok, amelyek 
ismertetik a 32. cikk (2) bekezdésében 
említett várható multiplikátorhatást is;
c) a közös stratégiai kerethez tartozó 
alapokból nyújtott támogatásból eredõ 
forrásoknak a CPR 37., 38. és 39. cikkével 
összhangban történõ felhasználása és 
újbóli felhasználása;
d) a pénzügyi eszköz felhasználásának 
nyomon követése és az erre vonatkozó 
jelentéstétel, a 40. cikknek való megfelelés 
biztosítása érdekében.

Or. en

Módosítás 369

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 rész – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az addicionalitásnak a 86. cikk (3) 
bekezdése szerinti ellenõrzésére a 
következõ szabályok érvényesek:

Az addicionalitásnak a 86. cikk (5) 
bekezdése szerinti ellenõrzésére a 
következõ szabályok érvényesek:

(Megjegyzés: A IV. melléklet korábban a III. melléklet volt, immár azonban az új bizottsági 
javaslat (COM(2013)0246) IV. melléklete lett.)

Or. en
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Módosítás 370

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 rész – 2.1 szakasz – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) Amikor a Bizottság és a tagállam közötti 
megállapodás megszületik, az alábbi 1. 
táblázatot felveszik az érintett tagállam 
partnerségi szerzõdésébe a 2014–2020 
közötti években fenntartandó közkiadások 
vagy egyenértékû strukturális kiadások 
referencia szintjeként.

c) Amikor a Bizottság és a tagállam közötti 
megállapodás megszületik, az alábbi 1. és 
adott esetben 2. táblázatot felveszik az 
érintett tagállam partnerségi 
megállapodásába a 2014–2020 közötti 
években fenntartandó közkiadások vagy 
egyenértékû strukturális kiadások 
referencia szintjeként.

Or. en

Módosítás 371

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 rész – 2.2 szakasz – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A félidõs vizsgálatot követõen a 
Bizottság, az adott tagállammal 
konzultálva, felülvizsgálhatja a 
közkiadások vagy egyenértékû strukturális 
kiadások partnerségi szerzõdésben rögzített 
referenciaszintjét, amennyiben az érintett 
tagállam gazdasági helyzete a partnerségi 
szerzõdés elfogadása óta jelentõsen 
megváltozott és ezt a változást a referencia 
szintnek a partnerségi szerzõdésben 
történt rögzítésekor nem vették 
figyelembe. 

b) A félidõs vizsgálatot követõen a 
Bizottság, az adott tagállammal 
konzultálva, felülvizsgálhatja a 
közkiadások vagy egyenértékû strukturális 
kiadások partnerségi megállapodásban
rögzített referenciaszintjét, amennyiben az 
érintett tagállam gazdasági helyzete a 
partnerségi megállapodás elfogadásának 
idõpontjában elõre jelzett helyzethez 
képest jelentõsen megváltozott.

Or. en
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Módosítás 372

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 1 rész – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 105. cikk (2) bekezdésében említett 
mûveletek jegyzéke tartalmazza, a tagállam 
legalább egy hivatalos nyelvén, a 
következõ adatmezõket:

(A Magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 373

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 1 rész – 1 bekezdés – 8 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Mûvelet helyszínének postai 
irányítószáma;

– Mûvelet helyszínének postai 
irányítószáma, vagy egyéb megfelelõ 
helymeghatározás;

Or. en

Módosítás 374

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 1 rész – 1 bekezdés – 10 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A mûvelethez nyújtott támogatási 
kategória neve;

– A mûvelethez nyújtott támogatási 
kategória neve a 87. cikk (2) bekezdése b) 
pontjának vi. alpontjával összhangban;

Or. en
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Módosítás 375

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 1 rész – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az adatmezõk fejléceit és a mûveletek 
neveit az Európai Unió legalább egy másik 
hivatalos nyelvén szintén meg kell adni.

Az adatmezõk fejléceit az Európai Unió 
legalább egy másik hivatalos nyelvén 
szintén meg kell adni.

Or. en

Módosítás 376

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 2 rész – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tájékoztatási és nyilvánosságra hozatali
intézkedések

A nyilvánosságnak szóló tájékoztatási és 
kommunikációs intézkedések

Or. en

Módosítás 377

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 2 rész – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállam, az irányító hatóság és a 
kedvezményezettek megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
tájékoztatást nyújtsanak a nyilvánosságnak 
az operatív program keretében támogatott 
mûveletekrõl e rendelet szerint.

A tagállam, az irányító hatóság és a 
kedvezményezettek megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
tájékoztatást nyújtsanak a nyilvánosságnak 
az operatív program keretében támogatott 
mûveletekrõl e rendelet szerint, és 
biztosítsák az ezzel kapcsolatos 
kommunikációt.

Or. en
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Módosítás 378

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 2 rész – 2.1 szakasz – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállam és az irányító hatóság 
biztosítja, hogy a tájékoztatási és 
nyilvánosságra hozatali intézkedéseket a 
kommunikációs stratégiával összhangban 
hajtják végre, és hogy ezen intézkedések a 
lehetõ legszélesebb körû médialefedettség 
biztosítását szolgálják különféle 
kommunikációs formákat és módszereket 
használva a megfelelõ szinten.

1. A tagállam és az irányító hatóság 
biztosítja, hogy a tájékoztatási és 
kommunikációs intézkedéseket a 
kommunikációs stratégiával összhangban 
hajtják végre, és hogy ezen intézkedések a 
lehetõ legszélesebb körû médialefedettség 
biztosítását szolgálják különféle 
kommunikációs formákat és módszereket 
használva a megfelelõ szinten.

Or. en

Módosítás 379

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 2 rész – 2.1 szakasz – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállam vagy az irányító hatóság 
feladata, hogy legalább a következõ 
tájékoztatási és nyilvánosságra hozatali
intézkedéseket megszervezze:

2. A tagállam vagy az irányító hatóság 
feladata, hogy legalább a következõ 
tájékoztatási és kommunikációs
intézkedéseket megszervezze:

a) nagyszabású tájékoztatási kampányt az 
operatív program indításáról;

a) nagyszabású tájékoztatási kampányt az 
operatív program(ok) indításáról, akár a 
vonatkozó kommunikációs stratégiák 
jóváhagyását megelõzõen;

b) legalább egy nagyszabású tájékoztatási 
kampányt évente, amely népszerûsíti a 
finanszírozási lehetõségeket és az 
alkalmazott stratégiákat, illetve bemutatja 
az operatív program által elért 
eredményeket, beleértve adott esetben a 
fõbb projekteket, közös cselekvési terveket 
és más projekt példákat;

b) egy nagyszabású tájékoztatási kampányt 
évente, amely népszerûsíti a finanszírozási 
lehetõségeket és az alkalmazott 
stratégiákat, illetve bemutatja az operatív 
program(ok) által elért eredményeket, 
beleértve adott esetben a fõbb projekteket, 
közös cselekvési terveket és más projekt 
példákat;

c) az Európai Unió zászlajának
kihelyezését az egyes irányító hatóságok 
elõtt vagy a mûködésük helyszínén a 
nyilvánosság számára jól látható helyen;

c) az Európai Unió jelképének kihelyezését 
az egyes irányító hatóságok mûködési 
helyén;
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d) a mûveletek 1. szakasz szerinti 
jegyzékének elektronikus úton történõ 
nyilvánosságra hozatalát;

d) a mûveletek 1. szakasz szerinti 
jegyzékének elektronikus úton történõ 
nyilvánosságra hozatalát;

e) példák felsorolását az adott operatív 
program szerinti mûveletekre az egységes 
honlapon vagy az operatív programnak az 
egységes honlap portálon keresztül 
elérhetõ honlapján; a példákat az Európai 
Unió valamely széles körben beszélt, az 
érintett tagállam hivatalos nyelvétõl vagy 
nyelveitõl eltérõ hivatalos nyelvén kell 
közzétenni;

e) példák felsorolását az adott operatív 
program szerinti mûveletekre az egységes 
honlapon vagy az operatív programnak az 
egységes honlap portálon keresztül 
elérhetõ honlapján; a példákat az Európai 
Unió valamely széles körben beszélt, az 
érintett tagállam hivatalos nyelvétõl vagy 
nyelveitõl eltérõ hivatalos nyelvén kell 
közzétenni;

f) az operatív program végrehajtására, 
többek között a fontosabb eredményekre 
vonatkozó információk frissítését az 
egységes honlapon vagy az adott operatív 
programnak az egységes honlap portálon 
keresztül elérhetõ honlapján.

f) az operatív program végrehajtására, 
többek között adott esetben a fontosabb 
eredményekre vonatkozó információk 
frissítését az egységes honlapon vagy az 
adott operatív programnak az egységes 
honlap portálon keresztül elérhetõ 
honlapján.

Or. en

Módosítás 380

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 2 rész – 2.1 szakasz – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az irányító hatóság a tájékoztatási és 
nyilvánosságra hozatali intézkedések 
végrehajtásába, a nemzeti törvényekkel és 
gyakorlattal összhangban, bevonja a 
következõ szerveket:

3. Az irányító hatóság a tájékoztatási és 
kommunikációs intézkedések 
végrehajtásába, a nemzeti törvényekkel és 
gyakorlattal összhangban adott esetben a 
bevonja következõ szerveket:

a) az 5. cikkben említett partnereket; a) az 5. cikkben említett partnereket;

b) az európai tájékoztatási központokat, 
valamint a Bizottságnak a tagállamban 
mûködõ képviseleti irodáit;

b) az európai tájékoztatási központokat, 
valamint a Bizottságnak és az Európai 
Parlamentnek a tagállamban mûködõ 
képviseleti irodáit, illetve tájékoztatási 
irodáit;

c) oktatási és kutatási intézményeket. c) oktatási és kutatási intézményeket.
Ezen szervek széles körben terjesztik a 
105. cikk (1) bekezdésének a) és b) 
pontjában leírt információkat.

Ezen szervek széles körben terjesztik a 
105. cikk (1) bekezdésében leírt 
információkat.
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Or. en

Módosítás 381

Rendeletre irányuló javaslat
VI. melléklet – 2 rész – 2.2 szakasz – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a tájékoztatási vagy 
nyilvánosságra hozatali intézkedés több 
mint egy alap által társfinanszírozott 
mûveletre vagy több mûveletre vonatkozik, 
a b) pontban elõírt hivatkozás helyébe az 
európai strukturális és beruházási 
alapokra utaló hivatkozás léphet.

Or. en

Módosítás 382

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 2 rész – 2.2 szakasz – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kedvezményezett saját honlapján, 
amennyiben van ilyen, rövid leírást közöl a 
mûveletrõl, megemlítve annak céljait és az 
elért eredményeket és kiemelve az Európai 
Uniótól kapott pénzügyi támogatást;

a) a kedvezményezett saját honlapján, 
amennyiben van ilyen, a támogatás 
mértékével arányos rövid leírást közöl a 
mûveletrõl, megemlítve annak céljait és az 
elért eredményeket, és kiemelve az Európai 
Uniótól kapott pénzügyi támogatást;

Or. en

Módosítás 383

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 2 rész – 2.2 szakasz – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nyilvánosság számára jól látható 
helyen, például egy épület bejáratánál, 

b) a 4. és 5. pont hatályán kívül esõ 
mûveletek esetében a nyilvánosság 
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legalább egy (minimum A3-as méretû) 
posztert helyez el, amely tájékoztatást ad a 
projektrõl, többek között az Európai 
Uniótól kapott pénzügyi támogatásról.

számára jól látható helyen, például egy 
épület bejáratánál, legalább egy (minimum 
A3-as méretû) posztert helyez el, amely 
tájékoztatást ad a projektrõl, többek között 
az Európai Uniótól kapott pénzügyi 
támogatásról.

Or. en

Módosítás 384

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 2 rész – 2.2 szakasz – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESZA által támogatott mûveletek 
esetében, illetve az ERFA és a Kohéziós 
Alap által támogatott mûveletek megfelelõ 
eseteiben, a kedvezményezett biztosítja, 
hogy a mûveletekben részt vevõ 
valamennyi érintett fél tájékoztatást kap a 
támogatásról.

Az ESZA által támogatott mûveletek 
esetében, illetve az ERFA és a Kohéziós 
Alap által támogatott mûveletek megfelelõ 
eseteiben, a kedvezményezett biztosítja, 
hogy a mûveletekben részt vevõ 
valamennyi érintett fél tájékoztatást kap a 
támogatásról.

Minden dokumentumnak, beleértve az 
ezen mûveletekre vonatkozó részvételi 
vagy egyéb igazolást, tartalmaznia kell egy 
kijelentést arra nézve, hogy az operatív 
program végrehajtása az alap vagy alapok 
támogatásával történt.

A valamely mûvelet végrehajtásával 
kapcsolatos, a nyilvánosság vagy a 
résztvevõk figyelmébe szánt minden 
dokumentumnak, beleértve a részvételi 
vagy egyéb igazolást is, tartalmaznia kell 
egy kijelentést arra nézve, hogy az operatív 
program végrehajtása az alap vagy alapok 
támogatásával történt.

Or. en

Módosítás 385

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 2 rész – 2.2 szakasz – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Legfeljebb három hónappal a mûvelet 
végrehajtása után a kedvezményezett 
kihelyez egy, a nyilvánosság számára jól 
látható helyre egy állandó plakettet vagy 

Legfeljebb három hónappal a mûvelet 
végrehajtása után a kedvezményezett 
kihelyez egy, a nyilvánosság számára jól 
látható helyre egy állandó plakettet vagy 
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hirdetõtáblát minden egyes olyan 
mûveletre vonatkozóan, amely megfelel a 
következõ követelményeknek:

hirdetõtáblát minden egyes olyan 
mûveletre vonatkozóan, amely megfelel a 
következõ követelményeknek:

a) a mûvelet közpénzekbõl folyósított 
támogatásának teljes összege meghaladja 
az 500 000 EUR-t;

a) a mûvelet közpénzekbõl folyósított 
támogatásának teljes összege meghaladja 
az 500 000 EUR-t;

b) a mûvelet egy fizikai tárgy beszerzésére 
vagy infrastruktúra finanszírozására vagy 
építési mûveletekre vonatkozik.

b) a mûvelet egy fizikai tárgy beszerzésére 
vagy infrastruktúra finanszírozására vagy 
építési mûveletekre vonatkozik.

A plakettnek vagy hirdetõtáblának 
közölnie kell a mûvelet típusát, nevét és 
célját és azt a Bizottság által a 105. cikk 
(4) bekezdése szerint elfogadott technikai 
jellemzõknek megfelelõen kell elkészíteni.

A plakettnek vagy a hirdetõtáblának 
közölnie kell a mûvelet nevét és 
célkitûzését. A plakettet vagy a 
hirdetõtáblát a Bizottság által a 105. cikk 
(4) bekezdése szerint elfogadott technikai 
jellemzõknek megfelelõen kell elkészíteni.

Or. en

Módosítás 386

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 3 rész – 3.1 szakasz – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az irányító hatóság biztosítja, hogy a 
potenciális kedvezményezettek 
tájékoztatást kapjanak legalább a 
következõkrõl:

2. Az irányító hatóság biztosítja, hogy a 
potenciális kedvezményezettek 
hozzáférjenek a vonatkozó 
információkhoz – köztük, szükség esetén, 
a naprakésszé tett információkhoz –
legalább a következõkrõl, figyelembe véve 
az elektronikus és más kommunikációs 
szolgáltatások elérhetõségét is bizonyos 
potenciális kedvezményezettek számára:

-a) a finanszírozási lehetõségek és a 
pályázati felhívások kiírása;

a) a kiadások támogathatóságának 
feltételei, amelyeket teljesíteniük kell 
annak érdekében, hogy jogosultak 
legyenek támogatásra az operatív program 
keretében;

a) a kiadások támogathatóságának 
feltételei, amelyeket teljesíteniük kell 
annak érdekében, hogy jogosultak 
legyenek támogatásra az operatív program 
keretében;

b) a támogatási kérelmek vizsgálati 
eljárásainak és a vonatkozó határidõknek a 
leírása;

b) a támogatási kérelmek vizsgálati 
eljárásainak és a vonatkozó határidõknek a 
leírása;
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c) a támogatandó mûveletek kiválasztási 
kritériumai;

c) a támogatandó mûveletek kiválasztási 
kritériumai;

d) a nemzeti, regionális vagy helyi szintû 
kapcsolati pontok, amelyek tájékoztatást 
tudnak nyújtani az operatív programokról;

d) a nemzeti, regionális vagy helyi szintû 
kapcsolati pontok, amelyek tájékoztatást 
tudnak nyújtani az operatív programokról;

e) arról, hogy a kérelemben javasolni kell
olyan kommunikációs tevékenységeket, 
amelyek arányban állnak a mûvelet 
méretével annak érdekében, hogy a 
nyilvánosságot tájékoztassák a mûvelet 
céljairól és az ahhoz adott EU 
támogatásról.

e) a potenciális kedvezményezettek azon 
feladata, hogy a fenti 2.2. ponttal 
összhangban tájékoztassák a 
nyilvánosságot a mûvelet céljairól és a 
mûvelethez az alapokból nyújtott 
támogatásról. Az irányító hatóság arra 
kérheti a potenciális kedvezményezetteket, 
hogy pályázatukban javasoljanak olyan 
indikatív kommunikációs tevékenységeket, 
amelyek arányban állnak a mûvelet 
méretével.

Or. en

Módosítás 387

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 3 rész – 3.2 szakasz – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kedvezményezettek tájékoztatását 
szolgáló intézkedések

A kedvezményezettek tájékoztatását 
szolgáló intézkedések

1. Az irányító hatóság tájékoztatja a 
kedvezményezetteket arról, hogy a 
támogatási kérelem elfogadása azt jelenti, 
hogy felveszik õket a 105. cikk (2) 
bekezdése szerint közzétett mûveletek 
jegyzékébe.

1. Az irányító hatóság tájékoztatja a 
kedvezményezetteket arról, hogy a 
támogatási kérelem elfogadása azt jelenti, 
hogy felveszik õket a 105. cikk (2) 
bekezdése szerint közzétett mûveletek 
jegyzékébe.

2. Az irányító hatóság tájékoztatási és 
nyilvánosságra hozatali segédanyagokat
biztosít, beleértve elektronikus formátumú 
sablonokat, hogy megkönnyítse a 
kedvezményezettek számára a 2.2. pontban 
leírt kötelezettségeik teljesítését.

2. Az irányító hatóság tájékoztatási és 
kommunikációs eszközöket biztosít, 
beleértve elektronikus formátumú 
sablonokat, hogy adott esetben 
megkönnyítse a kedvezményezettek 
számára a 2.2. pontban leírt 
kötelezettségeik teljesítését.

Or. en
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Módosítás 388

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 4 rész – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányító hatóság által kidolgozott 
kommunikációs stratégiának tartalmaznia 
kell legalább a következõ elemeket:

Az irányító hatóság és adott esetben a 
tagállam által kidolgozott kommunikációs 
stratégiának tartalmaznia kell a következõ 
elemeket:

a) a megközelítés leírása, beleértve a 
tagállam vagy az irányító hatóság által 
hozandó, a potenciális 
kedvezményezetteket, a 
kedvezményezetteket, a multiplikátorokat 
és a szélesebb közönséget megcélzó fõbb 
tájékoztatási és nyilvánosságra hozatali
intézkedéseket, figyelembe véve a 105. 
cikkben leírt célokat;

a) a megközelítés leírása, beleértve a 
tagállam vagy az irányító hatóság által 
hozandó, a potenciális 
kedvezményezetteket, a 
kedvezményezetteket, a multiplikátorokat 
és a szélesebb közönséget megcélzó fõbb 
tájékoztatási és kommunikációs
intézkedéseket, figyelembe véve a 105. 
cikkben leírt célokat;

b) egy leírást azokról az anyagokról, 
amelyeket a fogyatékossággal élõ 
személyek számára is hozzáférhetõ 
formátumban bocsátanak rendelkezésre;

b) egy leírást azokról az anyagokról, 
amelyeket a fogyatékossággal élõ 
személyek számára is hozzáférhetõ 
formátumban bocsátanak rendelkezésre;

c) annak leírása, hogy a 
kedvezményezettek milyen támogatást 
kapnak a kommunikációs 
tevékenységeikhez;

c) annak leírása, hogy a 
kedvezményezettek milyen támogatást 
kapnak a kommunikációs 
tevékenységeikhez;

d) a stratégia végrehajtásának tájékoztató 
jellegû költségvetése;

d) a stratégia végrehajtásának tájékoztató 
jellegû költségvetése;

e) a tájékoztatási és nyilvánosságra 
hozatali intézkedések végrehajtásáért 
felelõs igazgatási szervek leírása, a 
személyi erõforrásokkal együtt;

e) a tájékoztatási és kommunikációs
intézkedések végrehajtásáért felelõs 
igazgatási szervek leírása, a személyi 
erõforrásokkal együtt;

f) a 2. pontban említett tájékoztatási és 
nyilvánosságra hozatali intézkedésekkel 
kapcsolatosan annak a honlapnak vagy 
honlap portálnak a megjelölése, ahol az 
adatok találhatók;

f) a 2. pontban említett tájékoztatási és 
kommunikációs intézkedésekkel 
kapcsolatosan annak a honlapnak vagy 
honlap portálnak a megjelölése, ahol az 
adatok találhatók;

g) annak megjelölése, hogyan értékelendõk 
a tájékoztatási és nyilvánosságra hozatali
intézkedések, tekintettel az átláthatóság, 
figyelemfelkeltés és ismeretbõvítés 
mértékére a szakpolitika, az operatív 
programok és mûveletek, valamint az 
alapok és az Európai Unió szerepe terén;

g) annak megjelölése, hogyan értékelendõk 
a tájékoztatási és kommunikációs 
intézkedések, tekintettel az átláthatóság, 
figyelemfelkeltés és ismeretbõvítés 
mértékére a szakpolitika, az operatív 
programok és mûveletek, valamint az 
alapok és az Európai Unió szerepe terén;
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h) adott esetben, leírás az elõzõ operatív 
program fõbb eredményeinek 
felhasználásáról;

h) adott esetben, leírás az elõzõ operatív 
program fõbb eredményeinek 
felhasználásáról;

i) a végrehajtandó tájékoztatási és 
kommunikációs tevékenységeket 
tartalmazó éves frissítés.

i) a következõ évben végrehajtandó 
tájékoztatási és kommunikációs 
tevékenységeket tartalmazó éves frissítés.

Or. en


