
AD\1124223HU.docx PE601.032v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2014-2019

Fejlesztési Bizottság

2016/0282(COD)

3.5.2017

VÉLEMÉNY

a Fejlesztési Bizottság részéről

a Költségvetési Bizottság és a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, 
valamint a 2012/2002/EK, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 
1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1305/2013/EU, az 1306/2013/EU, az 
1307/2013/EU, az 1308/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 
223/2014/EU, a 283/2014/EU és a 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, továbbá az 541/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozat 
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról
(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))

A vélemény előadója: Linda McAvan



PE601.032v02-00 2/16 AD\1124223HU.docx

HU

PA_Legam



AD\1124223HU.docx 3/16 PE601.032v02-00

HU

RÖVID INDOKOLÁS

A költségvetési rendelet felülvizsgálatára a többéves pénzügyi keret félidős értékelésével 
kapcsolatban kerül sor, és üdvözlendő kísérlet a szabályok egyszerűsítésére és a folyamat 
helyett az eredményekre való összpontosításra. Ebben a tekintetben az új szabályoknak 
jelentős és nagyrészt pozitív hatással kell lenniük a fejlesztési együttműködésre és a 
humanitárius segélyre: növelik a rugalmasságot a Bizottság számára, egyszerűsítik a 
végrehajtó szervezetekre vonatkozó szabályokat és az eredményekre helyezik a hangsúlyt.

A költségvetési rendelet különösen arra törekszik, hogy csökkentse a végrehajtókra és a 
kedvezményezettekre háruló adminisztratív terhet azáltal, hogy a partnerek nagyobb 
mértékben megbízhatnak egymás belső eljárásaiban, csökken a szükséges ellenőrzési szintek 
száma, és – amennyiben lehetséges – a végrehajtók számára egyetlen csomaggá 
egyszerűsödnek a szabályok. Pozitív fejlemény a vissza nem térítendő támogatásokra 
vonatkozó egyszerűsített eljárások bevezetése, ami gyorsabb hozzáférést tesz lehetővé az 
uniós forrásokhoz ott, ahol azokra a legnagyobb szükség van. Az elszámolható költségek 
változásai, amelyek lehetővé teszik az önkéntes munka és a természetbeni hozzájárulások 
nyilvántartásba vételét, szintén üdvözlendők azon szervezetek szempontjából, amelyek 
együttműködnek az EU-val fejlesztési és humanitárius segélyekkel kapcsolatos projektekben. 
A nonprofit elv eltávolítása megszüntetné a fejlesztési projektek önfenntartóvá válása útjában 
álló visszatartó tényezőt. Végül az eredményekre való összpontosítás csökkenti a 
kedvezményezettek költségeinek elszámolásával járó adminisztrációt, miközben növeli az 
adófizetők és a partnerországok felé való elszámoltathatóságot.

Az előadó üdvözli az Unió pénzügyi szabályainak e pozitív változásait, ugyanakkor úgy véli, 
hogy egyes pontokon ki kell igazítani a szöveget, hogy az világos legyen a fejlesztési vagy 
humanitárius segélyalapokat működtető szervezetek számára, továbbá annak a környezetnek a 
jobb elismerése érdekében, amelyben a projekteket végrehajtják. Ugyanígy módosításokat 
javasol az elszámoltathatóság és a parlamenti felügyelet biztosítása érdekében egy 
„rugalmassági párna” bevezetésével és a felosztatlan források átvitelével kapcsolatban. 

A költségvetési rendelet felülvizsgálata üdvözlendő alkalmat jelent a Parlament tematikus és 
vészhelyzeteket követő uniós vagyonkezelői alapok létrehozásáról szóló döntésbe való 
beleszólásának javítására is, valamint annak biztosítására, hogy a Parlament megfelelően 
képviselve legyen a vagyonkezelői alapok irányítási szerkezeteiben, mert mindkét kérdés 
problémásnak bizonyult az elmúlt néhány évben. 

Végül az előadó javasolja a kedvezményezettek közvetett költségeire fizethető maximális 
százalékos összeg kiigazításának jogszabályba foglalását, amennyiben annak elmaradását nem 
indokolja érvekkel alátámasztott kivétel, tekintet nélkül a kifizetési és irányítási módszerre.

MÓDOSÍTÁSOK

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot és a Költségvetési Ellenőrző 
Bizottságot mint illetékes bizottságokat, hogy vegyék figyelembe az alábbi módosításokat:
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A már programozott összegeken 
felül az Előcsatlakozási Támogatási 
Eszköz (IPA II), az Európai Szomszédsági 
Támogatási Eszköz és a Fejlesztési 
Együttműködési Eszköz forrásainak 
legfeljebb 10 %-a felosztatlanul tartható a 
pénzügyi év elején, hogy jelentős, előre 
nem látható szükségletek, új 
válsághelyzetek vagy harmadik 
országokban bekövetkező jelentős politikai 
változások kezelése érdekében további 
finanszírozást tegyen lehetővé. 
Amennyiben e felosztatlan forrásokat az 
év folyamán nem kötik le, úgy azokat a 
Bizottság határozatával át kell vinni.

(4) A források legfeljebb 10%-a 
felosztatlanul tartható a pénzügyi év 
elején annak lehetővé tétele érdekében, 
hogy az Előcsatlakozási Támogatási 
Eszközből (IPA II), az Európai 
Szomszédsági Támogatási Eszközből és a 
Fejlesztési Együttműködési Eszközből 
nyújtott finanszírozás révén 
rugalmasabban és megfelelőbben 
lehessen válaszolni jelentős, előre nem 
látható szükségletekre. Amennyiben e 
felosztatlan források a szóban forgó 
pénzügyi év folyamán nem kerülnek 
lekötésre, a Bizottságnak az adott év 
december 31. előtt tájékoztatnia kell az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot, és 
határozatot kell elfogadnia e források 
átviteléről a fent említett eszközöket 
létrehozó megfelelő alap-jogiaktus és az 
abban foglalt célok teljes körű tiszteletben 
tartásával.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
163 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(163 a)A vagyonkezelői alapok problémás 
pénzügyi eszközt jelentenek, mert 
jelentősen módosíthatják az Európai 
Parlament és a Tanács által elfogadott 
költségvetéseket, és azt a kockázatot 
hordozzák magukban, hogy a pénzügyi 
eszközökből származó források olyan 
célokra kerülnek felhasználásra, amelyek 
nem szerepelnek az azokat létrehozó alap-
jogiaktusokban. A vagyonkezelői alapok 
azonban értéket teremtenek a források 
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összevonása révén, feltéve, hogy ez az 
összevonás nem korlátozódik elsősorban 
uniós forrásokra.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az IPA II Előcsatlakozási 
Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 
2014. március 11-i 231/2014/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben, az 
Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz 
létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 
232/2014/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben, valamint a 2014–2020-as 
időszakra szóló fejlesztési együttműködési 
finanszírozási eszköz létrehozásáról szóló, 
2014. március 11-i 233/2014/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben említett 
forrásokhoz kapcsolódó, a pénzügyi év 
elején felosztatlanul tartott előirányzatok, 
az egyes eszközök eredeti előirányzatainak 
10 %-os határán belül.

e) az IPA II Előcsatlakozási 
Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 
2014. március 11-i 231/2014/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben, az 
Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz 
létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 
232/2014/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben, valamint a 2014–2020-as 
időszakra szóló fejlesztési együttműködési 
finanszírozási eszköz létrehozásáról szóló, 
2014. március 11-i 233/2014/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben említett 
forrásokhoz kapcsolódó, az előre nem 
látható szükségletekre való válaszadás 
céljából nagyobb rugalmasság biztosítása 
érdekében felosztatlanul tartott és a 
pénzügyi év folyamán le nem kötött
előirányzatok, az egyes eszközök eredeti 
előirányzatainak 10%-os határán belül, és 
teljes körűen tiszteletben tartva annak az 
eszköznek a céljait, amelyre eredetileg 
szánták azokat.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érintett intézmény március 15-ig 
tájékoztatja az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot az átvitelre vonatkozóan 
meghozott határozatáról. Továbbá minden 

Az érintett intézmény március 15-ig 
tájékoztatja az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot az átvitelre vonatkozóan 
meghozott határozatáról. Továbbá minden 
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költségvetési sorról közli, hogy az a), b) és
c) pontban szereplő kritériumokat hogyan 
alkalmazta az egyes átvitelekre.

költségvetési sorról közli, hogy az a), b), c) 
és e) pontban szereplő kritériumokat 
hogyan alkalmazta az egyes átvitelekre.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben a Bizottság uniós 
vagyonkezelői alapokat használ, a 
költségvetési tervezethez csatolja az uniós 
vagyonkezelői alapok által támogatott 
tevékenységekre, az alapok végrehajtására 
és teljesítményére vonatkozó 
munkadokumentumot.

(6) Amennyiben a Bizottság uniós 
vagyonkezelői alapokat használ, a 
költségvetési tervezethez csatolja az uniós 
vagyonkezelői alapok által támogatott 
tevékenységekre, az alapok végrehajtására 
és teljesítményére vonatkozó 
munkadokumentumot, az Uniótól 
kapottakon kívüli hozzájárulásokkal és 
annak előzetes értékelésével együtt, hogy 
miként teljesülnek a 227. cikk (3) 
bekezdésében foglalt feltételek, és a 
vagyonkezelői alapok tevékenységei 
hogyan járultak hozzá azon eszköz alap-
jogiaktusában foglalt célok eléréséhez, 
amelyből a vagyonkezelői alapok uniós 
támogatást kaptak.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
121 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A hozzájárulás megfelelő fajtájának 
meghatározásakor a lehető legnagyobb 
mértékben tekintetbe kell venni a 
lehetséges címzettek érdekeit és a 
számviteli módszereket.

(2) A hozzájárulás megfelelő fajtájának 
meghatározásakor a lehető legnagyobb 
mértékben tekintetbe kell venni a 
lehetséges címzettek érdekeit és a 
számviteli módszereket, valamint azt, hogy 
a címzett milyen környezetben hajtja végre 
a tevékenységet.
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
122 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság részben vagy egészben 
támaszkodhat a maga vagy más 
szervezetek, például donorok által 
elvégzett értékelésekre, amennyiben ezek 
az értékelések az e rendeletben 
meghatározott feltételekkel egyenértékű 
feltételek figyelembevételével készültek a 
költségvetés-végrehajtás alkalmazandó 
módszere vonatkozásában. E célból a 
Bizottság ösztönzi a nemzetközileg 
elfogadott standardok vagy nemzetközileg 
bevált módszerek elismerését.

A Bizottság részben vagy egészben
támaszkodhat a maga vagy más 
szervezetek, például donorok által 
elvégzett értékelésekre, amennyiben ezek 
az értékelések az e rendeletben 
meghatározott feltételekkel egyenértékű 
feltételek figyelembevételével készültek a 
költségvetés-végrehajtás alkalmazandó 
módszere vonatkozásában. E célból a 
Bizottság ösztönzi a nemzetközileg 
elfogadott standardok vagy nemzetközileg 
bevált módszerek elismerését. A 151a. 
cikkben említett tagállami szervezetek 
általi közvetett végrehajtás esetén a 
Bizottság teljes mértékben a megfelelő 
tagállami szervezet(ek) által készített 
értékelésekre támaszkodik.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
150 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e bekezdésben meghatározott 
kötelezettségek nem érintik az EBB 
csoporttal, a nemzetközi szervezetekkel és 
harmadik országokkal megkötött 
megállapodásokat. A vezetői nyilatkozat 
tekintetében az ilyen megállapodásoknak 
legalább arra kötelezniük kell ezeket a 
szervezeteket és országokat, hogy évente 
nyilatkozatot nyújtsanak be a Bizottság 
számára, amelyben kijelentik, hogy az 
érintett pénzügyi évben az Unió által 
biztosított hozzájárulásokat a 149. cikk (3) 
és (4) bekezdésében meghatározott 
követelmények és az ilyen 
megállapodásokban foglalt kötelezettségek 
szerint használták fel és számolták el. Ez a 

Az e bekezdésben meghatározott 
kötelezettségek nem érintik az EBB 
csoporttal, a tagállami szervezetekkel, a 
nemzetközi szervezetekkel és harmadik 
országokkal megkötött megállapodásokat. 
A vezetői nyilatkozat tekintetében az ilyen 
megállapodásoknak legalább arra 
kötelezniük kell ezeket a szervezeteket és 
országokat, hogy évente nyilatkozatot 
nyújtsanak be a Bizottság számára, 
amelyben kijelentik, hogy az érintett 
pénzügyi évben az Unió által biztosított 
hozzájárulásokat a 149. cikk (3) és (4) 
bekezdésében meghatározott 
követelmények és az ilyen 
megállapodásokban foglalt kötelezettségek 
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nyilatkozat beépíthető a végleges 
jelentésbe, amennyiben a végrehajtott 
fellépés 18 hónapnál nem hosszabb.

szerint használták fel és számolták el. Ez a 
nyilatkozat beépíthető a végleges 
jelentésbe, amennyiben a végrehajtott 
fellépés 18 hónapnál nem hosszabb.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
150 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság ellenőrzi, hogy az 
uniós forrásokat vagy a költségvetési 
garanciát a vonatkozó megállapodásokban 
meghatározott feltételeknek megfelelően 
használták-e fel. Amennyiben a szervezet 
vagy személy költségeit a 121. cikk b)–d) 
pontjának megfelelően egyszerűsített 
költségelszámolási opció alapján térítik 
meg, a 175. cikk 1)–4) pontja és a 176–
178. cikk rendelkezései értelemszerűen 
alkalmazandók. Amennyiben az Unió 
forrásokat vagy a költségvetési garanciát a 
vonatkozó megállapodásokban 
meghatározott kötelezettségeket 
megszegve használták fel, a 127. cikk 
alkalmazandó.

(3) A Bizottság ellenőrzi, hogy az 
uniós forrásokat vagy a költségvetési 
garanciát a vonatkozó megállapodásokban 
meghatározott feltételeknek megfelelően 
használták-e fel. Amennyiben a szervezet 
vagy személy költségeit a 121. cikk b)–d) 
pontjának megfelelően egyszerűsített 
költségelszámolási opció alapján térítik 
meg, a 175. cikk 1)–4) és 6) pontja és a 
176–178. cikk rendelkezései 
értelemszerűen alkalmazandók. 
Amennyiben az Unió forrásokat vagy a 
költségvetési garanciát a vonatkozó 
megállapodásokban meghatározott 
kötelezettségeket megszegve használták 
fel, a 127. cikk alkalmazandó.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
151 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

151a. cikk

Közvetett végrehajtás tagállami 
szervezetekkel

(1) A tagállami szervezetek a 61. cikk 
(1) bekezdése c) pontjának v–vii. 
alpontjában felsorolt szervezetek, feltéve, 
hogy:

(1) a tagállamok közszolgálati 
feladatokkal bízzák meg őket a nemzetközi 
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fejlesztés és együttműködés területén, és a 
tagállamok jogai szerinti magán- vagy 
közjogi szervezetek;

(2) a nemzetközi fejlesztés és 
együttműködés sajátos jogi és működési 
környezetéhez igazított rendszereik és 
eljárásaik pozitív értékelést kaptak a 149. 
cikk (4) bekezdésével összhangban.

(2) A tagállami szervezetek általi 
közvetett végrehajtás esetén a Bizottság a 
tagállami szervezeteknek a 149. cikk (4) 
bekezdése szerint pozitív értékelést kapott 
rendszereire és eljárásaira, vagy a 149. 
cikk (4) bekezdésében említett értékelés
hatályán kívül eső, kellően megalapozott 
és az adott tagállam felügyelete alatt 
működő további rendszerekre és 
eljárásokra támaszkodik. Ez különösen, 
de nem kizárólag vonatkozik a 122. és 
123. cikkben említett rendszerekre és 
eljárásokra.

(3) A tagállami szervezetekkel a 126. 
cikk értelmében kötött pénzügyi 
keretpartnerségi megállapodások tovább 
részletezik a tagállami szervezetek 
rendszereire és eljárásaira való 
támaszkodás mértékét és módját.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
175 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben lehetséges és 
megfelelő, úgy az egyösszegű átalányokat, 
egységköltségeket vagy 
átalányfinanszírozást oly módon kell 
meghatározni, amely lehetővé teszi, hogy 
kifizetésükre a konkrét végeredmények 
megvalósítása után kerüljön sor.

(2) Amennyiben lehetséges és 
megfelelő, úgy az egyösszegű átalányokat, 
egységköltségeket vagy 
átalányfinanszírozást oly módon kell 
meghatározni, amely lehetővé teszi, hogy 
kifizetésükre korábban meghatározott és 
megállapodás szerinti konkrét 
végeredmények megvalósítása után 
kerüljön sor.
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
175 cikk – 4 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) adott esetben a kifizetést 
meghatározó rendelkezések, amennyiben 
a várt eredményeket nem lehetett elérni 
vagy csak részben érték el azokat, 
megfelelően figyelembe véve az 
elháríthatatlan külső okokat vagy az előre 
nem látható vagy nem befolyásolható 
egyéb tényezőket, valamint az olyan elért 
eredmények elismerése, amelyek nem 
szerepeltek a várt vagy megállapodás 
szerinti eredmények között;

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
184 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdéstől eltérve egy 
külső tevékenység teljes egészében is 
finanszírozható a vissza nem térítendő 
támogatásból, ha ez annak végrehajtásához 
elengedhetetlenül szükséges. A szerződés 
odaítéléséről szóló határozatban meg kell 
adni ennek indokait.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérve egy 
külső tevékenység teljes egészében is 
finanszírozható a vissza nem térítendő 
támogatásból, ha ezt a tevékenység 
természete vagy sürgőssége indokolja, 
vagy ez annak végrehajtásához 
elengedhetetlenül szükséges. A szerződés 
odaítéléséről szóló határozatban meg kell 
adni ennek indokait.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
189 cikk – 1 bekezdés – d pont – 6 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés nem alkalmazandó a 
közjogi intézményekre és a 151. cikkben 

Az első albekezdés nem alkalmazandó a 
közjogi intézményekre, a közszolgálati 
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említett nemzetközi szervezetekre. feladatot ellátó és a 149. cikk (4) 
bekezdésével összhangban értékelt 
szervekre és a 151. és 151a. cikkben 
említett nemzetközi és tagállami
szervezetekre.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
191 cikk – 5 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a közjogi intézmények; c) a közjogi intézmények és a 
közszolgálati feladatot ellátó és a 149. cikk 
(4) bekezdésével összhangban értékelt 
szervekre;

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
191 cikk – 5 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) tagállami szervezetek;

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
191 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Közjogi intézmények vagy 
nemzetközi szervezetek esetében az 
illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő 
kockázatelemzés alapján felmentést adhat a 
működési kapacitás ellenőrzésére 
vonatkozó kötelezettség alól is.

(6) Közjogi intézmények, tagállami 
szervezetek vagy nemzetközi szervezetek 
esetében az illetékes engedélyezésre 
jogosult tisztviselő kockázatelemzés 
alapján felmentést adhat a működési 
kapacitás ellenőrzésére vonatkozó 
kötelezettség alól is.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
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227 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Vészhelyzeti, vészhelyzetet követő, 
illetve tematikus tevékenységekre a 
Bizottság – az egyéb donorokkal kötött 
megállapodás keretében – vagyonkezelői 
alapokat hozhat létre, miután tájékoztatta
az Európai Parlamentet és a Tanácsot. Az 
egyes vagyonkezelői alapok célkitűzését az 
adott vagyonkezelői alap alapító okirata 
határozza meg. A vagyonkezelői alapot 
létrehozó bizottsági határozatnak 
tartalmaznia kell az alap célkitűzésének 
leírását, létrehozásának a (3) bekezdéssel 
összhangban levő indokolását, időtartamát 
és az egyéb donorokkal között előzetes 
megállapodásokat.

(1) A Bizottság a 261. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadhat el, hogy 
vészhelyzeti, vészhelyzetet követő és
tematikus intézkedések céljára szolgáló 
vagyonkezelői alapokat hozzon létre. Ha a 
vészhelyzeti intézkedések esetében 
rendkívül sürgős okból szükséges, az e 
cikk értelmében elfogadandó, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra a 
261a. cikkben előírt eljárás alkalmazandó. 
Az említett vagyonkezelői alapokat az 
egyéb donorokkal kötött megállapodás 
keretében kell létrehozni. Az egyes 
vagyonkezelői alapok célkitűzését az adott 
vagyonkezelői alap alapító okirata 
határozza meg. A vagyonkezelői alapot 
létrehozó bizottsági határozatnak 
tartalmaznia kell az alap célkitűzésének 
leírását, létrehozásának a (3) bekezdéssel 
összhangban levő indokolását, időtartamát 
és az egyéb donorokkal között előzetes 
megállapodásokat.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
227 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság elnökletével minden 
uniós vagyonkezelői alap esetében létre 
kell hozni az igazgatótanácsot, amely 
biztosítja a donorok, valamint –
megfigyelőként – a hozzájárulást nem 
fizető uniós tagállamok képviseletét, és 
dönt az alap felhasználásáról. Az 
igazgatótanács összetételére vonatkozó 
szabályokat és a vagyonkezelői alap belső 
szabályait az alap alapító okiratában kell 
rögzíteni; az alapító okiratot a Bizottság 
fogadja el és a donorok csatlakoznak 

(4) A Bizottság elnökletével minden 
uniós vagyonkezelői alap esetében létre 
kell hozni az igazgatótanácsot, amely 
biztosítja a donorok, valamint –
megfigyelőként – a hozzájárulást nem 
fizető uniós tagállamok és az Európai 
Parlament képviseletét, és dönt az alap 
felhasználásáról. Az igazgatótanács 
összetételére vonatkozó szabályokat és a 
vagyonkezelői alap belső szabályait az alap 
alapító okiratában kell rögzíteni; az alapító 
okiratot a Bizottság fogadja el és a donorok 
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hozzá. A szabályoknak tartalmazniuk kell 
azt a követelményt, hogy az alap 
felhasználásáról szóló végső döntéshez 
szükség van a Bizottság pozitív 
szavazatára.

csatlakoznak hozzá. A szabályoknak 
tartalmazniuk kell azt a követelményt, 
hogy az alap felhasználásáról szóló végső 
döntéshez szükség van a Bizottság pozitív 
szavazatára.

Módosítás 20

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A vagyonkezelői alapokhoz 
nyújtott uniós hozzájárulást az azon 
eszközre vonatkozó alap-jogiaktusban 
meghatározott eljárásokkal és célokkal 
összhangban kell biztosítani, amelyből a 
hozzájárulást nyújtják.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
228 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyes vagyonkezelői alapok által 
végrehajtott műveletekről az 
engedélyezésre jogosult tisztviselő évente 
kétszer pénzügyi jelentést állít össze.

Az egyes vagyonkezelői alapok által 
végrehajtott műveletekről az 
engedélyezésre jogosult tisztviselő évente 
kétszer pénzügyi jelentést állít össze. A 
Bizottság továbbá legalább hathavonta 
jelentést készít az egyes vagyonkezelői 
alapok végrehajtásáról minőségi 
kritériumok, mint például a támogatott 
projektek és programok természete, a 
kiválasztási eljárások, a földrajzi és 
tematikus projektek, a közvetítők 
felügyelete és azon kritérium szerint, hogy 
a vagyonkezelői alap hogyan járul hozzá a 
finanszírozásához hozzájáruló uniós 
eszközök alap-jogiaktusában foglalt célok 
teljesítéséhez.

Módosítás 22
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Rendeletre irányuló javaslat
261 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

261a. cikk

Sürgősségi eljárás

(1) Az e cikk alapján elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
haladéktalanul hatályba lépnek és 
alkalmazandók mindaddig, amíg az 
Európai Parlament vagy a Tanács a (2) 
bekezdésnek megfelelően nem emel 
ellenük kifogást. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusról az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak küldött 
értesítésben meg kell indokolni a 
sürgősségi eljárás alkalmazását.

(2) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács a 261. cikk (6) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően kifogást 
emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus ellen. Ebben az esetben a Bizottság 
az Európai Parlament vagy a Tanács 
kifogásáról szóló határozatról való 
értesítést követően haladéktalanul 
hatályon kívül helyezi a szóban forgó, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust.
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