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RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó üdvözli a Bizottság azon javaslatát, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alapra 
(ERFA), az Európai Szociális Alap Pluszra (ESZA +), a Kohéziós Alapra, az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapra (ETHA), a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra 
(MMIA), a Belső Biztonsági Alapra (BBA) és a Határigazgatási és Vízumeszközre (HAVE) 
vonatkozó közös szabályokat állapítson meg, mivel ez egyszerűsíti a nemzeti szintű 
programozást, erősebb szinergiákat teremt a különböző finanszírozási eszközök között, és 
javítja a finanszírozás átláthatóságát.

A LIBE bizottság hatáskörével összhangban az előadó módosításai elsősorban az MMIA-ra, a 
BBA-ra és a HAVE-re (a továbbiakban: IB-alapok) vonatkozó rendelkezésekre 
összpontosítanak. Mivel a bizottsági javaslat megfogalmazása nem mindig egyértelmű az 
alkalmazási köre tekintetében, az előadó módosításokat terjesztett elő annak tisztázása 
érdekében, hogy a szöveg mely részei vonatkoznak az IB-alapokra. Továbbá egyértelművé 
teszi, hogy az egyes alapokra vonatkozó rendeletek rendelkezései nem csak kiegészíthetik a 
közös rendelkezésekről szóló rendelet rendelkezéseit, hanem konfliktus esetén elsőbbséget is 
élvezhetnek („lex specialis derogat lex generalis”). 

Ezenkívül az alábbi módosításokat vezeti be a szövegbe:

 a Menekültügyi és Migrációs Alap elnevezésébe újra bevezetik az „integráció” szót (a 
rendelet címe, 1. cikk) és a rövidítés „MMA”-ról „MMIA”-ra változik a szöveg 
egészében;

 a bevezető hivatkozásokba bekerül az Alapjogi Chartára való hivatkozás, mivel azt 
minden uniós szervnek és intézménynek, valamint nemzeti hatóságnak tiszteletben 
kell tartania az uniós jog végrehajtása során; 

 annak tisztázása a preambulumbekezdésekben, hogy a Bizottság kezdeményezésére 
nyújtott technikai támogatás igénybe vehető az uniós alapokból finanszírozott 
fellépések eredményeiről és hozzáadott értékéről szóló kommunikáció céljára;

 a schengeni értékelési és monitoringmechanizmus keretében végzett értékeléseket 
beillesztették a „releváns országspecifikus ajánlások” 2. cikkben foglalt 
fogalommeghatározásába;

 a regionális hatóságok és a program végrehajtására irányuló konzultáció 
eredményeiről az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak benyújtandó jelentésre 
vonatkozó kötelezettség hozzáadása a 6. cikkben;

 a szükséghelyzeti támogatás és a program egyedi tevékenységeinek indokolására 
vonatkozó követelményt elhagyták a 17. cikkből, mivel a finanszírozás ezen fajtáját 
eseti alapon, tehát nem előrelátható módon folyósítják;

 a Bizottság által a programmódosítások értékelésére és jóváhagyására vonatkozóan 
betartandó határidőket (19. cikk) lerövidítették, hogy hozzáigazítsák az aktuális 
gyakorlathoz;

 a 31. cikk szerinti technikai segítségnyújtás átalányösszegét minden tagállam esetében 
a Bizottsággal kötött megállapodás útján kell megállapítani, amelynek maximális 
mértéke 7%; 
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 az IB-alapok tekintetében a 34. cikk kiegészül egy olyan követelménnyel, amely 
előírja, hogy az érintett decentralizált uniós ügynökségeket be kell vonni a 
monitoringbizottságok munkájába;

 a programozási időszak során legalább három ülést kell tartani az MMIA, a HAVE és 
a BBA végrehajtásának felülvizsgálatára (36. cikk);

 az uniós alapokból finanszírozott kiemelt projektekkel kapcsolatos tájékoztatás 
fokozása érdekében a tagállamok kötelesek az ilyen projektekre vonatkozó 
információkat feltüntetni egységes internetes portáljukon (41. cikk);

 a kedvezményezettek és a programhatóságok közötti információcserét 2023 helyett 
2022-től kell elektronikus úton végezni (63. cikk).
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MÓDOSÍTÁSOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Regionális Fejlesztési 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, 
az Európai Szociális Alap Pluszra, a 
Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi 
és Halászati Alapra vonatkozó közös 
rendelkezések, valamint az előbbiekre és a 
Menekültügyi és Migrációs Alapra, a 
Belső Biztonsági Alapra és a 
Határigazgatási és Vízumeszközre 
vonatkozó pénzügyi szabályok 
megállapításáról

az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, 
az Európai Szociális Alap Pluszra, a 
Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi 
és Halászati Alapra vonatkozó közös 
rendelkezések, valamint az előbbiekre és a 
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs
Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a 
Határigazgatási és Vízumeszközre 
vonatkozó pénzügyi szabályok 
megállapításáról

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
-1 bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unióról szóló 
szerződés 3. és 5. cikkére,

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
1 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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tekintettel az emberi jogok és alapvető 
szabadságok védelméről szóló európai 
egyezményre,

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
1 b bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió Alapjogi 
Chartájára,

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A demográfiai hátrányokra 
összehangolt módon kell megoldást találni 
valamennyi uniós, nemzeti, regionális és 
helyi hatóság fellépése révén, valamint a 
helyi és regionális helyzetet tükröző 
alkalmazkodási stratégiák követésével, 
továbbá hatékony, többszintű kormányzás 
megteremtésével az egyes régiókat célzó, 
szóban forgó konkrét szakpolitikák 
kialakítása és végrehajtása terén. A 
demográfiai hátrányok és az azokhoz 
kapcsolódó változások átfogóbb 
megközelítését az uniós eszközök nagyobb 
fokú koordinációjával kell biztosítani, 
különös tekintettel a közös agrárpolitikára 
(KAP), az európai strukturális és 
beruházási alapokra, beleértve a Kohéziós 
Alapot, az európai területi 
együttműködést, az Európai Stratégiai 
Beruházási Alapot (ESBA) és az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközt.

Módosítás 6
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Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A megosztott irányítással 
végrehajtott uniós alapok, nevezetesen az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap 
(ERFA), az Európai Szociális Alap Plusz 
(ESZA+), a Kohéziós Alap, valamint az 
Európai Tengerügyi és Halászati Alap 
(ETHA), a Menekültügyi és Migrációs
Alap (MMA), a Belső Biztonsági Alap 
(BBA) és az Integrált Határigazgatási Alap 
megosztott irányítása keretében 
finanszírozott intézkedések koordinált és 
összehangolt végrehajtásának 
továbbfejlesztése érdekében pénzügyi 
szabályokat kell megállapítani az EUMSZ 
322. cikke alapján az említett alapokra (a 
továbbiakban: alapok), egyértelműen 
meghatározva a vonatkozó rendelkezések 
alkalmazási körét. Ezenfelül az EUMSZ 
177. cikkén alapuló közös rendelkezéseket 
kell megállapítani konkrét szakpolitikai 
szabályok meghatározása érdekében az 
ERFA, az ESZA+, a Kohéziós Alap és az 
ETHA vonatkozásában.

(2) A megosztott irányítással 
végrehajtott uniós alapok, nevezetesen az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap 
(ERFA), az Európai Szociális Alap Plusz 
(ESZA+), a Kohéziós Alap, valamint az 
Európai Tengerügyi és Halászati Alap 
(ETHA), a Menekültügyi, Migrációs és 
Integrációs Alap (MMIA), a Belső 
Biztonsági Alap (BBA) és az Integrált 
Határigazgatási Alap megosztott irányítása 
keretében finanszírozott intézkedések 
koordinált és összehangolt végrehajtásának 
további koordinálása, összehangolása és 
egyszerűsítése, fejlesztése érdekében 
pénzügyi szabályokat kell megállapítani az 
EUMSZ 322. cikke alapján az említett 
alapokra (a továbbiakban: alapok), 
egyértelműen meghatározva a vonatkozó 
rendelkezések alkalmazási körét. Ezenfelül 
az EUMSZ 177. cikkén alapuló közös 
rendelkezéseket kell megállapítani konkrét 
szakpolitikai szabályok meghatározása 
érdekében az ERFA, az ESZA+, a 
Kohéziós Alap és az ETHA 
vonatkozásában.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az egyes alapok sajátosságai miatt 
valamennyi alapra és az ERFA keretében 
megvalósítandó „európai területi 
együttműködés” célkitűzésre (Interreg) 
külön rendeletekben (alapspecifikus 
rendeletek) egyedi szabályokat kell 
meghatározni az e rendeletben foglalt 
előírások kiegészítéseként.

(3) Az egyes alapok sajátosságai miatt 
valamennyi alapra és az ERFA keretében 
megvalósítandó „európai területi 
együttműködés” célkitűzésre (Interreg) 
külön rendeletekben (alapspecifikus 
rendeletek) egyedi szabályokat kell 
meghatározni az e rendeletben foglalt 
előírások kiegészítéseként. Ellentmondó 
rendelkezések esetén az egyes alapokra 
vonatkozó rendeletek elsőbbséget élveznek 
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e rendelettel szemben.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A legkülső régiókat és az északi, 
ritkán lakott régiókat egyedi 
intézkedésekkel és kiegészítő 
finanszírozással kell támogatni az EUMSZ 
349. cikkével és az 1994-es csatlakozási 
okmányhoz csatolt 6. jegyzőkönyv 2. 
cikkével összhangban.

(4) A peremterületeket és legkülső 
régiókat és az északi, ritkán lakott régiókat
a társadalmi kohézió növelése érdekében
egyedi intézkedésekkel és kiegészítő 
finanszírozással kell támogatni az EUMSZ 
349. cikkével és az 1994-es csatlakozási 
okmányhoz csatolt 6. jegyzőkönyv 2. 
cikkével összhangban.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Európai Unióról szóló szerződés 
(EUSZ) 3. cikkében és az EUMSZ 10. 
cikkében megállapított horizontális 
elveket, köztük az EUMSZ 5. cikkében 
meghatározott szubszidiaritás és 
arányosság elveit figyelembe kell venni az 
alapok végrehajtásakor, csakúgy, mint az 
Európai Unió Alapjogi Chartáját is. A 
tagállamoknak eleget kell tenniük a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló ENSZ-egyezmény követelményeinek 
is, és biztosítaniuk kell a hozzáférést annak 
9. cikke értelmében, valamint a 
termékekhez és szolgáltatásokhoz való 
akadálymentes hozzáférést harmonizáló 
uniós jogszabályokkal összhangban. A 
tagállamoknak és a Bizottságnak 
törekedniük kell az egyenlőtlenségek 
megszüntetésére, a férfiak és nők közötti 
egyenlőség támogatására, a nemek közötti 
esélyegyenlőség szempontjainak 
integrálására, valamint fel kell lépniük a 

(5) Az Európai Unióról szóló szerződés 
(EUSZ) 3. cikkében és az EUMSZ 10. 
cikkében megállapított horizontális elveket
és értékeket, köztük az EUSZ 5. cikkében 
meghatározott szubszidiaritás és 
arányosság elveit figyelembe kell venni az 
alapok végrehajtásakor, csakúgy, mint az 
Európai Unió Alapjogi Chartáját (a 
továbbiakban: a Charta) is. A 
tagállamoknak eleget kell tenniük a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló ENSZ-egyezmény követelményeinek 
is, és biztosítaniuk kell a hozzáférést annak 
9. cikke értelmében, valamint a 
termékekhez és szolgáltatásokhoz való 
akadálymentes hozzáférést harmonizáló 
uniós jogszabályokkal összhangban. Az 
alapokból finanszírozott műveleteknek 
hozzá kell járulniuk az egyenlőtlenségek 
megszüntetéséhez, a férfiak és nők közötti 
egyenlőség előmozdításához, valamint 
bármilyen – többek között a nemen, faji 
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nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális 
irányultságon alapuló megkülönböztetés 
ellen. Az alapok nem támogathatnak olyan 
tevékenységeket, amelyek hozzájárulnak a 
szegregáció bármely formájához. Az 
alapok célkitűzéseit a fenntartható fejlődés 
keretében kell megvalósítani, valamint a 
környezet minőségének megőrzésére, 
védelmére és javítására vonatkozóan az 
EUMSZ 11. cikkében és 191. cikkének 
(1) bekezdésében megállapított célkitűzés 
Unió általi előmozdítása révén, valamint a 
„szennyező fizet” elv figyelembevételével. 
A belső piac integritásának védelme 
érdekében a vállalkozások számára hasznot 
jelentő műveleteknek összhangban kell 
állniuk az EUMSZ 107. és 108. cikkében 
az állami támogatásokra vonatkozóan 
lefektetett uniós szabályokkal.

vagy etnikai származáson, bőrszínen vagy 
társadalmi származáson, genetikai 
jellemzőkön, valláson vagy 
meggyőződésen, politikai vagy bármely 
egyéb véleményen, nemzeti kisebbséghez 
való tartozáson, vagyoni helyzeten, 
születésen, fogyatékosságon, életkoron 
vagy szexuális irányultságon alapuló –
megkülönböztetés elleni fellépéshez. Az 
alapok nem támogathatnak olyan 
tevékenységeket, amelyek hozzájárulnak a 
szegregáció vagy a társadalmi kirekesztés 
bármely formájához. Az alapok 
célkitűzéseit a fenntartható fejlődés 
keretében kell megvalósítani, valamint a 
környezet minőségének megőrzésére, 
védelmére és javítására, valamint az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemre
vonatkozóan az EUMSZ 11. cikkében és 
191. cikkének (1) bekezdésében 
megállapított célkitűzés Unió általi 
előmozdítása révén, valamint a „szennyező 
fizet” elv figyelembevételével. A belső 
piac integritásának védelme érdekében a 
vállalkozások számára hasznot jelentő 
műveleteknek összhangban kell állniuk az 
EUMSZ 107. és 108. cikkében az állami 
támogatásokra vonatkozóan lefektetett 
uniós szabályokkal. Egy mindenki 
számára jobb és fenntarthatóbb jövő 
elérése érdekében az alapokból nyújtott 
támogatásnak célzottan a szociális jogok 
európai pillérében meghatározott elvekre, 
valamint az ENSZ 2030-ig tartó időszakra 
szóló menetrendje keretében rögzített, 
azon fenntartható fejlesztési célokra kell 
irányulnia, amelyek megvalósítására 
mind az Unió, mind az uniós tagállamok 
kötelezettséget vállaltak. Az alapoknak 
emellett a szegénység unióbeli 
felszámolásához is hozzá kell járulniuk. 
Az alapok végrehajtásakor a 
tagállamoknak – figyelembe véve a helyi 
és regionális kihívásokat –
gondoskodniuk kell az említett elvekkel és 
célokkal való összhangról, koherenciáról 
és szinergiáról.
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A gyermekek jogainak 
előmozdítása, amelyeket a Gyermek 
Jogairól szóló ENSZ-egyezmény rögzít, az 
uniós politikák egyik kifejezett célkitűzése 
(az EUSZ 3. cikke). Az Uniónak és a 
tagállamoknak megfelelően fel kell 
használniuk az alapokat olyan 
intézkedések támogatására, amelyek 
előmozdítják a gyermekek jogainak 
érvényesítéséhez hozzájáruló eredményes 
beavatkozásokat.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az xxx/xxx rendelettel 
összhangban az Uniónak a 
tagállamokban a jogállamiság 
tekintetében fennálló, általánossá vált 
hiányosságok esetén intézkedéseket kell 
hoznia költségvetése védelme érdekében.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az uniós költségvetésnek az 
alapokra elkülönített részét a Bizottság és a 
tagállamok megosztott irányítással hajtják 
végre az (EU) [az új költségvetési rendelet 
száma] (Euratom) európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek12 (a továbbiakban: 
költségvetési rendelet) megfelelően. Ebből 

(10) Az uniós költségvetésnek az 
alapokra elkülönített részét a Bizottság és a 
tagállamok megosztott irányítással hajtják 
végre az (EU) [az új költségvetési rendelet 
száma] (Euratom) európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek12 (a továbbiakban: 
költségvetési rendelet) megfelelően. Ebből 
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kifolyólag az alapok megosztott irányítás 
keretében történő végrehajtása során a 
Bizottságnak és a tagállamoknak be kell 
tartaniuk a költségvetési rendeletben 
hivatkozott olyan elveket, mint a hatékony 
és eredményes pénzgazdálkodás, az 
átláthatóság és a 
megkülönböztetésmentesség.

kifolyólag az alapok megosztott irányítás 
keretében történő végrehajtása során a 
Bizottságnak és a tagállamoknak be kell 
tartaniuk a költségvetési rendeletben 
hivatkozott elveket, többek között a 
teljesség, a hatékony és eredményes
pénzgazdálkodás, az átláthatóság és a 
megkülönböztetésmentesség elveit. A 
tagállamoknak tartózkodniuk kell olyan 
szabályok bevezetésétől, amelyek a 
kedvezményezett számára bonyolulttá 
teszik az alapok felhasználását.

_________________ _________________

12 HL L […]., […], […]. o. 12 HL L […]., […], […]. o.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A partnerség elve az alapok 
végrehajtásának egy kulcsfontosságú 
szempontja, amely a többszintű irányítási 
megközelítésre épül, és biztosítja a civil 
társadalom és a szociális partnerek 
részvételét. A partnerségek szervezésének 
folytonossága érdekében a 240/2014/EU 
felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendelet13 továbbra is érvényes.

(11) A partnerség elve az alapok 
végrehajtásának egy kulcsfontosságú 
szempontja, amely a többszintű irányítási 
megközelítésre épül, és biztosítja az 
illetékes regionális és helyi hatóságok, a 
civil társadalmat és a nem kormányzati 
szervezeteket képviselő érintett szervek és 
a gazdasági és szociális partnerek 
részvételét adott esetben. Az MMIA és a 
HAVE esetében a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell továbbá, hogy a 
partnerség az érintett nemzetközi 
szervezetekre is kiterjedjen. A 
partnerségek szervezésének folytonossága 
érdekében a 240/2014/EU felhatalmazáson 
alapuló bizottsági rendelet13 továbbra is 
érvényes.

__________________ __________________

13 A Bizottság 240/2014/EU 
felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. 
január 7.) az európai strukturális és 
beruházási alapok keretében megvalósított 
partnerségre vonatkozó európai magatartási 

13 A Bizottság 240/2014/EU 
felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. 
január 7.) az európai strukturális és 
beruházási alapok keretében megvalósított 
partnerségre vonatkozó európai magatartási 
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kódexről (HL L 74., 2014.3.14., 1. o.). kódexről (HL L 74., 2014.3.14., 1. o.).

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere jelenti a 
nemzeti reformprioritások 
meghatározásának és végrehajtásuk 
felügyeletének keretét. A tagállamok ezen 
reformprioritások támogatására saját 
többéves nemzeti beruházási stratégiákat 
dolgoznak ki. Ezeket a stratégiákat, melyek 
a nemzeti és uniós támogatásra ajánlott, 
prioritást élvező beruházási projektek 
felvázolására és koordinálására irányulnak, 
az éves nemzeti reformprogramokkal 
együtt terjesztik elő. Céljuk továbbá 
elősegíteni az uniós támogatások koherens 
felhasználását és maximalizálni a főként az 
alapokból, az európai beruházásstabilizáló 
funkcióból és az InvestEU-ból biztosított 
pénzügyi támogatások hozzáadott értékét.

(12) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere jelenti a 
nemzeti reformprioritások 
meghatározásának és végrehajtásuk 
felügyeletének keretét. A tagállamok ezen 
reformprioritások támogatására saját 
többéves nemzeti beruházási stratégiákat 
dolgoznak ki. Ezeket a stratégiákat, melyek 
a nemzeti és uniós támogatásra ajánlott, 
prioritást élvező beruházási projektek 
felvázolására és koordinálására irányulnak, 
az éves nemzeti reformprogramokkal 
együtt terjesztik elő. Céljuk továbbá 
elősegíteni az uniós támogatások koherens 
felhasználását és maximalizálni a főként az 
alapokból, az európai beruházásstabilizáló 
eszközből és az InvestEU-ból biztosított 
pénzügyi támogatások hozzáadott értékét. 
Ezeknek a stratégiáknak összhangban kell 
lenniük más uniós alapokkal, 
programokkal és eszközökkel – például a 
nemzeti romaintegrációs stratégiák 2020 
utáni uniós keretrendszerével – is.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az alapok által biztosított uniós 
támogatások hatékony és eredményes
felhasználásához szükséges előfeltételek 
teljesülése céljából létre kell hozni az 
előfeltételek korlátozott listáját, valamint 
értékelésükre egy egyértelmű és kimerítő 
objektív kritériumrendszert kell 

(17) Az alapok által biztosított uniós 
támogatások megkülönböztetésmentes, 
inkluzív, hatékony, eredményes és 
átlátható felhasználásához szükséges 
előfeltételek teljesülése céljából – ami 
hozzájárulhat az uniós polgároknak az 
Unióba és annak működésébe vetett 
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megállapítani. Az egyes előfeltételeket 
hozzá kell egy egyedi célkitűzéshez, és 
automatikusan kell alkalmazni őket, 
amikor az adott célkitűzés támogatás 
céljából kiválasztásra kerül. Amennyiben 
ezek a feltételek nem teljesülnek, az egyedi 
célkitűzések keretében megvalósítandó 
műveletekhez kapcsolódó kiadásokat nem 
szabad feltünteni a kifizetési kérelmekben. 
A kedvező beruházási keret fenntartása 
érdekében az előfeltételek folyamatos 
teljesülését rendszeresen ellenőrizni kell. 
Fontos biztosítani továbbá, hogy a 
támogatásra kiválasztott műveleteket 
azokkal a stratégiákkal és tervezési 
dokumentumokkal összhangban hajtsák 
végre, amelyeken a teljesített előfeltételek 
alapulnak, ezáltal biztosítva, hogy 
valamennyi társfinanszírozott művelet 
megfeleljen az uniós szakpolitikai 
keretnek.

bizalmának helyreállításához is – létre kell 
hozni az előfeltételek korlátozott listáját, 
valamint értékelésükre egy egyértelmű és 
kimerítő objektív kritériumrendszert kell 
megállapítani. Az egyes előfeltételeket
hozzá kell kapcsolni egy egyedi 
célkitűzéshez, és automatikusan kell 
alkalmazni őket, amikor az adott célkitűzés 
támogatás céljából kiválasztásra kerül. 
Amennyiben ezek a feltételek nem 
teljesülnek, az egyedi célkitűzések 
keretében megvalósítandó műveletekhez 
kapcsolódó kiadásokat nem szabad 
feltüntetni a kifizetési kérelmekben. A 
kedvező beruházási keret fenntartása 
érdekében az előfeltételek folyamatos 
teljesülését rendszeresen ellenőrizni kell. 
Fontos biztosítani továbbá, hogy a 
támogatásra kiválasztott műveleteket 
azokkal a stratégiákkal és tervezési 
dokumentumokkal összhangban hajtsák 
végre, amelyeken a teljesített előfeltételek 
alapulnak, ezáltal biztosítva, hogy 
valamennyi társfinanszírozott művelet 
megfeleljen az uniós szakpolitikai 
keretnek.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A programok tartalmával 
kapcsolatban közös követelményeket 
szükséges megállapítani, figyelembe véve 
az egyes alapok egyedi jellegét. Ezek a 
követelmények kiegészíthetők 
alapspecifikus szabályokkal. Az (EU) 
[XXX] európai parlamenti és tanácsi 
rendelet15 (a továbbiakban: ETE rendelet) 
céljaként egyedi rendelkezéseket állapít
meg az európai területi együttműködési 
célkitűzés (Interreg) keretébe tartozó 
programok tartalmára vonatkozóan.

(21) A programok nemzeti szintű 
előkészítésének megkönnyítése, valamint 
az átláthatóság és az elszámoltathatóság 
fokozása érdekében a programok
komponenseit a lehető legnagyobb 
mértékben össze kell hangolni. Ezért e 
rendeletnek a programok tartalma 
tekintetében közös követelményeket kell 
megállapítania, figyelembe véve az egyes 
alapok egyedi jellegét, és sablonokat kell 
biztosítania, különösen az ERFA 
(„Beruházás a munkahelyteremtésbe és 
növekedésbe” célkitűzés), az ESZA +, a 
Kohéziós Alap és az ETHA által 
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támogatott programok, valamint az 
MMIA, a HAVE és a BBA által 
támogatott programok számára. A 
követelmények kiegészíthetők 
alapspecifikus szabályokkal. Az (EU) 
[XXX] európai parlamenti és tanácsi 
rendelet15 (a továbbiakban: ETE rendelet) 
céljaként egyedi rendelkezéseket állapít 
meg az európai területi együttműködési 
célkitűzés (Interreg) keretébe tartozó 
programok tartalmára vonatkozóan.

__________________ __________________

15 (EU) […] rendelet az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap és külső finanszírozási 
eszközök által támogatott európai területi 
együttműködési célkitűzésre (Interreg) 
vonatkozó egyedi rendelkezésekről (HL L 
[…]., […]., […].o.).

15 (EU) […] rendelet az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap és külső finanszírozási 
eszközök által támogatott európai területi 
együttműködési célkitűzésre (Interreg) 
vonatkozó egyedi rendelkezésekről (HL L 
[…]., […]., […].o.).

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A helyi szintű lehetőségek jobb 
mozgósítása érdekében meg kell erősíteni 
és le kell egyszerűsíteni a közösségvezérelt 
helyi fejlesztést. Ennek figyelembe kell 
vennie a helyi igényeket és lehetőségeket, 
valamint az adott társadalmi-kulturális 
jellemzőket, és elő kell mozdítania a 
strukturális változásokat, a közösségi 
kapacitás építését és az innováció 
ösztönzését. Meg kell erősíteni az alapok 
közötti szoros együttműködést és azok 
integrált felhasználását a helyi fejlesztési 
stratégiák támogatásában. Lényeges 
alapelvként a közösség érdekeit képviselő 
helyi akciócsoportokra kell ruházni a 
közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák 
kidolgozását és végrehajtását illető 
felelősséget. Meg kell könnyíteni a „vezető 
alap” koncepciójának alkalmazását, hogy a 
különböző alapokból könnyebben lehessen 
összehangolt módon támogatni a 

(24) A helyi szintű lehetőségek jobb 
mozgósítása érdekében meg kell erősíteni 
és le kell egyszerűsíteni a közösségvezérelt 
helyi fejlesztést. Ennek figyelembe kell 
vennie a helyi igényeket és lehetőségeket, 
valamint az adott társadalmi-kulturális 
jellemzőket, és elő kell mozdítania a 
strukturális változásokat, a közösségi 
kapacitás építését és az innováció és a 
kutatás ösztönzését. Meg kell erősíteni az 
alapok közötti szoros együttműködést és 
azok integrált felhasználását a helyi 
fejlesztési stratégiák támogatásában. 
Lényeges alapelvként a közösség érdekeit 
képviselő helyi akciócsoportokra kell 
ruházni a közösségvezérelt helyi fejlesztési 
stratégiák kidolgozását és végrehajtását 
illető felelősséget. Meg kell könnyíteni a 
„vezető alap” koncepciójának 
alkalmazását, hogy a különböző alapokból 
könnyebben lehessen összehangolt módon 
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közösségvezérelt helyi fejlesztési 
stratégiákat, és egyszerűsödjön azok 
végrehajtása.

támogatni a közösségvezérelt helyi 
fejlesztési stratégiákat, és egyszerűsödjön 
azok végrehajtása.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A programok teljesítésének
vizsgálata céljából a tagállamnak 
monitoringbizottságokat kell felállítania. 
Az ERFA, az ESZA+ és a Kohéziós Alap 
esetében az éves végrehajtási jelentéseket a 
programvégrehajtásra vonatkozóan a 
tagállam által elérhetővé tett legfrissebb 
információkon és adatokon alapuló éves 
strukturált szakpolitikai párbeszéddel kell 
felváltani.

(27) A programok teljesítményének
vizsgálata céljából a tagállamnak 
monitoringbizottságokat kell felállítania, 
amelyekben helyet kapnak az érintett 
szociális partnerek, a civil társadalom, az 
egyenlőségi szervek és a független emberi 
jogi szervezetek. Kulcsfontosságú az 
átláthatóság és a kiegyensúlyozott 
képviselet, ezért biztosítani kell a nemek 
közötti egyensúlyt és a kisebbségek és más 
kirekesztett csoportok megfelelő 
képviseletét. A monitoringbizottságokat a 
Bizottságnak jóvá kell hagynia. Az ERFA, 
az ESZA+ és a Kohéziós Alap esetében az 
éves végrehajtási jelentéseket a 
programvégrehajtásra vonatkozóan a 
tagállam által elérhetővé tett legfrissebb 
információkon és adatokon alapuló éves 
strukturált szakpolitikai párbeszéddel kell 
felváltani.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) A tagállamoknak értékelniük kell 
programjaikat a programok tervezése és 
végrehajtása minőségének javítása 
érdekében. E célból a tagállamoknak 
értékelési tervet kell kidolgozniuk, 
amelynek félidős értékelést kell 
tartalmaznia az MMIA-ra, a HAVE-re és
a BBA-ra vonatkozóan. Ezenkívül a 
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tagállamoknak 2029. június 30-ig 
értékelniük kell az egyes programok 
hatását.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A következő programozási időszak 
kapcsolódó programjai és tevékenységei 
előkészítésének támogatása céljából a 
Bizottságnak félidős értékelést kell 
végeznie az alapokról. A programozási 
időszak végén a Bizottságnak 
visszamenőleges értékeléseket kell 
végeznie az alapokról, amelyeknek az 
alapok által kifejtett hatásra kell 
koncentrálniuk.

(30) A következő programozási időszak 
kapcsolódó programjai és tevékenységei 
előkészítésének támogatása céljából a 
Bizottságnak félidős értékelést kell 
végeznie az alapokról. A programozási 
időszak végén a Bizottságnak értékelnie 
kell az alapok által kifejtett hatást. Az 
átláthatóság biztosítása, valamint a 
polgárok Unióba és uniós intézményekbe 
vetett bizalmának növelése érdekében 
ezen értékelések eredményeit közzé kell 
tenni.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Az irányító hatóságoknak 
strukturált információkat kell közzétenniük 
a kiválasztott műveletekről és 
kedvezményezettekről az adott műveletet 
támogató program weboldalán, aminek 
során figyelembe kell venni az (EU) 
2016/679 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet17 személyes adatokra vonatkozó 
adatvédelmi követelményeit.

(32) Az irányító hatóságoknak 
strukturált információkat kell közzétenniük 
a kiválasztott műveletekről és 
kedvezményezettekről az adott műveletet 
támogató program weboldalán, aminek 
során teljes mértékben tiszteletben kell 
tartani az (EU) 2016/679 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben17 a 
személyes adatok védelmére vonatkozóan 
meghatározott követelményeket.

__________________ __________________

17 Az Európai Parlament és a Tanács 2016. 
április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a 
természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 

17 Az Európai Parlament és a Tanács 2016. 
április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a 
természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 
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védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 
2016.5.4., 1. o.).

védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 
2016.5.4., 1. o.).

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Az alapok eredményességének, 
igazságosságának és fenntartható hatásának 
biztosítására olyan rendelkezéseket kell 
hozni, amelyek biztosítják az 
infrastruktúrába történő beruházások vagy 
a termelő beruházások hosszú élettartamát, 
és megakadályozzák, hogy az alapokat 
tisztességtelen előny megszerzésére 
használják fel. Az irányító hatóságoknak 
külön figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy 
ne támogassák az áthelyezést a műveletek 
kiválasztásakor, valamint hogy 
szabálytalanságként kezeljék a tartósság 
követelményének meg nem felelő 
műveletekre jogosulatlanul kifizetett 
összegeket.

(38) Az alapok befogadó és 
megkülönböztetésmentes jellegének, 
eredményességének, igazságosságának és 
fenntartható hatásának biztosítására olyan 
rendelkezéseket kell hozni, amelyek 
biztosítják az infrastruktúrába történő 
beruházások vagy a termelőberuházások 
befogadó és megkülönböztetésmentes 
jellegét, hosszú élettartamát, és 
megakadályozzák, hogy az alapokat 
tisztességtelen előny megszerzésére 
használják fel. Az irányító hatóságoknak 
külön figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy 
ne támogassák az áthelyezést a műveletek 
kiválasztásakor, valamint hogy 
szabálytalanságként kezeljék a tartósság 
követelményének meg nem felelő 
műveletekre jogosulatlanul kifizetett 
összegeket. Az átláthatóság az egész
folyamat során kulcsfontosságú.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Az alapok eredményességének, 
igazságosságának és fenntartható hatásának 
biztosítására olyan rendelkezéseket kell 
hozni, amelyek biztosítják az 
infrastruktúrába történő beruházások vagy 
a termelő beruházások hosszú élettartamát, 

(38) Az alapok eredményességének, 
hatékonyságának, igazságosságának és 
fenntartható hatásának biztosítására olyan 
rendelkezéseket kell hozni, amelyek 
biztosítják az infrastruktúrába történő 
beruházások vagy a termelőberuházások
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és megakadályozzák, hogy az alapokat 
tisztességtelen előny megszerzésére 
használják fel. Az irányító hatóságoknak 
külön figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy 
ne támogassák az áthelyezést a műveletek 
kiválasztásakor, valamint hogy 
szabálytalanságként kezeljék a tartósság 
követelményének meg nem felelő 
műveletekre jogosulatlanul kifizetett 
összegeket.

hosszú élettartamát, és megakadályozzák, 
hogy az alapokat tisztességtelen előny 
megszerzésére használják fel. Az irányító 
hatóságoknak külön figyelmet kell 
fordítaniuk arra, hogy ne támogassák az 
áthelyezést a műveletek kiválasztásakor, 
valamint hogy szabálytalanságként 
kezeljék a tartósság követelményének meg 
nem felelő műveletekre jogosulatlanul 
kifizetett összegeket.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
39 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39a) A cigányellenességgel szembeni 
hatékony küzdelem, valamint annak 
szavatolása érdekében, hogy a romák 
uniós polgárokként kibontakoztathassák 
képességeiket, integrált megközelítés, 
valamint több alapból finanszírozott 
programok kialakítása és végrehajtása 
szükséges. Ezért létfontosságú – csakúgy 
mint a többi releváns alap, például az 
EMVA, az Erasmus program, a Kreatív 
Európa program, a Jogérvényesülés, 
Jogok és Értékek Alap stb. esetében – az 
ESZA, az ERFA és a Kohéziós Alap 
összeegyeztethetősége és egymást 
kiegészítő jellege.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) Lehetővé kell tenni, hogy az 
irányító hatóságok – az állami 
támogatásokra és a közbeszerzésekre 
vonatkozóan a 2014–2020-as programozási 
időszakban már egyértelműen lefektetett 
szabályok maradéktalan 

(44) Lehetővé kell tenni, hogy az 
irányító hatóságok – az állami 
támogatásokra és a közbeszerzésekre 
vonatkozóan a 2014–2020-as programozási 
időszakban már egyértelműen lefektetett 
szabályok maradéktalan 
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figyelembevételével – eldönthessék, hogy a 
célrégiók egyedi szükségleteinek 
kielégítése szempontjából mi a 
finanszírozási eszközök végrehajtásának 
legmegfelelőbb módja.

figyelembevételével – eldönthessék, hogy a 
célrégiók egyedi szükségleteinek 
kielégítése és a maximális pozitív hatás 
elérése szempontjából mi a finanszírozási 
eszközök végrehajtásának legmegfelelőbb 
módja.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
45 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45a) Az elszámoltathatóság és az 
átláthatóság növelése érdekében a 
Bizottságnak gondoskodnia kell egy olyan 
panaszkezelési rendszerről, amely a 
programok előkészítésének és 
végrehajtásának minden szakaszában – a 
nyomon követést és az értékelést is 
ideértve – hozzáférhető az állampolgárok 
és az érdekelt felek számára.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(58) A tagállamoknak továbbá meg kell 
előzniük, fel kell tárniuk és hatékonyan 
kezelniük kell minden szabálytalanságot, 
ideértve a kedvezményezettek által 
elkövetett szabálytalanságokat. Emellett az 
Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a 
883/2013/EU, Euratom rendelettel18, a 
2988/95/Euratom,EK rendelettel19 és a 
2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel20

összhangban közigazgatási vizsgálatokat –
többek között helyszíni ellenőrzéseket és 
szemléket – végezhet annak megállapítása 
céljából, hogy történt-e csalás, korrupció 
vagy bármilyen más jogellenes 
tevékenység, amely sérti az Unió pénzügyi 
érdekeit. Az Európai Ügyészség az (EU) 

(58) A tagállamoknak továbbá meg kell 
előzniük, fel kell tárniuk és hatékonyan 
kezelniük kell minden szabálytalanságot, 
ideértve a kedvezményezettek által 
elkövetett szabálytalanságokat. Emellett az 
Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a 
883/2013/EU, Euratom rendelettel18, a 
2988/95/Euratom, EK rendelettel19 és a 
2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel20

összhangban közigazgatási vizsgálatokat –
többek között helyszíni ellenőrzéseket és 
szemléket – végezhet annak megállapítása 
céljából, hogy történt-e csalás, korrupció 
vagy bármilyen más jogellenes 
tevékenység, amely sérti az Unió pénzügyi 
érdekeit. Az Európai Ügyészség az (EU) 
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2017/1939 rendeletnek21 megfelelően 
kinyomozhatja és büntetőeljárás alá 
vonhatja az Unió pénzügyi érdekeit érintő 
csalás ellen büntetőjogi eszközökkel 
folytatott küzdelemről szóló (EU) 
2017/1371 irányelv22 szerinti, az Unió 
pénzügyi érdekeit sértő csalást és más 
jogellenes tevékenységeket. A tagállamok 
megteszik a szükséges lépéseket annak 
biztosításához, hogy bármely, uniós 
alapokban részesülő személy vagy entitás 
teljes mértékben együttműködjön az Unió 
pénzügyi érdekeinek védelmében, és 
megadja a Bizottság, az Európai Csalás 
Elleni Hivatal (OLAF), az Európai 
Ügyészség és az Európai Számvevőszék 
számára szükséges jogokat es hozzáférést, 
továbbá szavatolja, hogy az uniós alapok 
felhasználásában részt vevő bármely 
harmadik fél ezzel egyenértékű jogokat 
biztosít. A tagállamoknak jelentést kell 
tenniük a Bizottság számára a feltárt 
szabálytalanságokról, ideértve a csalást, az 
ezzel kapcsolatos nyomon követő 
intézkedésekről, valamint az OLAF 
vizsgálatainak nyomon követéséről.

2017/1939 rendeletnek21 megfelelően 
kinyomozhatja és büntetőeljárás alá 
vonhatja az Unió pénzügyi érdekeit érintő 
csalás ellen büntetőjogi eszközökkel 
folytatott küzdelemről szóló (EU) 
2017/1371 irányelv22 szerinti, az Unió 
pénzügyi érdekeit sértő csalást és más 
jogellenes tevékenységeket. A tagállamok 
megteszik a szükséges lépéseket annak 
biztosításához, hogy bármely, uniós 
alapokban részesülő személy vagy entitás 
teljes mértékben együttműködjön az Unió 
pénzügyi érdekeinek védelmében, és 
megadja a Bizottság, az Európai Csalás 
Elleni Hivatal (OLAF), az Európai 
Ügyészség és az Európai Számvevőszék 
számára szükséges jogokat és hozzáférést, 
továbbá szavatolja, hogy az uniós alapok 
felhasználásában részt vevő bármely 
harmadik fél ezzel egyenértékű jogokat 
biztosít. A tagállamoknak részletes
jelentést kell tenniük a Bizottság számára a 
feltárt szabálytalanságokról, ideértve a 
csalást, az ezzel kapcsolatos nyomon 
követő intézkedésekről, valamint az OLAF 
vizsgálatainak nyomon követéséről, 
továbbá adott esetben annak okairól, hogy 
miért nem követték nyomon az OLAF 
vizsgálatait. Azoknak a tagállamoknak, 
amelyek nem vesznek részt az Európai 
Ügyészséggel kapcsolatos megerősített 
együttműködésben, részletes jelentéssel 
kell szolgálniuk a Bizottságnak a csalások 
feltárt eseteiben indított 
büntetőeljárásokról, valamint adott 
esetben az Eurojusttal az Európai 
Ügyészség hatáskörébe tartozó ügyekben 
folytatott együttműködésről.

_________________ _________________

18 Az Európai Parlament és a Tanács 
883/2013/EU, Euratom rendelete 
(2013. szeptember 11.) az Európai Csalás 
Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott 
vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 
1074/1999/Euratom tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 
2013.9.18., 1. o.).

18 Az Európai Parlament és a Tanács 
883/2013/EU, Euratom rendelete 
(2013. szeptember 11.) az Európai Csalás 
Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott 
vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 
1074/1999/Euratom tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 
2013.9.18., 1. o.).



AD\1169646HU.docx 21/55 PE627.729v02-00

HU

19 A Tanács 2988/95/EK, Euratom 
rendelete (1995. december 18.) az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek 
védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.).

19 A Tanács 2988/95/EK, Euratom 
rendelete (1995. december 18.) az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek 
védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.).

20 A Tanács 2185/96/Euratom, EK 
rendelete (1996. november 11.) az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással 
és egyéb szabálytalanságokkal szembeni 
védelmében a Bizottság által végzett 
helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról 
(HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

20 A Tanács 2185/96/Euratom, EK 
rendelete (1996. november 11.) az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással 
és egyéb szabálytalanságokkal szembeni 
védelmében a Bizottság által végzett 
helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról 
(HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

21 A Tanács (EU) 2017/1939 rendelete 
(2017. október 12.) az Európai Ügyészség 
létrehozására vonatkozó megerősített 
együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 
2017.10.31., 1. o.).

21 A Tanács (EU) 2017/1939 rendelete 
(2017. október 12.) az Európai Ügyészség 
létrehozására vonatkozó megerősített 
együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 
2017.10.31., 1. o.).

22 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2017/1371 irányelve (2017. július 5.) az 
Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen 
büntetőjogi eszközökkel folytatott 
küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 29. 
o.).

22 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2017/1371 irányelve (2017. július 5.) az 
Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen 
büntetőjogi eszközökkel folytatott 
küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 29. 
o.).

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
70 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(70) Különösen fontos, hogy a Bizottság 
az előkészítő munkája során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten, és hogy e konzultációkra 
a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 
2016. április 13-i intézményközi 
megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. 
A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai Parlament 
és a Tanács a tagállamok szakértőivel 
egyidejűleg kap kézhez minden 
dokumentumot, és szakértőik rendszeresen 
részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésével 
foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(70) Különösen fontos, hogy a Bizottság 
az előkészítő munkája során megfelelő 
konzultációkat folytasson valamennyi 
érdekelt féllel, többek között szakértői 
szinten, és hogy e konzultációkra a 
jogalkotás minőségének javításáról szóló, 
2016. április 13-i intézményközi 
megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. 
A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai Parlament 
és a Tanács a tagállamok szakértőivel 
egyidejűleg kap kézhez minden 
dokumentumot, és szakértőik rendszeresen 
részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésével 
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foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap 
Plusz (ESZA+), a Kohéziós Alap, az 
Európai Tengerügyi és Halászati Alap 
(ETHA), a Menekültügyi és Migrációs
Alap (MMA), a Belső Biztonsági Alap 
(BBA) és a Határigazgatási és 
Vízumeszköz (HAVE) (a továbbiakban: az 
alapok) esetében alkalmazandó pénzügyi 
szabályok;

a) az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap 
Plusz (ESZA+), a Kohéziós Alap, az 
Európai Tengerügyi és Halászati Alap 
(ETHA), a Menekültügyi, Migrációs és 
Integrációs Alap (MMIA), a Belső 
Biztonsági Alap (BBA) és a 
Határigazgatási és Vízumeszköz (HAVE) 
(a továbbiakban: az alapok) esetében 
alkalmazandó pénzügyi szabályok;

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „releváns országspecifikus 
ajánlások”: az EUMSZ 121. cikke (2) 
bekezdésének és az EUMSZ 148. cikke (4) 
bekezdésének megfelelően elfogadott 
tanácsi ajánlások, amelyek olyan 
strukturális kihívásokhoz kapcsolódnak, 
amelyeket helyénvaló a közvetlenül az 
alapok hatálya alá tartozó többéves 
beruházások révén kezelni, az 
alapspecifikus rendeletekban foglaltak 
szerint, valamint az (EU) [az energiaunió 
irányításáról szóló új rendelet száma] 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
[XX]. cikkének megfelelően elfogadott
releváns ajánlások;

1. „releváns országspecifikus 
ajánlások”: az EUMSZ 121. cikke (2) 
bekezdésének és az EUMSZ 148. cikke (4) 
bekezdésének megfelelően elfogadott 
tanácsi ajánlások, amelyek olyan 
strukturális kihívásokhoz kapcsolódnak, 
amelyeket helyénvaló a közvetlenül az 
alapok hatálya alá tartozó többéves 
beruházások révén kezelni, az 
alapspecifikus rendeletekben foglaltak 
szerint, az 1053/2013/EU tanácsi rendelet 
keretében tett ajánlások1a, valamint az 
(EU) [az energiaunió irányításáról szóló új 
rendelet száma] európai parlamenti és 
tanácsi rendelet [XX]. cikkének 
megfelelően elfogadott releváns ajánlások;

__________________

A Tanács 1053/2013/EU rendelete (2013. 
október 7.) a schengeni vívmányok 
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alkalmazását ellenőrző értékelési és 
monitoringmechanizmus létrehozásáról és 
a végrehajtó bizottságnak a Schengent 
Értékelő és Végrehajtását Felügyelő 
Állandó Bizottság létrehozásáról szóló 
1998. szeptember 16-i határozatának 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 
2013.11.6., 27. o.).

Indokolás

A BBA szempontjából releváns módosítás.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. „a nemek közötti egyenlőség 
érvényesítése”: kettős megközelítés 
követése, egyrészt a nemi szempontoknak 
a programozás és a végrehajtás 
folyamatának minden szakaszába történő, 
rendszerszintű integrálása, másrészt 
további egyedi intézkedések révén. A 
nemek közötti egyenlőség szempontját 
érvényesítő költségvetés-tervezés 
módszerei felhasználhatók a nemek 
közötti egyenlőség elvének a programok 
előkészítésébe és végrehajtásába történő 
beépítésére;

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) intelligensebb Európa az innovatív 
és intelligens gazdasági átalakítás 
előmozdítása révén;

a) intelligensebb Európa az innovatív, 
fenntartható és intelligens gazdasági 
átalakítás előmozdítása révén;
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Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) zöldebb, karbonszegény Európa a 
tiszta és méltányos energetikai átállás, a 
zöld és kék beruházás, a körforgásos 
gazdaság, az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás és a kockázatmegelőzés és -
kezelés előmozdításával;

b) zöldebb, karbonszegény Európa az 
életképes környezet, a tiszta és méltányos 
energetikai átállás, a zöld és kék beruházás, 
a körforgásos gazdaság, az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és 
a kockázatmegelőzés és -kezelés 
előmozdításával;

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) szociálisabb Európa a szociális 
jogok európai pillérének végrehajtásával;

d) szociálisabb, befogadóbb és 
nagyobb kohézióval rendelkező Európa a 
szociális jogok európai pillérének 
végrehajtásával és különösen az 
egyenlőtlenségek, a szegénység, a 
társadalmi kirekesztés és a 
munkanélküliség leküzdésével;

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a polgárokhoz közelebb álló Európa 
a városi, vidéki és part menti térségek 
fenntartható és integrált fejlesztésének 
elősegítése és helyi kezdeményezések 
révén.

e) a polgárokhoz közelebb álló Európa 
a városi, vidéki és part menti térségek 
fenntartható és integrált, valamint 
kiegyensúlyozott fejlesztésének elősegítése 
és helyi kezdeményezések révén.

Módosítás 36
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Beruházás a munkahelyteremtésbe 
és növekedésbe a tagállamokban és 
régiókban az ERFA, az ESZA+ és a 
Kohéziós Alapok által nyújtott támogatás 
révén; valamint

a) Beruházás a munkahelyteremtésbe 
és a fenntartható és inkluzív növekedésbe 
a tagállamokban és régiókban az ERFA, az 
ESZA+ és a Kohéziós Alapok által nyújtott 
támogatás révén; valamint

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok az egyes alapok 
beavatkozási típusain alapuló módszertan 
segítségével tájékoztatást nyújtanak a 
környezetvédelemmel és 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
célkitűzések támogatásáról. E módszertan 
keretében külön súlyozzák a nyújtott 
támogatásokat olyan mértékben, amely 
tükrözi az ilyen támogatásnak a 
környezetvédelmi és az éghajlattal 
kapcsolatos célkitűzésekre vonatkozó 
szabályokhoz történő hozzájárulását. Az 
ERFA, az ESZA+ és a Kohéziós Alap 
esetében a súlyozás a beavatkozás-típusok 
vonatkozásában az I. mellékletben 
meghatározott dimenziókhoz és kódokhoz 
kapcsolódik.

(3) A tagállamok az egyes alapok 
beavatkozási típusain alapuló módszertan 
segítségével megfelelő időben tájékoztatást 
nyújtanak a környezetvédelemmel és 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
célkitűzések támogatásáról. E módszertan 
keretében külön súlyozzák a nyújtott 
támogatásokat olyan mértékben, amely 
tükrözi az ilyen támogatásnak a 
környezetvédelmi és az éghajlattal 
kapcsolatos célkitűzésekhez történő 
hozzájárulását. Az ERFA, az ESZA+ és a 
Kohéziós Alap esetében a súlyozás a 
beavatkozás-típusok vonatkozásában az I. 
mellékletben meghatározott dimenziókhoz 
és kódokhoz kapcsolódik.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok és a Bizottság 
biztosítják az alapok és az egyéb uniós 
eszközök – úgymint a reformtámogató 
program, ideértve a reformok végrehajtását 

(4) A tagállamok és a Bizottság 
biztosítják az alapok és az egyéb uniós 
eszközök – úgymint a reformtámogató 
program, ideértve a reformok végrehajtását 
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elősegítő eszközt és a technikai támogatási 
eszközt – közötti koordinációt, kiegészítő 
jelleget és koherenciát. Optimalizálják a 
koordinációs mechanizmusokat a felelősök 
között annak érdekében, hogy a munkában 
ne forduljanak elő átfedések sem a 
tervezés, sem pedig a végrehajtás 
szakaszában.

elősegítő eszközt és a technikai támogatási 
eszközt, a nemzeti romaintegrációs 
stratégiák 2020 utáni uniós 
keretrendszere stb.– közötti koordinációt, 
kiegészítő jelleget és koherenciát. 
Optimalizálják a koordinációs 
mechanizmusokat a felelősök között annak 
érdekében, hogy a munkában ne 
forduljanak elő átfedések sem a tervezés, 
sem pedig a végrehajtás szakaszában.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk

A nemek közötti egyenlőség, valamint az 
esélyegyenlőség és a 

megkülönböztetésmentesség

(1) Előkészítésük, végrehajtásuk, nyomon 
követésük és értékelésük során a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet hatálya 
alá tartozó összes alap biztosítja a nemek 
közötti egyenlőséget. A nemi 
szempontokat a program minden 
dimenziójában és minden szakaszában 
figyelembe veszik.

(2) A program továbbá az előkészítése, 
végrehajtása, nyomon követése és 
értékelése során előmozdítja az 
esélyegyenlőséget mindenki számára, 
nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, életkoron, szexuális 
irányultságon vagy nemi identitáson 
alapuló megkülönböztetés nélkül.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a civil társadalmat képviselő 
releváns szervezetek, környezetvédelmi 
partnerek, valamint a társadalmi befogadás, 
az alapvető jogok, a fogyatékossággal élő 
személyek jogai, a nemek közötti 
egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség elősegítéséért 
felelős szervezetek.

c) a civil társadalmat képviselő 
releváns szervezetek, környezetvédelmi 
partnerek, valamint a szegénység 
felszámolása és a társadalmi befogadás, az 
alapvető jogok, a fogyatékossággal élő 
személyek jogai, a nemek közötti 
egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség elősegítéséért 
felelős szervezetek, például az egyenlőség 
előmozdításával foglalkozó szervek és a 
független emberi jogi szervezetek.

Módosítás 41

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az MMIA és a HAVE esetében a 
tagállamok biztosítják, hogy a partnerség 
az érintett nemzetközi szervezetekre is 
kiterjedjen.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A többszintű kormányzáson alapuló 
elvnek megfelelően a tagállamok bevonják 
az említett partnereket a partnerségi 
megállapodások elkészítésébe, valamint a 
programok elkészítésének és 
végrehajtásának teljes folyamatába, többek 
között a programok 
monitoringbizottságaiban való részvételen 
keresztül is a 34. cikknek megfelelően.

(2) A többszintű kormányzáson alapuló 
elvnek megfelelően a tagállamok egyenlő 
feltételek mellett bevonják az említett 
partnereket a partnerségi megállapodások 
elkészítésébe, valamint a programok 
elkészítésének és végrehajtásának, 
valamint értékelésének teljes folyamatába, 
többek között a programok 
monitoringbizottságaiban való részvételen 
keresztül is a 34. cikknek megfelelően.
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Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság legalább évente egy 
alkalommal konzultál a partnereket uniós 
szinten képviselő szervezetekkel a 
programok végrehajtásáról.

(4) A Bizottság legalább évente egy 
alkalommal konzultál a partnereket uniós 
szinten képviselő szervezetekkel a 
programok végrehajtásáról, és az 
eredményről jelentést tesz az Európai 
Parlament és a Tanács számára.

Indokolás

A nemzetközi szervezetek kizárására vonatkozó indokolás: Az előadó elismeri a nemzetközi 
szervezetek jelentőségét az MMIA végrehajtásában, de a partnerség kifejezetten a „regionális 
és helyi hatóságokat” célozza meg (lásd az első mondatot). A közös rendelkezésekről szóló 
rendelet hatálya alá tartozó összes alapra kiterjedő partnerségbe történő bevonás helyett a 
nemzetközi szervezetek részvétele relevánsabbnak tűnik az egyedi programok előkészítése 
tekintetében.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk

Az alapvető jogok tiszteletben tartása

A tagállamok és a Bizottság az alapok 
végrehajtása során biztosítják az alapvető 
jogok tiszteletben tartását és az Európai 
Unió Alapjogi Chartájának betartását.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
6 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6b. cikk
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A nemek közötti egyenlőségnek, valamint 
a hátrányos megkülönböztetés tilalmának 

előmozdítása

A tagállamok és a Bizottság törekednek az 
egyenlőtlenségek felszámolására, és 
biztosítják a nemek közötti egyenlőség, a 
nemek közötti egyenlőség 
érvényesítésének és a nemi dimenzió 
integrálásának figyelembevételét és 
előmozdítását a programok előkészítése és 
végrehajtása során, többek között a 
nyomon követés, a jelentéstétel és az 
értékelés tekintetében is. Az alap nem 
támogathat olyan intézkedéseket, amelyek 
hozzájárulnak a szegregáció bármely 
formájához.

Módosítás 46

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) minden egyes alap minden egyes 
kiválasztott szakpolitikai célkitűzésére 
vonatkozóan az egyenlőség, a befogadás 
és a megkülönböztetésmentesség (mind 
szociális, mind pedig földrajzi 
szempontból történő) biztosítására 
irányuló tevékenységek és intézkedések 
összefoglalása;

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a 6. cikkben említett érintett 
partnerek bevonására irányuló 
intézkedések;
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Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamnak felül kell vizsgálnia
a partnerségi megállapodást a Bizottság 
által tett észrevételek figyelembevételével.

(3) Amennyiben a Bizottság 
észrevételeket tett, a tagállam 
felülvizsgálja a partnerségi megállapodást 
és figyelembe veszi az említett 
észrevételeket.

Indokolás

Csak akkor van szükség a felülvizsgálatra, ha a Bizottság észrevételeket tesz.

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet az egyes egyedi célkitűzések 
tekintetében előzetes feltételeket (a 
továbbiakban: előfeltételek) tartalmaz a
hatékony és eredményes végrehajtás 
érdekében.

E rendelet az egyes egyedi célkitűzések 
tekintetében előzetes feltételeket (a 
továbbiakban: előfeltételek) tartalmaz az 
inkluzív, megkülönböztetésmentes,
hatékony és eredményes végrehajtás 
érdekében.

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a (3) bekezdésben említett 
információ kézhezvételétől számított 
három hónapon belül értékelést végez, és 
tájékoztatja a tagállamot, ha egyetért azzal, 
hogy az előfeltétel teljesült.

A Bizottság a (3) bekezdésben említett 
információ kézhezvételétől számított 
három hónapon belül értékelést végez, és 
tájékoztatja a tagállamot az eredményről.

Módosítás 51
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Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az alapspecifikus rendeletekben 
szereplő egyedi célkitűzésekhez 
kapcsolódó teljesítmény- és 
eredménymutatók;

a) az alapspecifikus rendeletekben 
szereplő egyedi célkitűzésekhez 
kapcsolódó igazolható és ellenőrizhető 
teljesítmény- és eredménymutatók;

Indokolás

A független harmadik felek számára lehetővé kell tenni, hogy igazolják és ellenőrizzék a 
teljesítménymutatókat.

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállam a Bizottság kérésére 
elérhetővé teszi az említett 
módszertanokat.

(2) A tagállam kérésre benyújtja a 
rendelkezésre álló módszertanokat a 
Bizottsághoz. A Bizottság javaslatot tehet 
az említett módszertanok módosítására, 
amelyet a tagállamnak figyelembe kell 
vennie.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
II cím –III fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gondos gazdasági irányítással 
kapcsolatos intézkedések

A gondos gazdasági irányítással és a 
jogállamiság tiszteletben tartásával 
kapcsolatos intézkedések

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
15 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk

Az alapok eredményességét és a 
jogállamiság tiszteletben tartását 

összekapcsoló intézkedések

(1) A tagállamokban a jogállamiság 
tekintetében fennálló, általánossá vált 
hiányosságok esetén az Unió 
intézkedéseket hoz költségvetése védelme 
érdekében

(2) Ezeket az intézkedéseket a 
tagállamokban a jogállamiság 
tekintetében fennálló, általánossá vált 
hiányosságok esetén az Unió 
költségvetésének védelméről szóló xxx/xxx 
rendelettel összhangban kell elfogadni.

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az egyes programoknak meg kell 
határozniuk azt a stratégiát, amely alapján 
a program hozzájárul a szakpolitikai 
célkitűzésekhez és az eredmények
kommunikációjához.

(1) Az egyes programoknak meg kell 
határozniuk azt a stratégiát, amely alapján 
a program hozzájárul a vonatkozó alap 
szakpolitikai célkitűzéseihez és az 
eredményei kommunikációjához.

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A program prioritásokból áll. Minden 
egyes prioritás egy szakpolitikai 
célkitűzésnek vagy technikai 
segítségnyújtásnak felel meg. Egy 
szakpolitikai célkitűzéshez kapcsolódó 
prioritás egy vagy több egyedi 

Az ERFA-ból, az ESZA+-ból és a 
Kohéziós Alapból támogatott programok
prioritásokból állnak. Minden egyes 
prioritás egy szakpolitikai célkitűzésnek 
vagy technikai segítségnyújtásnak felel 
meg. Egy szakpolitikai célkitűzéshez 
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célkitűzésből áll. Ugyanannak a 
szakpolitikai célkitűzésnek egynél több 
prioritás felelhet meg.

kapcsolódó prioritás egy vagy több egyedi 
célkitűzésből áll. Ugyanannak a 
szakpolitikai célkitűzésnek egynél több 
prioritás felelhet meg.

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a fő kihívások összefoglalása, 
figyelembe véve a következőket:

a) a fő kihívások összefoglalása, 
figyelembe véve adott esetben a 
következőket:

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – vii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vii. az MMA, a BBA és a HAVE által 
támogatott programok esetében a releváns 
uniós vívmányok és cselekvési tervek 
végrehajtásában elért előrehaladás;

vii. a 17. cikk (3) bekezdésének i–vi. 
pontjától eltérve az MMIA, a BBA és a 
HAVE által támogatott programok 
esetében a releváns uniós vívmányok és 
cselekvési tervek végrehajtásában, 
valamint az azonosított hiányosságokkal 
kapcsolatban elért előrehaladás;

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – d pont – iii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. az egyenlőséget, a befogadó és 
megkülönböztetésmentes jelleget (mind 
szociális, mind pedig földrajzi 
szempontból) biztosító intézkedések;
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Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a 6. cikkben említett érintett 
partnereknek a program elkészítésébe 
történő bevonására tett intézkedések és e 
partnerek szerepe a program 
végrehajtásában, nyomon követésében és 
értékelésében;

g) a 6. cikkben említett érintett 
partnereknek a program elkészítésébe 
történő bevonására tett intézkedések, e 
partnerek szerepe a program 
végrehajtásában, nyomon követésében és 
értékelésében, valamint hogy az e 
partnerek által benyújtott észrevételeket 
figyelembe vették-e a program előkészítése 
során, és ha igen, hogyan;

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a nemek közötti egyenlőség 
érvényesítése érdekében hozott 
intézkedések;

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) adott esetben az operatív támogatás, 
az egyedi fellépések, a szükséghelyzeti 
támogatás, valamint az MMA-rendelet [16 
és 17]. cikke szerinti fellépések indokolása;

d) adott esetben az operatív támogatás, 
valamint az MMIA-rendelet [16 és 17]. 
cikke szerinti fellépések indokolása;

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállam a Bizottság által tett
észrevételek figyelembevételével
felülvizsgálja a programot.

(3) Amennyiben a Bizottság 
észrevételeket tett, a tagállam
felülvizsgálja a programot és figyelembe 
veszi az említett észrevételeket.

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság megvizsgálja a 
módosítást és azt, hogy az megfelel-e e 
rendeletnek és az alapspecifikus 
rendeleteknek, ideértve a nemzeti szintű 
követelményeket, és a módosított program 
benyújtását követő három hónapon belül 
észrevételeket tehet.

(2) A Bizottság megvizsgálja a 
módosítást és azt, hogy az megfelel-e e 
rendeletnek és az alapspecifikus 
rendeleteknek, ideértve a nemzeti szintű 
követelményeket, és a módosított program 
benyújtását követő két hónapon belül 
észrevételeket tehet.

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállam a módosított programot
a Bizottság által tett észrevételek 
figyelembevételével felülvizsgálja.

(3) Amennyiben a Bizottság 
észrevételeket tett, a tagállam
felülvizsgálja a módosított programot, 
valamint figyelembe veszi az említett 
észrevételeket.

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság a program módosítását 
a tagállam általi benyújtását követő

(4) A Bizottság a program módosítását 
a tagállam általi benyújtását követően a 
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legfeljebb hat hónapon belül jóváhagyja. lehető leghamarabb, de legfeljebb három
hónapon belül jóváhagyja.

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállam a programozási időszak alatt 
egy prioritás eredeti allokációjának 
legfeljebb 5 %-ának megfelelő összeget – a 
programköltségvetés legfeljebb 3 %-át –
ugyanazon alap ugyanazon programjának 
egy másik prioritásába csoportosíthat át. 
Az ERFA és az ESZA+ által támogatott 
programok esetében az átcsoportosítás csak 
az ugyanazon régiókategóriákra vonatkozó 
allokációkat érinti.

A tagállam a programozási időszak alatt –
megfelelő indoklással – egy prioritás 
eredeti allokációjának legfeljebb 5 %-ának 
megfelelő összeget – a 
programköltségvetés legfeljebb 3 %-át –
ugyanazon alap ugyanazon programjának 
egy másik prioritásába csoportosíthat át. 
Az ERFA és az ESZA+ által támogatott 
programok esetében az átcsoportosítás csak 
az ugyanazon régiókategóriákra vonatkozó 
allokációkat érinti.

Módosítás 68

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) lehetővé tegye a helyi közösségek 
számára, hogy hosszú távú stratégiákat és 
megoldásokat alakítsanak ki az őket 
érintő legfontosabb kihívásokra 
vonatkozóan;

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a helyi szereplők műveletek 
fejlesztésére és végrehajtására vonatkozó 
kapacitásának kiépítése;

a) a helyi szereplők műveletek 
fejlesztésére és végrehajtására vonatkozó 
kapacitásának kiépítése, a projektirányítási 
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képességeik fejlesztését is ideértve;

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamely tagállam 
kezdeményezésére az alapok 
támogathatnak olyan, akár előző vagy 
jövőbeni programozási időszakra kiterjedő 
intézkedéseket, amelyek az adott alapok 
hatékony adminisztrációjához és 
felhasználásához szükségesek.

(1) Valamely tagállam 
kezdeményezésére az alapok 
támogathatnak olyan, akár előző vagy 
jövőbeni programozási időszakokra
kiterjedő intézkedéseket, amelyek az adott 
alapok hatékony adminisztrációjához és 
felhasználásához, valamint a 6. cikkben 
említett partnerek kapacitásépítéséhez
szükségesek.

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az alapokból technikai 
segítségnyújtás céljából visszatérített 
százalékok az alábbiak:

(2) A Bizottság és a tagállam közötti 
megállapodás alapján az alapokból 
technikai segítségnyújtás céljából nyújtott 
visszatérítés maximális százalékos aránya
az alábbiaknak megfelelően állapítható 
meg:

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az MMA-ból, a BBA-ból vagy a 
HAVE-ből nyújtott támogatás esetében: 6 
%.

d) az MMIA-ból, a BBA-ból vagy a 
HAVE-ből nyújtott támogatás esetében: 
7 %.

Módosítás 73
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Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Minden monitoringbizottság 
elfogadja saját eljárási szabályzatát.

(2) Minden monitoringbizottság 
elfogadja saját eljárási szabályzatát, 
figyelembe véve az átláthatóság 
szükségességét.

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A monitoringbizottság évente 
legalább egyszer ülésezik, és áttekinti 
mindazokat a problémákat, amelyek 
befolyásolják a program célkitűzések 
megvalósítása felé történő előrehaladását.

(3) A monitoringbizottság évente 
legalább kétszer ülésezik, és áttekinti 
mindazokat a problémákat, amelyek 
befolyásolják a program célkitűzések 
megvalósítása felé történő előrehaladását.

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállam határoz a monitoringbizottság 
összetételéről, és biztosítja az érintett 
tagállami hatóságok, a közreműködő 
szervezetek és a 6. cikkben említett 
partnerek képviselőinek kiegyensúlyozott 
képviseletét.

A tagállam javaslatot tesz a 
monitoringbizottság összetételére, és a 
nemek közötti egyensúly és a sokszínűség 
szükségességének figyelembevételével 
biztosítja az érintett tagállami hatóságok, a 
közreműködő szervezetek és a 6. cikkben 
említett partnerek képviselőinek 
kiegyensúlyozott képviseletét. A 
monitoringbizottságban biztosítani kell a 
nemek közötti egyensúlyt, valamint a 
kisebbségi és más kirekesztett csoportok 
megfelelő képviseletét. A 
monitoringbizottságokat a Bizottságnak 
jóvá kell hagynia.

Módosítás 76
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Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A monitoringbizottság 
összetételével vagy munkájával 
kapcsolatos szabálytalanságok esetén a 
Bizottság felfüggeszti a 
monitoringbizottságot.

Módosítás 77

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az MMIA, a BBA és a HAVE 
esetében az érintett decentralizált 
ügynökségek tanácsadói minőségben részt 
vesznek a monitoringbizottság 
munkájában.

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) adott esetben a közintézmények és 
kedvezményezettek adminisztratív 
kapacitásépítése terén elért előrehaladás.

i) adott esetben a közintézmények, 
partnerek és kedvezményezettek 
adminisztratív kapacitásépítése terén elért 
előrehaladás.

Módosítás 79

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A monitoringbizottság tagjainak 
előterjesztése alapján a 
monitoringbizottság beavatkozási 
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területeket javasolhat az irányító hatóság 
számára.

Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A monitoringbizottság valamennyi 
határozatát és alátámasztó dokumentumát 
közzéteszik a 44. cikk (1) bekezdésében 
említett weboldalon.

Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az MMA, a BBA és a HAVE 
alapokból támogatott programok esetében 
a felülvizsgálati ülést legalább kétszer kell 
megszervezni a programozási időszak 
alatt.

törölve

Módosítás 82

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az ETHA, az MMA, a BBA és a 
HAVE alapokból támogatott programok 
esetében a tagállamnak éves 
teljesítményjelentést kell benyújtania az 
alapspecifikus rendeleteknek megfelelően.

(6) Az ETHA, az MMIA, a BBA és a 
HAVE alapokból támogatott programok 
esetében a tagállamnak éves 
teljesítményjelentést kell benyújtania az 
alapspecifikus rendeleteknek megfelelően.

Módosítás 83
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Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az éves teljesítmény-
felülvizsgálatot az Európai Parlament és a 
Tanács rendelkezésére kell bocsátani.

Módosítás 84

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a teljesítmény- és eredménymutatók 
értékei a kiválasztott műveletek esetében, 
valamint a műveletek által elért értékek.

b) a teljesítmény- és eredménymutatók 
értékei a kiválasztott műveletek esetében, 
valamint a műveletek által elért értékek, 
adott esetben nemek szerinti bontásban.

Módosítás 85

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az irányító hatóság a 44. cikk (1) 
bekezdésében említett weboldalon 
közzéteszi a Bizottságnak továbbított 
valamennyi adatot.

(5) Az irányító hatóság a 44. cikk (1) 
bekezdésében említett weboldalon 
közzéteszi a Bizottságnak továbbított 
valamennyi adatot. Ha ezt elmulasztja, a 
Bizottság – amennyiben arra felkérést kap 
– magánszemélyek vagy szervezetek 
rendelkezésére bocsáthatja az adatokat.

Módosítás 86

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A végső teljesítményjelentés figyelembe 
veszi a nemek közötti egyenlőséget és a 
nemek közötti egyenlőségre vonatkozóan 
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külön fejezetet tartalmaz.

Módosítás 87

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az irányító hatóság értékeléseket 
végez a program kapcsán. Az egyes 
értékelések felmérik a program 
hatékonyságát, eredményességét, 
relevanciáját, koherenciáját és uniós 
hozzáadott értékét azzal a céllal, hogy 
javítsák a programok tervezésének és 
végrehajtásának minőségét.

(1) Az irányító hatóság értékeléseket 
végez a program kapcsán. Az egyes 
értékelések felmérik a program befogadó 
és megkülönböztetésmentes jellegét, 
hatékonyságát, eredményességét, 
relevanciáját, koherenciáját és uniós 
hozzáadott értékét – a nemek közötti 
egyenlőséget is ideértve – azzal a céllal, 
hogy javítsák a programok tervezésének és 
végrehajtásának minőségét.

Módosítás 88

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előzetes értékelést 
végezhetnek az egyes programok 
kialakítása minőségének javítása 
érdekében.

Módosítás 89

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2024 végéig félidős 
értékelést végez, hogy megvizsgálja az 
egyes alapok hatékonyságát, 
eredményességét, relevanciáját, 
koherenciáját és uniós hozzáadott értékét. 
A Bizottság a költségvetési rendelet [128.] 
cikke szerint felhasználhatja a már elérhető 

(1) A Bizottság 2024 végéig félidős 
értékelést végez, hogy megvizsgálja az 
egyes alapok befogadó és 
megkülönböztetésmentes jellegét, 
hatékonyságát, eredményességét, 
relevanciáját, koherenciáját és uniós 
hozzáadott értékét. A Bizottság a 
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összes releváns információt. költségvetési rendelet [128.] cikke szerint 
felhasználhatja a már elérhető összes 
releváns információt.

Módosítás 90

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2024 végéig félidős 
értékelést végez, hogy megvizsgálja az 
egyes alapok hatékonyságát, 
eredményességét, relevanciáját, 
koherenciáját és uniós hozzáadott értékét. 
A Bizottság a költségvetési rendelet [128.] 
cikke szerint felhasználhatja a már elérhető 
összes releváns információt.

(1) A Bizottság 2024 végéig félidős 
értékelést végez, hogy megvizsgálja az 
egyes alapok hatékonyságát, 
eredményességét, relevanciáját, 
koherenciáját, uniós vívmányokkal való 
összeegyeztethetőségét és uniós hozzáadott 
értékét, a nemek közötti egyenlőséget is 
ideértve. A Bizottság a költségvetési 
rendelet [128.] cikke szerint felhasználhatja 
a már elérhető összes releváns információt.

Módosítás 91

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az alapok szerepének és 
eredményeinek az uniós polgárokkal való 
megismertetését egy egységes webportálon 
keresztül, amely hozzáférést biztosít az 
adott tagállamot érintő valamennyi 
programhoz.

b) az alapok szerepének és 
eredményeinek az uniós polgárokkal való 
megismertetését, különösen egy egységes 
webportálon keresztül, amely hozzáférést 
biztosít az adott tagállamot érintő 
valamennyi programhoz, valamint az ezen 
programok keretében finanszírozott 
kiemelt projektekhez.

Módosítás 92

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az irányító hatóság biztosítja, hogy (1) Az irányító hatóság biztosítja, hogy 
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a program jóváhagyásától számított hat
hónapon belül rendelkezésre álljon egy 
weboldal, ahol elérhetők a felelősségi 
körébe tartozó programokra vonatkozó, a 
program célkitűzéseit, tevékenységeit, 
elérhető finanszírozási lehetőségeit és 
eredményeit lefedő információk.

a program jóváhagyásától számított három
hónapon belül rendelkezésre álljon egy 
weboldal, ahol elérhetők a felelősségi 
körébe tartozó programokra vonatkozó, a 
program célkitűzéseit, tevékenységeit, 
elérhető finanszírozási lehetőségeit és 
eredményeit lefedő információk, valamint 
a monitoringbizottság határozatai és 
alátámasztó dokumentumai.

Módosítás 93

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) jogi személyek esetében a 
vállalkozó neve;

Módosítás 94

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kedvezményezettek és a 
finanszírozási eszközöket végrehajtó 
szervezetek kötelesek elismerni az 
alapokból kapott támogatást, beleértve az 
56. cikkek szerint újrahasznált 
erőforrásokat is, a következők útján:

(1) A kedvezményezettek és a 
finanszírozási eszközöket végrehajtó 
szervezetek kötelesek a tagállam hivatalos 
nyelvén (nyelvein) elismerni az alapokból 
kapott támogatást, beleértve az 56. cikkek 
szerint újrahasznált erőforrásokat is, a 
következők útján:

Módosítás 95

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kedvezményezett szakmai 
honlapján vagy közösségi médiabeli 
oldalán, amennyiben vannak ilyenek, a 

a) a kedvezményezett szakmai 
honlapján és közösségi médiabeli oldalain, 
amennyiben vannak ilyenek, a támogatás 
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támogatás mértékével arányos rövid leírás 
közlése a műveletről, megemlítve annak 
céljait és az elért eredményeket, és 
kiemelve az Uniótól kapott pénzügyi 
támogatást;

mértékével arányos rövid leírás közlése a 
műveletről, megemlítve annak céljait és az 
elért eredményeket, és kifejezetten 
megemlítve az Uniótól kapott pénzügyi 
támogatást;

Módosítás 96

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az alapokból fizetett támogatást 
kiemelő, jól látható nyilatkozat 
szerepeltetése a művelet végrehajtására 
vonatkozó, a nyilvánosság vagy a 
résztvevők tájékoztatására használt 
dokumentumokon és kommunikációs 
anyagokon;

b) az alapokból fizetett támogatást 
kiemelő, jól látható nyilatkozat 
szerepeltetése a tagállam hivatalos 
nyelvén (nyelvein) a művelet 
végrehajtására vonatkozó, a nyilvánosság 
vagy a résztvevők tájékoztatására használt 
dokumentumokon és kommunikációs 
anyagokon;

Módosítás 97

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) táblák vagy hirdetőtáblák nyilvános 
kihelyezése, amint megkezdődik a fizikai 
beruházást vagy berendezések beszerzését 
érintő műveletek végrehajtása, a 
következők esetében:

c) táblák vagy hirdetőtáblák nyilvános 
és látható kihelyezése, amint megkezdődik 
a fizikai beruházást vagy berendezések 
beszerzését érintő műveletek végrehajtása, 
a következők esetében:

Módosítás 98

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a c) pont hatálya alá nem tartozó 
műveletek esetében legalább egy darab, 
legalább A3 méretű olyan nyomtatott 

d) a c) pont hatálya alá nem tartozó 
műveletek esetében legalább egy darab, 
legalább A3 méretű olyan nyomtatott 
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plakát vagy elektronikus kijelző nyilvános 
kihelyezése, amely a műveletre vonatkozó 
információkat tartalmaz, és kiemeli az 
alapokból kapott támogatást;

plakát vagy elektronikus kijelző nyilvános 
és látható kihelyezése, amely a műveletre 
vonatkozó információkat tartalmaz, és 
kiemeli az alapokból kapott támogatást;

Módosítás 99

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) stratégiai fontosságú műveletek és 
10 000 000 EUR-t meghaladó összköltségű 
műveletek esetében kommunikációs 
esemény szervezése, és a Bizottság és a 
felelős irányító hatóság kellő időben való 
bevonása.

e) stratégiai fontosságú műveletek és 
10 000 000 EUR-t meghaladó összköltségű 
műveletek esetében a nagy közönséget 
megcélzó, kommunikációs esemény 
szervezése, és a Bizottság és a felelős 
irányító hatóság kellő időben való 
bevonása.

Módosítás 100

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a kedvezményezett nem tesz
eleget a 42. cikk szerinti vagy e cikk (1) és 
(2) bekezdése szerinti kötelezettségeinek, 
akkor a tagállam az alapokból az érintett 
művelethez nyújtott támogatás legfeljebb 5 
%-ának visszavonása útján pénzügyi 
korrekciót alkalmaz.

(3) A kedvezményezettek és a pénzügyi 
eszközöket végrehajtó szervezetek 
bizonyítékot nyújtanak be a Bizottságnak 
arról, hogy eleget tesznek a 42. cikk 
szerinti vagy e cikk (1) és (2) bekezdése 
szerinti kötelezettségeiknek. Ha a 
kedvezményezettek és a pénzügyi 
eszközöket végrehajtó szervezetek nem 
tesznek eleget a kötelezettségeiknek, akkor 
a tagállam – saját kezdeményezésére vagy 
a Bizottság felkérésére – az alapokból az 
érintett művelethez nyújtott támogatás 
legfeljebb 5 %-ának visszavonása útján 
pénzügyi korrekciót alkalmaz.

Módosítás 101

Rendeletre irányuló javaslat
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55 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az alapokból finanszírozási 
eszközök számára nyújtott, végső 
címzettekbe befektetett támogatást, 
valamint az ilyen befektetések során 
keletkező bármilyen típusú bevételt, amely 
az alapokból nyújtott támogatásnak 
tulajdonítható, a kockázat és nyereség 
megfelelő megosztása útján a piacgazdaság 
elve alapján működő befektetőkre 
vonatkozó megkülönböztetett bánásmód 
céljára lehet felhasználni.

(1) Az alapokból finanszírozási 
eszközök számára nyújtott, végső 
címzettekbe befektetett támogatást, 
valamint az ilyen befektetések során 
keletkező bármilyen típusú bevételt, amely 
az alapokból nyújtott támogatásnak 
tulajdonítható, a kockázat és nyereség 
megfelelő megosztása útján a piacgazdaság 
elve alapján működő befektetőkre 
vonatkozó megkülönböztetett bánásmód 
céljára lehet felhasználni, figyelembe véve 
a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás elvét.

Módosítás 102

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják a 
Bizottsághoz benyújtott elszámolásokban 
szereplő kiadások jogszerűségét és 
szabályosságát, és minden szükséges 
intézkedést megtesznek a 
szabálytalanságok – köztük a családok –
megelőzése, észlelése és korrigálása, 
valamint bejelentése érdekében.

(2) A tagállamok biztosítják a 
Bizottsághoz benyújtott elszámolásokban 
szereplő kiadások jogszerűségét és 
szabályosságát, és minden szükséges 
intézkedést megtesznek a 
szabálytalanságok – köztük a csalások –
megelőzése, észlelése és korrigálása, 
valamint bejelentése érdekében. A 
tagállamok teljes mértékben 
együttműködnek az OLAF-fal és adott 
esetben – az xxx/xxx rendelettel (új 
Eurojust-rendelet) és az (EU) 2017/1939 
rendelettel összhangban – az Eurojusttal 
és az Európai Ügyészséggel.

Módosítás 103

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(4) A tagállamok biztosítják a 
monitoringrendszer és a mutatókra 
vonatkozó adatok minőségét és 
megbízhatóságát.

(4) A tagállamok biztosítják a 
monitoringrendszer és a mutatókra 
vonatkozó adatok minőségét és 
megbízhatóságát. A tagállamok biztosítják, 
hogy az adatokat adott esetben nemek 
szerinti bontásban gyűjtsék össze.

Módosítás 104

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ETHA, az MMA, a BBA és a HAVE 
által támogatott programok esetében az 
első albekezdés 2023. január 1-től lesz
alkalmazandó.

Az ETHA, az MMIA, a BBA és a HAVE 
által támogatott programok esetében az 
első albekezdés 2022. január 1-től 
alkalmazandó.

Módosítás 105

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A 63. cikk (6) bekezdésének 
sérelme nélkül a Bizottság gondoskodik az 
uniós polgárok és az érdekelt felek 
számára a programok előkészítésének és 
végrehajtásának minden szakaszában – a 
nyomon követést és az értékelést is 
ideértve – hozzáférhető panaszkezelési 
rendszerről. A panaszkezelési rendszer 
létrehozásakor a Bizottság a következő 
szempontokat figyelembe véve biztosítja az 
említett rendszer hatékony működését:

a) az információk könnyű 
megtalálhatóságát szolgáló láthatóság;

b) a panaszok megfelelő időben történő 
kezelését szolgáló időszerűség;

c) hozzáférhetőség, beleértve a 
panaszkezelési rendszer népszerűsítését is, 
különösen helyi és regionális szinten, 
valamint a társadalmi szervezetek 
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körében;

d) válaszkészség, hogy a panaszosokat 
tájékoztassák panaszuk 
elfogadhatóságáról;

e) objektivitás, különösen a működési 
függetlenség más részlegektől;

f) jogorvoslat, tájékoztatás a panasz 
eredményéről;

g) felülvizsgálati lehetőség, többek között 
a 63. cikk (6) bekezdése alapján kezelt 
ügyek tekintetében is, amennyiben a 
panaszos vagy a Bizottság nem elégedett 
az eredménnyel.

Módosítás 106

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) annak biztosítása, hogy a 
kontrollok és az adminisztratív 
ellenőrzések rendszerét úgy alakítsák ki, 
hogy az elősegítse a helyi közösségek 
részvételét és a közösségvezérelt stratégiák 
hatékony megvalósítását;

Módosítás 107

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) a nemek közötti egyenlőség 
érvényesítésének biztosítása a 
programban;

Módosítás 108

Rendeletre irányuló javaslat
67 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A műveletek kiválasztásakor az irányító 
hatóságnak olyan kritériumokat és 
eljárásokat kell megállapítania és 
alkalmaznia, amelyek 
megkülönböztetésmentesek, átláthatóak, 
biztosítják a nemek közötti egyenlőséget, 
és figyelembe veszik az Európai Unió 
Alapjogi Chartáját, valamint a fenntartható 
fejlődés és az Unió környezetvédelmi 
politikájának irányelveit az EUMSZ 11. 
cikkének és 191. cikkének (1) bekezdése 
szerint.

A műveletek kiválasztása tekintetében az 
irányító hatóság olyan kritériumokat és 
eljárásokat állapít meg és alkalmaz, 
amelyek megkülönböztetésmentesek, 
átláthatóak, biztosítják a nemek közötti 
egyenlőséget, tiszteletben tartják az uniós 
vívmányokat és figyelembe veszik az 
Európai Unió Alapjogi Chartáját, valamint 
a fenntartható fejlődés és az Unió 
környezetvédelmi politikájának elveit az 
EUMSZ 11. cikkének és 191. cikkének (1) 
bekezdése szerint.

Módosítás 109

Rendeletre irányuló javaslat
67 cikk – 3 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) értékeli, hogy betartják-e az 
Európai Unió Alapjogi Chartáját az 
európai strukturális és beruházási 
alapoknak („esb-alapok”) az Európai 
Unió Alapjogi Chartája szellemében 
történő végrehajtásának biztosításáról 
szóló iránymutatásról szóló bizottsági 
közlemény (2016/C 269/01) 4. pontjában 
meghatározottak szerint;

Módosítás 110

Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ellenőrző hatóság feladata, hogy 
rendszerellenőrzéseket, műveletekkel 
kapcsolatos ellenőrzéseket végezzen, 
valamint elvégezze az elszámolások 
ellenőrzését annak érdekében, hogy 
független bizonyítékot adjon a 
Bizottságnak az irányítási és 

(1) Az ellenőrző hatóság feladata, hogy 
rendszerellenőrzéseket, műveletekkel 
kapcsolatos ellenőrzéseket – többek között 
a programok elérhetőségét vizsgáló 
teljesítményellenőrzéseket – végezzen, 
valamint elvégezze az elszámolások 
ellenőrzését annak érdekében, hogy 
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kontrollrendszerek hatékonyan működése, 
valamint a Bizottsághoz benyújtott 
elszámolásokban szereplő kiadások 
jogszerűsége és szabályossága 
tekintetében.

független bizonyítékot adjon a 
Bizottságnak az irányítási és 
kontrollrendszerek hatékonyan működése, 
valamint a Bizottsághoz benyújtott 
elszámolásokban szereplő kiadások 
jogszerűsége és szabályossága 
tekintetében.

Módosítás 111

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A műveletek ellenőrzései 
kiterjednek a műveletek azzal kapcsolatos 
teljesítményére is, hogy mennyire 
befogadó és megkülönböztetésmentes 
jellegűek a hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok tagjai tekintetében.

Módosítás 112

Rendeletre irányuló javaslat
90 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a Bizottságnak kiegészítő 
ellenőrzéseket kell végeznie olyan 
információk beérkezését követően, 
amelyek szerint a kifizetési kérelemben 
szereplő kiadás szabálytalansághoz 
kapcsolódhat;

b) a Bizottságnak kiegészítő 
ellenőrzéseket kell végeznie olyan 
információk beérkezését követően, 
amelyek szerint a kifizetési kérelemben 
szereplő kiadás szabálytalansághoz vagy 
csaláshoz kapcsolódhat;

Módosítás 113

Rendeletre irányuló javaslat
91 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kifizetési kérelmekben a kiadások 
olyan szabálytalansághoz kapcsolódnak, 
amelyet nem hárítottak el;

c) a kifizetési kérelmekben a kiadások 
olyan szabálytalansághoz vagy csaláshoz 
kapcsolódnak, amelyet nem hárítottak el;
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Módosítás 114

Rendeletre irányuló javaslat
91 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a jogállamiság általánossá vált 
hiányosságai esetén a tagállamokban a 
jogállamiság tekintetében fennálló, 
általánossá vált hiányosságok esetén az 
Unió költségvetésének védelméről szóló 
xxx/xxx rendelettel összhangban.

Módosítás 115

Rendeletre irányuló javaslat
91 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

91a. cikk

A megosztott irányítás felfüggesztése

(1) A Bizottság felfüggeszti az [új 
költségvetési rendelet] [62. cikke 
(1) bekezdésének b) pontjában] említett 
megosztott irányítás alá tartozó 
költségvetés-végrehajtás céljából a 
tagállamokra ruházott végrehajtási 
feladatok tagállami mechanizmusait, 
amennyiben [a tagállamokban a 
jogállamiság tekintetében fennálló, 
általánossá vált hiányosságok esetén az 
Unió költségvetésének védelméről szóló 
xxx/xxx rendelet 5. cikkének] megfelelően 
megállapításra került a jogállamiság 
tekintetében általánossá vált 
hiányosságok fennállása az adott 
tagállamban. Az érintett végrehajtási 
feladatokat közvetlenül a Bizottság 
irányítja az [új költségvetési rendelet] 
[62. cikke (1) bekezdésének a) pontjában] 
említettek szerint.

(2) A Bizottság megszünteti a megosztott 
irányítás felfüggesztését, amint a 
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jogállamiság tekintetében fennálló, 
általánossá vált hiányosságok teljes 
egészében megszűnnek.

(3) A Bizottság a (1) bekezdés értelmében 
hozott intézkedésekről haladéktalanul 
tájékoztatja az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.

Módosítás 116

Rendeletre irányuló javaslat
VIII melléklet – 1 pont – 1.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.2. „Az EURÓPAI UNIÓ 
támogatásával” vagy „Az EURÓPAI 
UNIÓ társfinanszírozásával” szöveget 
mindig teljes egészében ki kell írni, és az 
embléma mellett kell elhelyezni.

1.2. „Az EURÓPAI UNIÓ 
támogatásával” vagy „Az EURÓPAI 
UNIÓ társfinanszírozásával” szöveget 
mindig teljes egészében ki kell írni a 
tagállam hivatalos nyelvén (nyelvein), és 
az embléma mellett kell elhelyezni.
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