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keretében nyújtandó támogatás vonatkozásában a Szlovákiában és Magyarországon
végrehajtandó „Interreg V-A Szlovákia-Magyarország” együttműködési program egyes
elemeinek jóváhagyásáról szóló C(2015) 6805 végrehajtási határozat módosításáról
CCI 2014TC16RFCB015

(CSAK A SZLOVÁK ÉS A MAGYAR NYELVŰ SZÖVEG HITELES)

HU

HU

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA
(2020.7.30.)
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból az európai területi együttműködési célkitűzés
keretében nyújtandó támogatás vonatkozásában a Szlovákiában és Magyarországon
végrehajtandó „Interreg V-A Szlovákia-Magyarország” együttműködési program egyes
elemeinek jóváhagyásáról szóló C(2015) 6805 végrehajtási határozat módosításáról
CCI 2014TC16RFCB015

(CSAK A SZLOVÁK ÉS A MAGYAR NYELVŰ SZÖVEG HITELES)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,
tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési
célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló,
2013. december 17-i 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre1 és különösen
annak 8. cikke (12) bekezdésére,
mivel:
(1)

A legutóbb a C(2018) 7237 végrehajtási határozattal módosított C(2015) 6805
bizottsági végrehajtási határozattal jóváhagyásra kerültek az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból ('ERFA') az európai területi együttműködési célkitűzés keretében
nyújtandó támogatás vonatkozásában végrehajtandó „Interreg V-A SzlovákiaMagyarország” együttműködési program egyes elemei.

(2)

Magyarország 2020. július 14-én Szlovákia és Magyarország nevében az
együttműködési program módosítására irányuló kérelmet nyújtott be a Bizottság
elektronikus adatcsererendszerén keresztül. A kérelemhez Magyarország csatolta a
felülvizsgált együttműködési programot, amelyben az együttműködési programnak az
1299/2013/EU rendelet 8. cikke (2) bekezdése első albekezdésének d)(ii) pontjában
említett elemei módosítását javasolja, melyek mind a C(2015) 6805 végrehajtási
határozat hatálya alá esnek.

(3)

Az együttműködési program módosítására irányuló kérelmet az 1303/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet2 25.a cikkének (1) bekezdése alapján Magyarország a
Szlovákia és Magyarország nevében 100 %-os társfinanszírozási arány alkalmazását
kéri a 2020. július 1-jén kezdődő és 2021. június 30-án végződő számviteli év során
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HL L 347., 2013.12.20., 259. o.
Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1303/2013/EU rendelete az Európai Regionális
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések
megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós
Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések
megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről, HL L 347.,
2013.12.20., 320. o.
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benyújtott kifizetési kérelmekben bejelentett kiadásokra ezen együttműködési program
valamennyi prioritási tengelye tekintetében.
(4)

Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 30. cikkének (1)
bekezdésével összhangban az együttműködési program módosítására irányuló kérelem
a COVID-19 kitörésére adott válasz, valamint annak a programterületre gyakorolt
ágazati és gazdasági hatását kellően indokolja. Az tartalmazza a program
módosításainak várható hatását az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre
vonatkozó uniós stratégiának és a programban meghatározott egyedi célkitűzéseknek
az elérésére, figyelembe véve az 1303/2013/EU rendeletet, az 1301/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendeletet3, valamint az 1303/2013/EU rendelet 5., 7. és 8.
cikkében említett horizontális elveket.

(5)

Az 1303/2013/EU rendelet 110. cikke (2) bekezdése e) pontjának megfelelően a
szóban forgó együttműködési program monitoringbizottsága 2020. július 13-i ülésén a
felülvizsgált együttműködési program finanszírozási tervének figyelembevételével
megvizsgálta és jóváhagyta az együttműködési program módosítására irányuló
javaslatot.

(6)

A Bizottság értékelte a felülvizsgált együttműködési programot, és nem fűzött hozzá
az 1303/2013/EU rendelet 30. cikke (2) bekezdése első albekezdésének második
mondata szerinti észrevételeket.

(7)

Mindezek alapján jóvá kell hagyni a felülvizsgált együttműködési program azon
elemeit, amelyek az 1299/2013/EU rendelet 8. cikke (12) bekezdése értelmében a
Bizottság jóváhagyását igénylik.

(8)

A C(2015) 6805 végrehajtási határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:
1. cikk
A C(2015) 6805 végrehajtási határozat a következőképpen módosul:
1.

Az 1. cikk bevezető mondata helyébe a következő szöveg lép:
„A végleges változatában 2015. szeptember 4-én benyújtott, legutóbb a végleges
változatában 2020 július 14-én benyújtott felülvizsgált együttműködési programmal
módosított, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) az európai területi
együttműködési célkitűzés keretében a Szlovákiában és Magyarországon (a
továbbiakban: „részt vevő tagállamok”) nyújtandó támogatásra irányuló és a
2014. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra szóló „Interreg V-A
Szlovákia-Magyarország” együttműködési program következő elemei jóváhagyásra
kerülnek:”
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A II. melléklet helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1301/2013/EU rendelete az Európai Regionális
Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló egyedi
rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, HL L 347.,
2013.12.20., 289. o.
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2. cikk
Ennek a határozatnak a Magyarország és Szlovák Köztársaság a címzettje.
Kelt Brüsszelben, -án/-én. 2020.7.30.

a Bizottság részéről
Johannes HAHN
a Bizottság tagja
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