
HELYESBÍTÉSEK

Helyesbítés az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra
vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelethez

(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 210., 2006. július 31.)

1. A 46. oldalon, a 37. cikk (1) bekezdésének c) pontjában

A következő szövegrész: „c) információ a prioritási tengelyekről és azok egyedi céljairól. A célokat számszerűsíteni kell
az eredményekre vonatkozó, korlátozott számú indikátor használatával, figyelembe véve az
arányosság elvét. A indikátoroknak lehetővé kell tenniük a kiindulási helyzethez képest
elért haladás értékelését és a prioritási tengelyek célkitűzései elérésének mérését;”

helyesen: „c) információ a prioritási tengelyekről és azok egyedi céljairól. A célokat számszerűsíteni kell
a teljesítményre és az eredményekre vonatkozó, korlátozott számú indikátor használatával,
figyelembe véve az arányosság elvét. A indikátoroknak lehetővé kell tenniük a kiinduló
helyzethez képest történt előrehaladás értékelését és a prioritási tengelyek célkitűzései
elérésének mérését;”

2. A 64. oldalon, a 90. cikk (1) bekezdésének a) pontjában

A következő szövegrész: „a) az operatív programnak a 89. cikk (3) bekezdésében meghatározott lezárását követő
három év;”

helyesen: „a) az operatív programnak a 89. cikk (5) bekezdésében meghatározott lezárását követő
három év;”

3. A 65. oldalon, a 93. cikk (2) bekezdésében

A következő szövegrész: „(2) A II. mellékletben felsorolt azon tagállamok esetében, (…).”

helyesen: „(2) A III. mellékletben felsorolt azon tagállamok esetében, (…).”

4. A 65. oldalon, a 95. cikk második bekezdésében

A következő szövegrész: „A kötelezettségvállalásnak a 2015. december 31-én még nyitott része tekintetében a 93. cikk
(2) bekezdésében említett határidőt az érintett műveletekkel kapcsolatos összegekre vonatko
zóan ugyanilyen feltételekkel kell megszakítani.”

helyesen: „A kötelezettségvállalásnak a 2015. december 31-én még nyitott része tekintetében a 93. cikk
(3) bekezdésében említett határidőt az érintett műveletekkel kapcsolatos összegekre vonatko
zóan ugyanilyen feltételekkel kell megszakítani.”
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