
 

AD\1108083HU.docx  PE589.167v02-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

Európai Parlament 
2014-2019  

 

Költségvetési Bizottság 
 

2015/0263(COD) 

10.11.2016 

VÉLEMÉNY 

a Költségvetési Bizottság részéről 

a Regionális Fejlesztési Bizottság részére 

a strukturálisreform-támogató program 2017–2020-as időszakra vonatkozó 

létrehozásáról, valamint az 1303/2013/EU és az 1305/2013/EU rendelet 

módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 

javaslatról 

(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD)) 

A vélemény előadója: Jan Olbrycht 



 

PE589.167v02-00 2/11 AD\1108083HU.docx 

HU 

PA_Legam 



 

AD\1108083HU.docx 3/11 PE589.167v02-00 

 HU 

MÓDOSÍTÁS: 

A Költségvetési Bizottság felkéri a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) Ezzel összefüggésben 

strukturálisreform-támogató programot kell 

kialakítania (a továbbiakban: a program) a 

tagállamok azon képességének erősítése 

céljából, hogy növekedésösztönző 

intézményi és strukturális reformokat 

dolgozzanak ki és hajtsanak végre, többek 

között az uniós alapok hatékony és 

eredményes felhasználásának elősegítése 

révén. A program célja, hogy elősegítse a 

gazdaságélénkítés, a munkahelyteremtés, 

az európai versenyképesség erősítése és a 

reálgazdaságba történő beruházások terén 

elérendő közös célkitűzések 

megvalósítását. 

(7) Ezzel összefüggésben 

strukturálisreform-támogató programot kell 

kialakítania (a továbbiakban: a program) a 

tagállamok azon képességének erősítése 

céljából, hogy növekedésösztönző 

intézményi és strukturális reformokat 

dolgozzanak ki és hajtsanak végre, többek 

között az uniós alapok hatékony és 

eredményes felhasználásának elősegítése 

révén. A program célja, hogy elősegítse a 

gazdaságélénkítés, a munkahelyteremtés, 

az európai versenyképesség erősítése és a 

reálgazdaságba történő fenntartható 

beruházások terén elérendő közös 

célkitűzések megvalósítását. 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) A kérelmező tagállammal – többek 

között az európai szemeszter keretében – 

folytatott párbeszédet követően a 

Bizottságnak az átláthatóság, az egyenlő 

bánásmód és a hatékony és eredményes 

pénzgazdálkodás elveit szem előtt tartva 

kell elemeznie a kérelmet, továbbá a 

nyújtandó támogatást a feltárt problémák 

sürgőssége, kiterjedtsége és mélysége, a 

mérlegelt szakpolitikai területekkel 

kapcsolatos támogatási igény, a társadalmi-

gazdasági mutatók elemzése és a tagállam 

(10) A kérelmező tagállammal – többek 

között az európai szemeszter keretében – 

folytatott párbeszédet követően a 

Bizottságnak az átláthatóság, az egyenlő 

bánásmód és a hatékony és eredményes 

pénzgazdálkodás elveit szem előtt tartva 

kell elemeznie a kérelmet, továbbá a 

nyújtandó támogatást a feltárt problémák 

sürgőssége, kiterjedtsége és mélysége, a 

mérlegelt szakpolitikai területekkel 

kapcsolatos támogatási igény, a társadalmi-

gazdasági mutatók elemzése és a tagállam 
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általános igazgatási kapacitása alapján kell 

meghatároznia. A Bizottságnak emellett – 

az érintett tagállammal szorosan 

együttműködve – meg kell határoznia a 

kiemelt területeket, a nyújtandó támogatási 

intézkedések alkalmazási körét, valamint 

az e támogatáshoz való globális pénzügyi 

hozzájárulást, figyelembe véve az uniós 

alapokból vagy más uniós programokból 

finanszírozott meglévő fellépéseket és 

intézkedéseket. 

általános igazgatási kapacitása alapján kell 

meghatároznia. A Bizottságnak emellett – 

az érintett tagállammal szorosan 

együttműködve – meg kell határoznia a 

kiemelt területeket, a nyújtandó támogatási 

intézkedések alkalmazási körét, valamint 

az e támogatáshoz való globális pénzügyi 

hozzájárulást, figyelembe véve az uniós 

alapokból vagy más uniós programokból 

finanszírozott meglévő fellépéseket és 

intézkedéseket. A Bizottságnak tovább kell 

bővítenie a rendelkezésre álló külső 

szakértők bázisát, akik ad hoc jelleggel 

kiküldhetők, hogy támogatást nyújtsanak 

a tagállamokban folyó projektekhez.  

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) A Bizottság „Az uniós költségvetés 

felülvizsgálata”13 és „Az Európa 2020 

költségvetése”14 című közleményeiben 

hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a 

finanszírozás az egyértelmű európai 

hozzáadott értékkel rendelkező 

tevékenységekre összpontosuljon, vagyis 

azokra, ahol az uniós beavatkozás 

többletértéket biztosíthat a tagállamok 

önálló fellépéséhez képest. Ezzel 

összefüggésben a program alapján 

végrehajtott támogatási intézkedéseknek 

biztosítaniuk kell a kiegészítő jelleget és a 

szinergiát egyéb nemzeti, uniós és 

nemzetközi szintű programokkal és 

politikákkal. A program szerinti 

fellépéseknek lehetővé kell tenniük olyan 

megoldások kidolgozását és végrehajtását, 

amelyek kezelik a határon átnyúló hatású 

nemzeti kihívásokat, illetve az egész Uniót 

érintő kihívásokat, és megvalósítják az 

uniós jog következetes és koherens 

végrehajtását. Ezenfelül elő kell segíteniük 

a bizalom továbbfejlesztését és az 

együttműködés előmozdítását a Bizottság 

(11) A Bizottság „Az uniós költségvetés 

felülvizsgálata”13 és „Az Európa 2020 

költségvetése”14 című közleményeiben 

hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a 

finanszírozás az egyértelmű európai 

hozzáadott értékkel rendelkező 

tevékenységekre összpontosuljon, vagyis 

azokra, ahol az uniós beavatkozás 

többletértéket biztosíthat a tagállamok 

önálló fellépéséhez képest. Ezzel 

összefüggésben a program alapján 

végrehajtott támogatási intézkedéseknek 

biztosítaniuk kell a kiegészítő jelleget és a 

szinergiát egyéb regionális, nemzeti, uniós 

és nemzetközi szintű programokkal és 

politikákkal. A program szerinti 

fellépéseknek lehetővé kell tenniük olyan 

megoldások kidolgozását és végrehajtását, 

amelyek kezelik a határon átnyúló hatású 

nemzeti kihívásokat, illetve az egész Uniót 

érintő kihívásokat, és megvalósítják az 

uniós jog következetes és koherens 

végrehajtását. Ezenfelül elő kell segíteniük 

a bizalom továbbfejlesztését és az 

együttműködés előmozdítását a Bizottság 
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és a tagállamok kapcsolatában, valamint a 

tagállamok között. Továbbá az Unió jobb 

helyzetben van a tagállamoknál ahhoz, 

hogy platformot biztosítson a partnerek 

bevált gyakorlatainak megosztásához és a 

szakértelem mozgósításához. 

és a tagállamok kapcsolatában, valamint a 

tagállamok között. Továbbá az Unió jobb 

helyzetben van a tagállamoknál ahhoz, 

hogy platformot biztosítson a partnerek 

bevált gyakorlatainak megosztásához és a 

szakértelem mozgósításához. 

__________________ __________________ 

13 COM(2010)0700, 2010. október 19. 13 COM(2010)0700, 2010. október 19. 

14 COM(2011)0500, 2011. június 29. 14 COM(2011)0500, 2011. június 29. 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13a) Ez a rendelet a program teljes 

időtartamára pénzügyi keretösszeget 

állapít meg, amely az éves költségvetési 

eljárás során elsődleges 

referenciaösszegként szolgál az Európai 

Parlament és a Tanács számára a 

költségvetési fegyelemről, a költségvetési 

ügyekben való együttműködésről és a 

hatékony és eredmények 

pénzgazdálkodásról szóló, az Európai 

Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti 

intézményközi megállapodás 17. pontja 

értelmében. 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13b) A program technikai 

segítségnyújtásra szóló előirányzatokból 

történő átcsoportosítás révén történő 

finanszírozása, amint azt a Bizottság 

kezdeményezte, csak egyszeri 

megoldásként vehető fontolóra és nem 

képezhet precedenst a területen történő 
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jövőbeli kezdeményezések finanszírozása 

vonatkozásában. A programnak az új 

többéves pénzügyi keretben való 

meghosszabbítására irányuló lehetséges 

jogalkotási javaslatnak tartalmaznia kell 

egy külön, új, speciálisan a program 

számára elkülönített előirányzatot. 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) Figyelemmel annak fontosságára, 

hogy fenntartsák a strukturális, intézményi 

és igazgatási reformok végrehajtására 

irányuló tagállami erőfeszítéseket, a 

program célkitűzéseinek eléréshez az 

elszámolható költségek 100 %-os 

társfinanszírozási arányára van szükség, 

ugyanakkor biztosítani kell az összhangot a 

társfinanszírozási és a nonprofit elvvel. 

(16) Figyelemmel annak fontosságára, 

hogy fenntartsák a strukturális, intézményi 

és igazgatási reformok végrehajtására 

irányuló tagállami erőfeszítéseket, a 

program célkitűzéseinek eléréshez az 

elszámolható költségek akár 100%-os 

társfinanszírozási arányára van szükség, 

ugyanakkor biztosítani kell az összhangot a 

társfinanszírozási és a nonprofit elvvel. 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(20) A program értékelésének 

megkönnyítése érdekében kezdettől fogva 

megfelelő keretet kell létrehozni a program 

eredményeinek nyomon követésére. 

Félidős értékelést kell végezni, amely 

megvizsgálja a program célkitűzéseinek 

megvalósulását, hatékonyságát és európai 

szintű hozzáadott értékét. A záró 

értékelésnek emellett a program hosszú 

távú hatását és fenntarthatósági hatásait is 

vizsgálnia kell. Az említett értékeléseknek 

a program hatásait mérő mutatókra kell 

épülniük. 

(20) A program értékelésének és a 

meghatározott célkitűzések elérésének 
megkönnyítése érdekében kezdettől fogva 

megfelelő keretet kell létrehozni a program 

eredményeinek nyomon követésére. Ennek 

a keretnek a folyamat során levont 

tanulságokat is figyelembe kell vennie. 

Éves nyomon követési jelentést kell 

készíteni a program végrehajtásáról, 

elemezve többek között a támogatási 

kérelem értékelési kritériumainak 

alkalmazását, továbbá időközi értékelést 

kell végezni, amely megvizsgálja a 

program célkitűzéseinek megvalósulását, 

hatékonyságát, európai szintű hozzáadott 
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értékét, valamint értékeli a program 

jövőjét a következő pénzügyi 

programozási időszakban. Az utólagos 

értékelésnek emellett a program hosszú 

távú hatását és fenntarthatósági hatásait is 

vizsgálnia kell. Az említett értékeléseknek 

a program hatásait mérő mutatókra kell 

épülniük. 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a)  A program pénzügyi allokációja 

fedezheti a program irányításához és a 

program célkitűzéseinek 

megvalósításához szükséges előkészítő, 

nyomon követési, ellenőrzési és értékelési 

tevékenységekkel – különösen 

tanulmányokkal, szakértői ülésekkel, 

információs és kommunikációs 

fellépésekkel, többek között az Unió 

politikai prioritásaira vonatkozó 

intézményi kommunikációval – 

kapcsolatos kiadásokat, amennyiben azok 

kapcsolódnak e rendelet általános 

célkitűzéseihez, továbbá az információk 

feldolgozására és cseréjére összpontosító 

it-hálózatokkal kapcsolatos kiadásokat, 

valamint a program irányítása 

tekintetében a Bizottságnál felmerült 

minden egyéb technikai és igazgatási 

segítségnyújtási kiadást. 

 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A program végrehajtására 

biztosított pénzügyi keretösszeg legfeljebb 

(1) A program végrehajtására 

biztosított pénzügyi keretösszeg 142 800 
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142 800 000 EUR. 000 EUR. 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A program pénzügyi allokációja 

fedezheti a program irányításához és a 

program célkitűzéseinek 

megvalósításához szükséges előkészítő, 

nyomon követési, ellenőrzési és értékelési 

tevékenységekkel – különösen 

tanulmányokkal, szakértői ülésekkel, 

információs és kommunikációs 

fellépésekkel, többek között az Unió 

politikai prioritásaira vonatkozó 

intézményi kommunikációval – 

kapcsolatos kiadásokat, amennyiben azok 

kapcsolódnak e rendelet általános 

célkitűzéseihez, továbbá az információk 

feldolgozására és cseréjére összpontosító 

it-hálózatokkal kapcsolatos kiadásokat, 

valamint a program irányítása 

tekintetében a Bizottságnál felmerült 

minden egyéb technikai és igazgatási 

segítségnyújtási kiadást. 

törölve 

 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottság időközi értékelő 

jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 

és a Tanácsnak legkésőbb 2019 közepéig, 

majd egy utólagos értékelő jelentést 2021. 

december végéig. 

(2) A Bizottság éves nyomon követési 

jelentést készít a program végrehajtásáról, 

elemezve többek között a tagállamok által 

benyújtott támogatási kérelmek 

értékeléséhez szükséges, a 7. cikk (2) 

bekezdésében említett kritériumok 

alkalmazását, továbbá időközi értékelő 

jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 

és a Tanácsnak legkésőbb 2018 végéig, 

majd egy utólagos értékelő jelentést 2021. 
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december végéig. 

 

Módosítás   

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az időközi értékelő jelentés a 

program célkitűzéseinek megvalósítására, a 

források felhasználásának hatékonyságára, 

valamint a program által nyújtott európai 

hozzáadott értékre vonatkozó 

információkat, és arra vonatkozó értékelést 

tartalmaz, hogy a program alkalmazási 

körébe tartozó területeken biztosított 

finanszírozást ki kell-e igazítani vagy meg 

kell-e hosszabbítani 2020 utánra is. Az 

időközi jelentés azzal is foglalkozik, hogy 

továbbra is releváns-e mindegyik 

célkitűzés és fellépés. Az utólagos 

értékelési jelentés információkat tartalmaz 

a program hosszabb távú hatásáról. 

(3) Az időközi értékelő jelentés a 

program célkitűzéseinek megvalósítására, a 

források felhasználásának hatékonyságára, 

valamint a program által nyújtott európai 

hozzáadott értékre vonatkozó 

információkat, és arra vonatkozó értékelést 

tartalmaz, hogy a program alkalmazási 

körébe tartozó területeken biztosított 

finanszírozást egy külön pénzügyi 

keretösszeggel kell-e szerepeltetni a 

következő pénzügyi keretben. Az időközi 

jelentés azzal is foglalkozik, hogy továbbra 

is releváns-e mindegyik célkitűzés és 

fellépés. Az utólagos értékelési jelentés 

információkat tartalmaz a program 

hosszabb távú hatásáról. 

 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 3 pont 

1303/2013/EU rendelet 

91 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A globális források 0,35 %-át – a 

92. cikk (6) bekezdésében említett Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszközhöz nyújtott 

támogatás és a 92. cikk (7) bekezdésében 

említett, a leginkább rászoruló személyek 

számára nyújtott támogatás levonását 

követően – a Bizottság kezdeményezésére 

technikai segítségnyújtásra kell fordítani, 

amelyből legfeljebb 112 233 000 EUR-t a 

strukturálisreform-támogató program 

számára kell elkülöníteni, az említett 

program alkalmazási körének és céljának 

(3) A globális források 0,35 %-át – a 

92. cikk (6) bekezdésében említett Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszközhöz nyújtott 

támogatás és a 92. cikk (7) bekezdésében 

említett, a leginkább rászoruló személyek 

számára nyújtott támogatás levonását 

követően – a Bizottság kezdeményezésére 

technikai segítségnyújtásra kell fordítani, 

amelyből folyó áron legfeljebb 112 233 

000 EUR-t a strukturálisreform-támogató 

program számára kell elkülöníteni, az 

említett program alkalmazási körének és 
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keretei közötti felhasználásra. céljának keretei közötti felhasználásra. 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 1 bekezdés 

1305/2013/EU rendelet 

51 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az 1306/2013/EU rendelet 6. cikkének 

megfelelően az EMVA-ból évente 

szétosztható pénzeszközök legfeljebb 0,25 

%-a fordítható az 1303/2013/EU rendelet 

58. cikkében említett feladatok 

finanszírozására, beleértve az 52. cikkben 

említett európai vidékfejlesztési hálózat és 

az 53. cikkben említett EIP-hálózat 

létrehozásához és működtetéséhez 

kapcsolódó költségek finanszírozását is, a 

Bizottság kezdeményezésére és/vagy annak 

nevében, amelyből legfeljebb 30 567 000 

EUR-t a strukturálisreform-támogató 

program számára kell elkülöníteni, az 

említett program alkalmazási körének és 

céljának keretei közötti felhasználásra. 

Az 1306/2013/EU rendelet 6. cikkének 

megfelelően az EMVA-ból évente 

szétosztható pénzeszközök legfeljebb 0,25 

%-a fordítható az 1303/2013/EU rendelet 

58. cikkében említett feladatok 

finanszírozására, beleértve az 52. cikkben 

említett európai vidékfejlesztési hálózat és 

az 53. cikkben említett EIP-hálózat 

létrehozásához és működtetéséhez 

kapcsolódó költségek finanszírozását is, a 

Bizottság kezdeményezésére és/vagy annak 

nevében, amelyből folyó áron legfeljebb 

30 567 000 EUR-t a strukturálisreform-

támogató program számára kell 

elkülöníteni, az említett program 

alkalmazási körének és céljának keretei 

közötti felhasználásra. 

 

 

  



 

AD\1108083HU.docx 11/11 PE589.167v02-00 

 HU 

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA 

Cím A strukturálisreform-támogató program 2017–2020-as időszakra 

vonatkozó létrehozása 

Hivatkozások COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD) 

Illetékes bizottság 

       A plenáris ülésen való bejelentés 

dátuma 

REGI 

2.12.2015 
   

Véleményt nyilvánított 

       A plenáris ülésen való bejelentés 

dátuma 

BUDG 

2.12.2015 

A vélemény előadója 

       A kijelölés dátuma 

Jan Olbrycht 

18.1.2016 

Az elfogadás dátuma 10.11.2016    

A zárószavazás eredménye +: 

–: 

0: 

23 

6 

1 

A zárószavazáson jelen lévő tagok Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, 

Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider 

Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Monika 

Hohlmeier, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried 

Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, 

Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele 

Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra 

A zárószavazáson jelen lévő póttagok Stanisław Ożóg, Nils Torvalds, Tomáš Zdechovský 

A zárószavazáson jelen lévő póttagok 

(200. cikk (2) bekezdés) 

John Stuart Agnew 

 
 

 


