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RÖVID INDOKOLÁS 

 Az előadó úgy véli, hogy a strukturálisreform-támogató program pénzügyi keretösszegének 

felülvizsgálata és a program általános célkitűzésének kiigazítása lehetőséget ad: 

1) a program általános célkitűzésének felülvizsgálatára annak biztosítása érdekében, hogy az 

egyértelműen a tagállamok kérésére folyósított olyan technikai segítségnyújtást 

finanszírozzon, amelyet társadalmi és/vagy környezeti szempontból hasznos reformokra 

fordítanak. A programnak hozzá kell járulnia a gazdasági fellendülés és a minőségi 

munkahelyteremtés megvalósításához, a szegénység elleni küzdelemhez és a reálgazdaságba 

irányuló beruházások ösztönzéséhez. 

2) a tagállamok által benyújtott támogatási kérelmek elfogadására vonatkozó, a fenti 

követelményen – a társadalmi és/vagy környezetvédelmi hasznosságon – alapuló kritériumok 

kidolgozására arra az esetre, ha több kérelem érkezik, mint amennyi a pénzügyi kereten belül 

támogatható. 

Az előadó úgy véli, hogy az e programra elkülönített pénzügyi keret kiterjesztését össze kell 

kapcsolni annak a felülvizsgálatával, hogy mely strukturális reformokat kell célként kitűzni. 

A program keretében végrehajtott strukturális reformoknak magukban kell foglalniuk 

egyebek mellett az állami beruházási programokat, a közjavak és szolgáltatások 

visszaállamosítását vagy önkormányzati kezelésbe vonását, az állami társadalombiztosítási 

rendszerek megerősítését és azokat a reformokat, amelyek ösztönzik a kollektív tárgyalásokat 

és a reálbérek növekedését.  

A program 2017. évi munkaterve szerint a források mintegy 90%-át olyan projektekre 

fordították, amelyek célja az európai szemeszter keretében a Bizottság által adott utasítások és 

más uniós jogszabályi követelmények végrehajtása volt. Ezért az előadó úgy véli, hogy a 

javaslatban kifejezetten meg kell említeni a szociális partnerek, a civil társadalom, valamint a 

helyi és regionális hatóságok szerepét a kérelmek megfogalmazásában, valamint a reformok 

kidolgozásában és végrehajtásuk nyomon követésében. 

Az euróövezeten kívüli tagállamokra vonatkozó konvergenciakritériumok befoglalásának 

általános célkitűzését érintő felülvizsgálatot illetően az előadó úgy véli, hogy ennek 

eredményeként előfordulhat, hogy a programot a közszolgáltatások és a társadalombiztosítási 

rendszerek minőségének és hozzáférhetőségének aláásására használják fel, elsősorban az 

állami költségvetési hiány és a GDP-arányos államadósság kapcsán. Ezért az előadó úgy véli, 

hogy a program középpontjában az olyan kérelmek elfogadásának kell állnia, amelyek 

egyértelmű társadalmi vagy környezeti haszonnal járnak. 

Az előadó nem ért egyet a javaslatot kísérő indokolásban megfogalmazott bizottsági 

javaslattal, amely szerint a tagállamokat fel kell kérni arra, hogy az európai strukturális és 

beruházási alapok keretében működő technikai segítségnyújtás forrásait csoportosítsák át erre 

a programra, és az euró bevezetése kapcsán benyújtott kérelmek kielégítésére. Úgy véli, hogy 

az európai strukturális és beruházási alapok forrásait és azoknak a tagállamokban betöltött 

fontos szerepét fenn kell tartani, és a forrásokat nem szabad átcsoportosítani e programhoz. 

MÓDOSÍTÁSOK 
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A Költségvetési Bizottság felkéri a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1)  A strukturálisreform-támogató 

program (a továbbiakban: a program) 

létrehozásának célja a tagállamok azon 

képességének erősítése, hogy növekedés-

fenntartó igazgatási és strukturális 

reformokat dolgozzanak ki és hajtsanak 

végre, többek között az uniós alapok 

hatékony és eredményes felhasználásának 

elősegítése révén. A program szerinti 

támogatást, amely a legkülönbözőbb 

szakpolitikai területeket érintheti, a 

Bizottság nyújtja a tagállamok kérelme 

alapján. A szilárd gazdasági és társadalmi 

struktúrákra épülő, ellenállóképes gazdaság 

kialakítása, amely biztosítja a tagállamok 

számára a hatékony sokkelnyelést, és a 

sokkokat követő gyors helyreállást, 

hozzájárul a gazdasági és társadalmi 

kohézióhoz. Az említett cél eléréséhez az 

intézményi, igazgatási és növekedés-

fenntartó strukturális reformok 

végrehajtása megfelelő eszköz.   

(1)  A strukturálisreform-támogató 

program (a továbbiakban: a program) 

létrehozásának célja a tagállamok azon 

képességének erősítése, hogy növekedés-

fenntartó igazgatási és strukturális 

reformokat dolgozzanak ki és hajtsanak 

végre, többek között az uniós alapok 

hatékony és eredményes felhasználásának 

elősegítése révén. A program szerinti 

támogatást, amely a legkülönbözőbb 

szakpolitikai területeket érintheti, a 

Bizottság nyújtja a tagállamok kérelme 

alapján. A szilárd gazdasági és társadalmi 

struktúrákra épülő, ellenállóképes gazdaság 

és társadalom kialakítása hozzájárul a 

területi, gazdasági és társadalmi 

kohézióhoz. Az említett cél eléréséhez az 

intézményi, igazgatási és növekedés-

fenntartó strukturális reformok 

végrehajtása megfelelő eszköz. A 

strukturális reformok nemcsak akkor 

hasznosak, ha szociális szempontból 

fenntartható módon csökkentik az 

államháztartási kiadásokat, hanem akkor 

is, ha a közép- és hosszú távú gazdasági 

teljesítmény és költségvetési egyenleg 

javítása érdekében rövid távon növelik a 

kiadásokat. A strukturális reformok 

sikeres végrehajtása és fenntarthatósága 

érdekében elengedhetetlen, hogy 

demokratikus támogatást élvezzenek, ami 

biztosítja az összes érdekelt fél, például a 

helyi és regionális hatóságok, a gazdasági 

és szociális partnerek, valamint a civil 

társadalom képviselőinek bevonását.  
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Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az egyes tagállamok kérelme 

alapján kialakított és végrehajtott 

reformok áttekintése érdekében a 

program új költségvetését egyértelmű 

kiválasztási kritériumokra alapozva kell 

elosztani, és átlátható módon kell 

benyújtani. Ez biztosítaná az ismeretek, 

tapasztalatok és bevált gyakorlatok 

cseréjét, amely a program egyik célja. 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 b preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1b) Miközben a program törekszik a 

tagállamoknak a növekedést fenntartó 

strukturális reformok előkészítésére és 

végrehajtására irányuló képességének 

megerősítésére, nem helyettesítheti vagy 

válthatja ki a tagállamok nemzeti 

költségvetéseiből befolyó finanszírozást, és 

azt nem lehet a folyó kiadások fedezésére 

használni. 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2)  A tagállamok a kezdeti 

várakozásokat meghaladó, egyre növekvő 

mértékben vették igénybe a program 

keretében nyújtott támogatást. A Bizottság 

által a 2017-re vonatkozó ciklusban kapott 

támogatási kérelmek – becsült költségük 

(2)  A tagállamok a kezdeti 

várakozásokat meghaladó, egyre növekvő 

mértékben vették igénybe a program 

keretében nyújtott támogatást. A Bizottság 

által a 2017-re vonatkozó ciklusban kapott 

támogatási kérelmek – becsült költségük 



 

PE620.816v02-00 6/10 AD\1156428HU.docx 

HU 

alapján – jelentős mértékben meghaladták 

a rendelkezésre álló éves allokációt. A 

2018-ra vonatkozó ciklusban a kapott 

kérelmek becsült értéke ötszöröse volt az 

adott évre igénybe vehető pénzügyi 

források összegének. Szinte valamennyi 

tagállam kért támogatást a program 

keretében, és a kérelmek a program által 

lefedett valamennyi szakpolitikai területet 

érintik. 

alapján – jelentős mértékben meghaladták 

a rendelkezésre álló éves allokációt, 

aminek következtében egyes kérelmek 

nem jutottak finanszírozáshoz. A 2018-ra 

vonatkozó ciklusban a kapott kérelmek 

becsült értéke ötszöröse volt az adott évre 

igénybe vehető pénzügyi források 

összegének. Szinte valamennyi tagállam 

kért támogatást a program keretében, és a 

kérelmek a program által lefedett 

valamennyi szakpolitikai területet érintik.  

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az európai gazdasági és monetáris 

unióban való sikeres részvételhez 

elengedhetetlen feltétel a gazdasági és 

társadalmi kohézió strukturális reformok 

megerősítése révén történő előmozdítása. 

Ez különösen fontos az euróövezeten kívüli 

tagállamok euróövezeti csatlakozásra való 

felkészüléséhez. 

(3) Az európai gazdasági és monetáris 

unióban való sikeres részvételhez 

elengedhetetlen feltétel a területi, 

gazdasági és társadalmi kohézió 

strukturális reformok megerősítése révén 

történő előmozdítása. Ez különösen fontos 

az euróövezeten kívüli tagállamok 

euróövezeti csatlakozásra való 

felkészüléséhez. 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Indokolt ezért, hogy a program 

általános célkitűzésében – vagyis a 

gazdasági és társadalmi kihívásokra 

adandó válaszokhoz való hozzájáruláshoz 

kapcsolódva – hangsúlyt kapjon, hogy a 

kohézió, a versenyképesség, a 

termelékenység, a fenntartható növekedés 

és a munkahelyteremtés ösztönzésének 

hozzá kell járulnia azon tagállamok 

euróövezetben való jövőbeli részvételének 

előkészítéséhez is, amelyeknek pénzneme 

(4) Indokolt ezért, hogy a program 

általános célkitűzésében – vagyis a területi, 

gazdasági és társadalmi kihívásokra 

adandó válaszokhoz való hozzájáruláshoz 

kapcsolódva – hangsúlyt kapjon, hogy a 

kohézió, a versenyképesség, a 

termelékenység, a fenntartható növekedés 

és a munkahelyteremtés ösztönzésének 

hozzá kell járulnia azon tagállamok 

euróövezetben való jövőbeli részvételének 

előkészítéséhez is, amelyeknek pénzneme 
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nem az euró. nem az euró. 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A tagállamok támogatás iránti 

növekvő igényének teljesítéséhez, továbbá 

tekintettel arra, hogy támogatni kell azon 

tagállamok strukturális reformjainak 

végrehajtását, amelyek pénzneme nem az 

euró, a programhoz kapcsolódó pénzügyi 

allokációt olyan megfelelő mértékűre kell 

növelni, hogy az Unió által nyújtott 

támogatás összhangban legyen a kérelmező 

tagállamok igényeivel. 

(6) A tagállamok támogatás iránti 

növekvő igényének teljesítéséhez, továbbá 

tekintettel arra, hogy támogatni kell azon 

tagállamok strukturális reformjainak 

végrehajtását, amelyek pénzneme nem az 

euró, a programhoz kapcsolódó pénzügyi 

allokációt olyan megfelelő mértékűre kell 

növelni, hogy az Unió által nyújtott 

támogatás összhangban legyen a kérelmező 

tagállamok igényeivel. A kiegészítő 

allokációt kizárólag a költségvetési 

hatóság által előirányzandó új 

forrásokból lehet finanszírozni, teljes 

mértékben kihasználva a rendelkezésre 

álló költségvetési rugalmasságot, a 

Bizottság vonatkozó javaslata alapján. A 

meglévő többéves programok 

finanszírozására gyakorolt negatív 

hatások elkerülése érdekében e célból 

nem szabad átcsoportosításokat végezni. 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

2017/825/EU rendelet 

4 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A program általános célkitűzése a 

tagállamok – euróövezeti csatlakozásra 

való felkészülést is jelentő – intézményi, 

igazgatási és növekedés-fenntartó 

strukturális reformjainak elősegítése 

azáltal, hogy támogatást nyújt a nemzeti 

hatóságoknak a gazdasági és társadalmi 

kihívásokra válaszként az intézményi, 

A program általános célkitűzése a 

tagállamok – euróövezeti csatlakozásra 

való felkészülést is jelentő – intézményi, 

igazgatási és növekedés-fenntartó 

strukturális reformjainak elősegítése 

azáltal, hogy támogatást nyújt a nemzeti 

hatóságoknak a területi, gazdasági és 

társadalmi kihívásokra válaszként az 
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kormányzási, közigazgatási, gazdasági és 

társadalmi ágazatok reformjára és 

megerősítésére irányuló intézkedések 

tekintetében, amelyek célja a kohézió, a 

versenyképesség, a termelékenység, a 

fenntartható növekedés, a 

munkahelyteremtés és a beruházások 

ösztönzése, elsősorban a gazdaságirányítási 

folyamatok keretében, többek között az 

uniós alapok hatékony, eredményes és 

átlátható felhasználásának elősegítése 

révén. 

intézményi, kormányzási, közigazgatási, 

gazdasági és társadalmi ágazatok 

reformjára és megerősítésére irányuló 

intézkedések tekintetében, amelyek célja a 

kohézió, a versenyképesség, a 

termelékenység, a fenntartható növekedés, 

a pénzügyi stabilitás, a minőségi 

munkahelyek teremtése és a beruházások 

ösztönzése, elsősorban a gazdaságirányítási 

folyamatok keretében, többek között az 

uniós alapok hatékony, eredményes és 

átlátható felhasználásának elősegítése 

révén; 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont 

2017/825/EU rendelet 

10 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A program végrehajtására 

meghatározott pénzügyi keretösszeg folyó 

áron 222 800 000 EUR. 

(1) A program végrehajtására 

meghatározott pénzügyi keretösszeg folyó 

áron 222 800 000 EUR.; A program 

bármilyen növelését a 2014 és 2020 

közötti időszakra vonatkozó többéves 

pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-

i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi 

rendeletben* meghatározott különleges 

eszközök igénybevételével, nem pedig a 

meglévő uniós programok terhére kell 

finanszírozni. 

 _________________ 

 *HL L 347., 2013.12.20., 884. o. 
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S&D Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, 

Pavel Poc, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos, Claudia 

Țapardel 

 

5 - 

ECR Bernd Kölmel 

EFDD John Stuart Agnew 

ENF Marco Zanni, Auke Zijlstra 

GUE/NGL Martina Anderson 

 

3 0 

ALDE Anneli Jäätteenmäki 

Verts/ALE Jordi Solé, Monika Vana 

 

Jelmagyarázat: 

+ : mellette 

- : ellene 

0 : tartózkodás 

 

 

 


