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MÓDOSÍTÁSOK 

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felkéri a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Több tagállamban zajlott le, illetve 

van folyamatban a múltban felhalmozódott 

makrogazdasági egyensúlyhiányok 

kiigazítása, sok tagállam pedig az alacsony 

potenciális növekedés okozta kihívással 

néz szembe. Az Unió szakpolitikai 

prioritásai közé emelte a strukturális 

reformok végrehajtását, hogy fenntartható 

pályára állítsa a gazdasági fellendülést, 

felszabadítsa a növekedési potenciált a 

kiigazítási kapacitás megerősítése céljából, 

és támogatást nyújtson a 

konvergenciafolyamathoz. 

(3) Több tagállamban zajlott le, illetve 

van folyamatban a múltban felhalmozódott 

makrogazdasági egyensúlyhiányok 

kiigazítása, sok tagállam pedig az alacsony 

potenciális növekedés és a magas 

munkanélküliség okozta kihívással néz 

szembe. Az Unió szakpolitikai prioritásai 

közé emelte a növekedésbarát strukturális 

reformok végrehajtásának szükségességét, 

hogy megteremtse a fenntartható 

növekedési pálya elérésének feltételeit, 

felszabadítsa a növekedési potenciált a 

kiigazítási kapacitás megerősítése céljából, 

támogatást nyújtson a 

konvergenciafolyamathoz és fokozza a 

beruházást;. 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A reformok jellegüknél fogva 

bonyolult folyamatok, amelyekhez 

rendkívül speciális ismeretek és 

szakértelem egész láncolatára van szükség. 

A különféle közpolitikai területeken 

végzett reformok kezelése nehéz feladat, 

mivel azok eredményei gyakran csak 

bizonyos idő elteltével érzékelhetők. Ezért 

a korai és hatékony tervezés és végrehajtás 

(4) A reformok jellegüknél fogva 

bonyolult folyamatok, amelyekhez 

rendkívül speciális ismeretek és 

szakértelem egész láncolatára, valamint 

hosszú távú szemléletmódra van szükség. 

A különféle közpolitikai területeken 

végzett fenntartható strukturális reformok 

végrehajtása nehéz feladat, mivel azok 

eredményei gyakran csak bizonyos idő 
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döntő fontosságú a válság sújtotta vagy 

strukturális gyengeséggel küzdő 

gazdaságok számára. Ezzel összefüggésben 

döntő fontosságú volt az Unió technikai 

segítségnyújtás formájában biztosított 

támogatása az elmúlt években végrehajtott 

görögországi és ciprusi gazdasági 

kiigazítás elősegítéséhez. 

elteltével és folyamatos elkötelezettség 

vállalása mellett érzékelhetők, ezért 

intézkedéseket kell hozni annak 

érdekében, hogy a politikai 

döntéshozatalban elejét vegyük a rövid 

távú szemléletmódnak.  Különösen a korai 

és hatékony tervezés és végrehajtás döntő 

fontosságú többek között a válság sújtotta 

vagy strukturális gyengeséggel küzdő 

gazdaságok számára. Ezzel összefüggésben 

döntő fontosságú volt az Unió technikai 

segítségnyújtás formájában biztosított 

támogatása az elmúlt években végrehajtott 

görögországi és ciprusi gazdasági 

kiigazítás elősegítéséhez, és hasznos 

példaként szolgálhat a strukturális 

reformot támogató program számára. A 

tagállamok, a helyi és regionális 

önkormányzatok és adott esetben a 

szociális partnerek strukturális reformok 

iránti elkötelezettsége és politikai 

szándéka a program sikerének lényegi 

feltétele. 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A tagállamok igénybe vehetik a 

támogatást a strukturális reformok 

kialakítása és végrehajtása tekintetében 

mutatkozó kihívások kezeléséhez. A 

kihívások különféle tényezőktől 

függhetnek, ideértve a korlátozott 

igazgatási és intézményi kapacitást vagy az 

uniós jogszabályok nem megfelelő 

alkalmazását és végrehajtását. 

(5) A tagállamok igénybe vehetik a 

támogatást a növekedésbarát strukturális 

reformok kialakítása és végrehajtása 

tekintetében mutatkozó kihívások 

kezeléséhez. A kihívások különféle 

tényezőktől függhetnek, ideértve a 

reformok nem megfelelő kialakítását, a 

korlátozott igazgatási és intézményi 

kapacitást vagy az uniós jogszabályok nem 

megfelelő alkalmazását és végrehajtását. 

 

 

Módosítás   4 

Rendeletre irányuló javaslat 
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6 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Az Unió sokéves tapasztalattal 

rendelkezik abban a tekintetben, hogy 

egyedi támogatást nyújt a nemzeti 

közigazgatásoknak és más tagállami 

hatóságoknak a kapacitásépítéshez és 

bizonyos szektorok (pl. adórendszer, 

vámügy, kis- és középvállalkozásoknak 

nyújtott támogatás) hasonló 

intézkedéseihez, valamint a kohéziós 

politika végrehajtása tekintetében. A 

reformok végrehajtásához a nemzeti 

hatóságoknak biztosított segítségnyújtás 

terén szerzett uniós tapasztalatot fel kell 

használni a tagállamoknak nyújtandó 

uniós támogatási kapacitás erősítése 

érdekében. Valóban átfogó és integrált 

fellépés szükséges ahhoz, hogy támogatást 

nyújtsanak azoknak a tagállamoknak, 

amelyek növekedésösztönző reformokat 

hajtanak végre, és uniós segítségnyújtást 

igényelnek ebben a tekintetben. 

(6) Az Unió sokéves tapasztalattal 

rendelkezik abban a tekintetben, hogy 

egyedi támogatást nyújt a nemzeti 

közigazgatásoknak és más tagállami 

hatóságoknak a kapacitásépítéshez és 

bizonyos szektorok (pl. adórendszer, 

vámügy, kis- és középvállalkozásoknak 

nyújtott támogatás) hasonló 

intézkedéseihez, valamint a kohéziós 

politika végrehajtása tekintetében. Az 

uniós intézmények politikai tapasztalata 

és kapacitása alapként szolgál az azoknak 
a tagállamoknak nyújtott támogatást 

biztosító átfogó és integrált fellépéshez, 

amelyek növekedésösztönző reformokat 

hajtanak végre, és uniós segítségnyújtást 

igényelnek ebben a tekintetben. 

Következésképpen a következetes politikai 

környezet biztosításához integrált és 

ágazatokon átívelő megközelítést kell 

elfogadni.  

 

Módosítás   5 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) Az Európai Számvevőszék 

19/2015. számú, „A Görögországnak 

nyújtott technikai segítség javításához 

több figyelmet kell fordítani az 

eredményekre” című különjelentése 

hasznos ajánlásokat tartalmaz a Bizottság 

által a tagállamoknak nyújtandó 

technikai segítség tekintetében, melyeket 

figyelembe kellene venni a 

strukturálisreform-támogató program 

keretében nyújtott támogatás 

végrehajtásakor. 

 

Módosítás   6 
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Rendeletre irányuló javaslat 

6 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6b) A növekedésösztönző strukturális 

reformokkal kapcsolatban továbbra is 

eltökélt erőfeszítésekre van szükség ahhoz, 

hogy biztosítani lehessen e reformok 

hatékonyságát, valamint építeni lehessen 

az elért eredményekre.  

 

 

 

Módosítás  7 

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 jelentős kiegészítő 

támogatást jelent a reformok jobb és 

gyorsabb végrehajtásához, amelyek célja, 

hogy elősegítsék a konvergencia, a 

gazdaságélénkítés, a munkahelyteremtés, 

az európai kohézió, a versenyképesség és a 

termelékenység fokozása és a 

reálgazdaságba történő beruházások 

ösztönzése terén elérendő közös 

célkitűzések megvalósítását. 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 



 

AD\1110596HU.docx 7/22 PE585.572v03-00 

 HU 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A program szerinti támogatást a 

Bizottságnak egy tagállam megkeresésére 

kell nyújtania olyan területeken, mint a 

költségvetés és az adórendszer, a 

közfeladatok, az intézmények és igazgatási 

reformok, az igazságszolgáltatási rendszer, 

a csalás, a korrupció és a pénzmosás elleni 

küzdelem, az üzleti környezet, a 

magánszektor fejlesztése, a beruházások, a 

verseny, a közbeszerzés, a privatizációs 

folyamatok, a finanszírozási eszközökhöz 

való hozzáférés, a beruházások, a 

kereskedelem, a fenntartható fejlődés, az 

innováció, az oktatás és a képzés, a 

munkaügyi politikák, a közegészségügy, a 

menekültügyi és migrációs politikák, a 

mezőgazdaság és vidékfejlesztés, valamint 

a pénzügyi szektorra vonatkozó politikák. 

(8) A program szerinti támogatást a 

Bizottságnak egy tagállam megkeresésére 

kell nyújtania olyan területeken, mint a 

költségvetés és az adórendszer, a 

közfeladatok, az intézmények és igazgatási 

reformok, az igazságszolgáltatási rendszer, 

a csalás, a korrupció és a pénzmosás elleni 

küzdelem, az üzleti környezet, a 

magánszektor fejlesztése, a beruházások, a 

verseny, a közbeszerzés, a 

vállalkozásokban való állami részvétel, a 

privatizációs folyamatok, a finanszírozási 

eszközökhöz való hozzáférés, a 

beruházások, a kereskedelem, a 

fenntartható fejlődés, az innováció, az 

oktatás és a képzés, a munkaügyi politikák, 

a közegészségügy, a menekültügyi és 

migrációs politikák, a mezőgazdaság és 

vidékfejlesztés, valamint a pénzügyi 

szektorra vonatkozó politikák. 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) A tagállamok számára lehetővé kell 

tenni, hogy a program alapján támogatást 

kérhessenek a Bizottságtól a gazdasági 

kormányzási folyamatok, különösen az 

európai szemeszteren belüli 

országspecifikus ajánlások keretébe 

illeszkedő reformok végrehajtása, az uniós 

jog végrehajtásával kapcsolatos 

intézkedések, valamint a gazdasági 

kiigazítási programok végrehajtása 

tekintetében. Lehetővé kell tenni számukra 

azt is, hogy támogatást kérhessenek a saját 

kezdeményezésükre vállalt reformok 

tekintetében, amelyek célja a fenntartható 

beruházások, a gazdasági növekedés és a 

(9) A tagállamok számára lehetővé kell 

tenni, hogy a program alapján támogatást 

kérhessenek a Bizottságtól a gazdasági 

kormányzási folyamatok keretébe 

illeszkedő reformok kidolgozása és 

végrehajtása, különösen az európai 

szemeszteren belüli országspecifikus 

ajánlások jobb végrehajtása, az uniós jog 

megfelelő végrehajtásával kapcsolatos 

intézkedések, valamint a gazdasági 

kiigazítási programok végrehajtása 

tekintetében. Lehetővé kell tenni számukra 

azt is, hogy támogatást kérhessenek a saját 

kezdeményezésükre vállalt reformok 

tekintetében, amelyek célja a fenntartható 

beruházások, a gazdasági növekedés és a 
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munkahelyteremtés megvalósítása. munkahelyteremtés fokozása, a 

versenyképesség és a területi kohézió. 

 

Módosítás  10 

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 

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. 

(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 

általános igazgatási kapacitása alapján kell 

meghatároznia. A Bizottságnak emellett – 

az érintett tagállammal szorosan 

együttműködve – meg kell határoznia a 

hatékony támogatás érdekében nyújtandó 

kiemelt fellépéseket, a nyújtandó 

támogatási intézkedések típusát és 

alkalmazási körét, valamint az e 

támogatáshoz való globális pénzügyi 

hozzájárulást, figyelembe véve az uniós 

alapokból vagy más uniós programokból 

finanszírozott meglévő fellépéseket és 

intézkedéseket. 

 

Módosítás   11 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (10a) A Bizottság számára lehetővé kell 

tenni, hogy a támogatásban részesülni 

kívánó tagállam egyetértésével a 
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támogatásnyújtást nemzetközi 

szervezetekkel vagy reformpartnerként 

esetlegesen közreműködő más 

tagállamokkal együttműködve szervezze 

meg. A támogatásban részesülni kívánó 

tagállam egy adott támogatási terület 

vonatkozásában reformpartnerként 

partnerségre léphet egy vagy több 

tagállammal a stratégia kidolgozásának, a 

menetrendek átdolgozásának, a támogatás 

kialakításának, valamint a stratégia és a 

projektek végrehajtása felügyeletének 

elősegítése érdekében. Bár a reformok 

megvalósításáért a felelősség a 

támogatásban részesülni kívánó 

tagállamot terheli, a támogatást nyújtó 

reformpartnereknek vagy más 

tagállamoknak hozzá kell tudniuk járulni 

a program sikeres végrehajtásához.  

 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) A Bizottság „Az uniós költségvetés 

felülvizsgálata” és „Az Európa 2020 

költségvetése” című közleményeiben2 

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 

(11) A Bizottság „Az uniós költségvetés 

felülvizsgálata” és „Az Európa 2020 

költségvetése” című közleményeiben2 

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 
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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 

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. 

nemzeti kihívásokat, illetve az egész Uniót 

érintő kihívásokat, és megvalósítják az 

uniós jog következetes és koherens 

végrehajtását. Ezenfelül elő kell segíteniük 

a polgárok európai projekt iránti 

bizalmának továbbfejlesztését és az 

együttműködés előmozdítását a Bizottság 

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 annak 

érdekében, hogy a javaslatokat a 

kérelmező tagállamok egyedi helyzetéhez 

lehessen igazítani. 

__________________ __________________ 

1COM(2010)700, 2010. október 19. 1COM(2010)700, 2010. október 19. 

2 COM(2011)500 final , 2011. június 

29. 

2 COM(2011)500, 2011. június 29. 

 

 

Módosítás   13 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) Mivel e rendelet célkitűzéseit, 

nevezetesen a tagállamok intézményi, 

igazgatási és strukturális reformjainak 

elősegítését azáltal, hogy többek között az 

uniós alapok hatékony és eredményes 

felhasználásának elősegítése révén 

támogatást nyújtanak a nemzeti 

hatóságoknak az intézményi, kormányzati, 

igazgatási, gazdasági és társadalmi 

reformokra irányuló intézkedések 

tekintetében, a tagállamok önmagukban 

nem tudják kielégítően megvalósítani, 

hanem a célkitűzések terjedelme és hatásai 

miatt azok uniós szinten jobban 

megvalósíthatók, az Unió az Európai 

Unióról szóló szerződés 5. cikkében 

meghatározott szubszidiaritás elvével 

(23) Mivel e rendelet célkitűzéseit, 

nevezetesen a tagállamok intézményi, 

igazgatási és strukturális reformjainak 

elősegítését azáltal, hogy többek között az 

uniós alapok hatékony és eredményes 

felhasználásának elősegítése révén 

támogatást nyújtanak a nemzeti 

hatóságoknak az intézményi, a területi 

kormányzati nemzeti, regionális és helyi 

szintű struktúrára, igazgatási, gazdasági és 

társadalmi reformokra irányuló 

intézkedések tekintetében, a tagállamok 

önmagukban nem tudják kielégítően 

megvalósítani, hanem a célkitűzések 

terjedelme és hatásai miatt azok uniós 

szinten jobban megvalósíthatók, az Unió az 

Európai Unióról szóló szerződés 5. 
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összhangban intézkedéseket fogadhat el. 

Az említett cikkben foglalt arányosság 

elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi 

túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket, 

mivel a támogatás alkalmazási körét az 

érintett tagállammal kötött kölcsönös 

megállapodással állapítják meg. 

cikkében meghatározott szubszidiaritás 

elvével összhangban intézkedéseket 

fogadhat el. Az említett cikkben foglalt 

arányosság elvének megfelelően ez a 

rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez 

szükséges mértéket, mivel a támogatás 

alkalmazási körét az érintett tagállammal 

kötött kölcsönös megállapodással állapítják 

meg. 

 

Módosítás   14 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Fogalommeghatározások Fogalommeghatározások és alapelvek  

 

Módosítás   15 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

E rendelet alkalmazásában: E rendelet alkalmazásában a következő 

fogalommeghatározásokat és alapelveket 

kell alkalmazni:  

 

Módosítás   16 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. „kedvezményezett tagállam”: az e 

program alapján az Uniótól támogatásban 

részesülő tagállam; 

1. „kedvezményezett tagállam”: az e 

program alapján az Uniótól támogatást 

kérő és támogatásban részesülő tagállam;  

 

Módosítás   17 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – a pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a határon átnyúló hatású nemzeti 

kihívásokat vagy az egész Uniót érintő 

kihívásokat kezelő megoldások 

kidolgozása és végrehajtása; 

a) a határon átnyúló hatású vagy az 

egész Uniót érintő kihívásokból eredő vagy 

azokra hatással levő nemzeti kihívásokat 

kezelő, és a társadalmi és gazdasági 

kohézióhoz hozzájáruló megoldások 

kidolgozása és végrehajtása;  

 

Módosítás   18 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) azok hozzájárulása az uniós jog 

következetes és koherens végrehajtásához; 

c) azok hozzájárulása az uniós jog és 

szakpolitikák következetes és koherens 

végrehajtásához; 

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A program általános célkitűzése a 

tagállamok intézményi, igazgatási és 

strukturális reformjainak elősegítése 

azáltal, hogy támogatást nyújt a nemzeti 

hatóságoknak a gazdasági és társadalmi 

kihívásokra reagáló, intézményi, 

kormányzati, igazgatási, gazdasági és 

társadalmi reformokra irányuló 

intézkedések tekintetében, amelyek célja a 

versenyképesség, a növekedés, a 

munkahelyteremtés és a beruházások 

erősítése többek között az uniós alapok 

hatékony és eredményes felhasználásának 

elősegítése révén, elsősorban a gazdasági 

kormányzási folyamatok keretében. 

A program általános célkitűzése a 

tagállamok intézményi, igazgatási és 

növekedésbarát strukturális reformjainak 

elősegítése azáltal, hogy támogatást nyújt a 

nemzeti és adott esetben a regionális és 

helyi hatóságoknak a gazdasági és 

társadalmi kihívásokra reagáló, intézményi, 

kormányzati, igazgatási intézkedések 

megreformálása és megerősítése vagy 

kialakítása tekintetében, a kohézió, a 

versenyképesség, a termelékenység, a 

fenntartható növekedés, a minőségi 

munkahelyek teremtése és a beruházások 

erősítése többek között az uniós alapok 

hatékony és eredményes felhasználásának 

elősegítése révén. 
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Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A 4. cikkben meghatározott 

általános célkitűzés megvalósítása 

érdekében a program a következő konkrét 

célkitűzésekkel rendelkezik: 

(1) A 4. cikkben meghatározott 

általános célkitűzés megvalósítása 

érdekében a program a következő konkrét 

célkitűzésekkel rendelkezik, amelyekre a 

kedvezményezett tagállamokkal szoros 

együttműködésben kell törekedni: 

Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a nemzeti hatóságok azon 

kezdeményezéseinek támogatása, hogy a 

prioritásoknak megfelelően alakítsák ki 

reformjaikat, figyelembe véve a kezdeti 

feltételeket és a várt társadalmi-gazdasági 

hatásokat; 

a) a nemzeti hatóságok azon 

kezdeményezéseinek támogatása, hogy a 

prioritásoknak és a szubszidiaritás elvének 

megfelelően alakítsák ki és hajtsák végre 

fenntartható reformjaikat, figyelembe 

véve a kezdeti feltételeket és a várt 

társadalmi-gazdasági hatásokat;  

 

Módosítás   22 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a nemzeti hatóságok támogatása, 

hogy erősítsék a reformpolitikák és 

stratégiák megfogalmazására, 

kidolgozására és végrehajtására irányuló 

kapacitásukat, valamint olyan integrált 

megközelítést alkalmazzanak, amely 

szektorokon átívelő következetességet 

biztosít a célok és az eszközök között; 

b) a nemzeti hatóságok támogatása, 

hogy erősítsék a reformpolitikák és 

stratégiák tervezésére, megfogalmazására, 

kidolgozására és végrehajtására irányuló 

kapacitásukat, valamint olyan integrált 

megközelítést alkalmazzanak, amely 

szektorokon átívelő következetességet 

biztosít a célok és az eszközök között; 

 



 

PE585.572v03-00 14/22 AD\1110596HU.docx 

HU 

Módosítás   23 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a nemzeti hatóságok arra irányuló 

erőfeszítéseinek támogatása, hogy a más 

országok által hasonló helyzetek kezelése 

során bevált gyakorlatok és levont 

tanulságok figyelembevételével megfelelő 

folyamatokat és módszertanokat 

határozzanak meg és alkalmazzanak; 

c) a nemzeti hatóságok támogatása, 

hogy a más országok által hasonló 

helyzetek kezelése során bevált 

gyakorlatok és levont tanulságok 

figyelembevételével megfelelő 

folyamatokat és módszertanokat 

dolgozzanak ki és hajtsanak végre; 

 

Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) segítségnyújtás a nemzeti 

hatóságoknak az emberierőforrás-

menedzsment hatékonyságának és 

eredményességének fokozásához, adott 

esetben a felelősségi területek világos 

meghatározása, valamint a szaktudás és 

szakértelem erősítése révén. 

d) segítségnyújtás a nemzeti 

hatóságoknak a társadalmi párbeszéd és az 

emberierőforrás-menedzsment 

hatékonyságának és eredményességének 

fokozásához, adott esetben a felelősségi 

területek világos meghatározása, valamint 

a szaktudás és szakértelem erősítése révén. 

Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

E célkitűzéseket a kedvezményezett 

tagállamokkal szoros együttműködésben 

kell megvalósítani. 

törölve 
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Módosítás  26 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 

konkrét célkitűzések a versenyképességgel, 

a gazdasági növekedéssel, a 

munkahelyteremtéssel és a beruházásokkal 

összefüggő – különösen az alábbi – 

szakpolitikai területekre utalnak: 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 

konkrét célkitűzések a kohézióval, a 

versenyképességgel, az innovációval, a 

fenntartható növekedéssel, a 

munkahelyteremtéssel és a beruházásokkal 

összefüggő – különösen az alábbi – 

szakpolitikai területekre utalnak: 

Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) intézményi reform és a 

közigazgatás hatékony és 

szolgáltatásorientált működése, hatékony 

jogállamiság, az igazságszolgáltatási 

rendszer reformja, valamint a csalás, a 

korrupció és a pénzmosás elleni küzdelem 

megerősítése; 

b) intézményi reform és a 

közigazgatás hatékony és 

szolgáltatásorientált működése, hatékony 

jogállamiság – ideértve az uniós jog és 

szakpolitikák helyes alkalmazását –, az 

igazságszolgáltatási rendszer reformja, 

valamint a csalás, a korrupció és a 

pénzmosás elleni küzdelem megerősítése;  

 

Módosítás  28 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) üzleti környezet, a magánszektor 

fejlesztése, beruházások, privatizációs 

folyamatok, kereskedelem és közvetlen 

külföldi befektetések, verseny és 

közbeszerzés, fenntartható ágazati 

fejlesztés és az innováció támogatása; 

c) üzleti környezet, a magánszektor 

fejlesztése, beruházások, vállalkozásokban 

való állami részvétel, privatizációs 

folyamatok, kereskedelem és közvetlen 

külföldi befektetések, verseny és 

közbeszerzés, fenntartható ágazati 

fejlesztés és az innováció támogatása; 
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Módosítás   29 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) a mezőgazdasági ágazatra, valamint 

a vidéki térségek fenntartható fejlődésére 

vonatkozó politikák; 

e) az éghajlatváltozással kapcsolatos 

fellépések végrehajtására, az 

energiahatékonyság előmozdítására, az 

energiaellátás diverzifikációjának 

elérésére és a tagállamok energetikai 

elszigeteltségének megszüntetésére, 

továbbá a mezőgazdasági ágazatra, 

valamint a vidéki térségek fenntartható 

fejlődésére vonatkozó politikák;  

 

Módosítás   30 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) a pénzügyi szektorra vonatkozó 

politikák és a finanszírozási eszközökhöz 

való hozzáférés. 

f) a pénzügyi szektorra vonatkozó 

politikák, többek között a pénzügyi 

tájékozottság, a pénzügyi stabilitás, a 

finanszírozási eszközökhöz való hozzáférés 

és a reálgazdaságnak való hitelezés; 

adatok és statisztikák előállítása, 

biztosítása és minőségellenőrzése;  az 

adócsalás elleni küzdelemre irányuló 

politikák. 

 

Módosítás   31 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A program alapján támogatásban 

részesülni kívánó tagállam támogatás iránti 

kérelmet nyújt be a Bizottsághoz, 

(1) A program alapján technikai 

támogatásban részesülni kívánó tagállam 

technikai támogatás iránti kérelmet nyújt 
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amelyben meghatározza a támogatandó 

szakpolitikai területeket és prioritásokat a 

programnak az 5. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott alkalmazási körén belül. Ezt 

a kérelmet legkésőbb az adott naptári év 

október 31-ig kell benyújtani. 

be a Bizottsághoz, amelyben meghatározza 

a támogatandó szakpolitikai területeket és 

prioritásokat a programnak az 5. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott alkalmazási 

körén belül. Ezt a kérelmet legkésőbb az 

adott naptári év október 31-ig kell 

benyújtani. 

 

 

Módosítás  32 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 2 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az átláthatóság, az egyenlő 

bánásmód és a hatékony és eredményes 

pénzgazdálkodás elveit szem előtt tartva, a 

tagállammal – többek között az európai 

szemeszter keretében – folytatott 

párbeszédet követően a Bizottság elemzi az 

(1) bekezdésben említett, támogatás iránti 

kérelmet, a feltárt problémák sürgőssége, 

kiterjedtsége és mélysége, az érintett 

szakpolitikai területekkel kapcsolatos 

támogatási igény, a társadalmi-gazdasági 

mutatók elemzése és a tagállam általános 

igazgatási kapacitása alapján. Az uniós 

alapokból vagy más uniós programokból 

finanszírozott meglévő fellépéseket és 

intézkedéseket figyelembe véve, a 

Bizottság az érintett tagállamokkal 

szorosan együttműködve meghatározza a 

kiemelt támogatandó területeket, a 

nyújtandó támogatási intézkedések 

alkalmazási körét, és az e támogatáshoz 

nyújtott globális pénzügyi hozzájárulást. 

(2) Az átláthatóság, az egyenlő 

bánásmód, a szubszidiaritás, a szociális 

partnerek tiszteletben tartása és a 

hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 

elveit szem előtt tartva, a tagállammal – 

többek között az európai szemeszter 

keretében – folytatott párbeszédet követően 

a Bizottság elemzi az (1) bekezdésben 

említett, támogatás iránti kérelmet, a feltárt 

problémák sürgőssége, kiterjedtsége és 

mélysége, az érintett szakpolitikai 

területekkel kapcsolatos támogatási igény, 

a társadalmi-gazdasági mutatók elemzése 

és a tagállam általános igazgatási 

kapacitása alapján. Az uniós alapokból 

vagy más uniós programokból, különösen 

az európai strukturális és beruházási 

alapokból és az ESBA-ból finanszírozott 

meglévő fellépéseket és intézkedéseket 

figyelembe véve, a Bizottság az érintett 

tagállammal szorosan együttműködve 

meghatározza a hatékony támogatásra 

irányuló kiemelt fellépéseket, az adott 

tagállamra vonatkozó kifejezett 

célkitűzéseket e rendelet 5. cikke 

értelmében, az ütemtervet, a nyújtandó 

támogatási intézkedések alkalmazási körét, 

és az e támogatáshoz nyújtott, becsült 

globális pénzügyi hozzájárulást. 
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Módosítás  33 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 3 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3)  A támogatás iránti kérelem az 

alábbiak tekintetében nyújtható be: 

(3)  A támogatás iránti kérelem az 

alábbiak tekintetében nyújtható be: 

a) a gazdasági kormányzás 

folyamataiba illeszkedő reformok, 

különösen az európai szemeszter 

keretében kibocsátott vonatkozó 

országspecifikus ajánlások vagy az uniós 

jog végrehajtásával kapcsolatos vonatkozó 

intézkedések végrehajtása; 

a) a tagállamok saját 

kezdeményezésére a gazdasági növekedés 

és a munkahelyteremtés megvalósítása 

céljából vállalt fenntartható reformok 

végrehajtása. 

b)  az euróövezeti tagállamok esetében 

a 472/2013/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendeletnek23, a nem euróövezeti 

tagállamok esetében pedig a 332/2002/EK 

tanácsi rendeletnek24 megfelelően, a 

meglévő eszközök alapján uniós pénzügyi 

támogatásban részesülő tagállamok 

gazdasági kiigazítási programjainak 

végrehajtása;  

b)  az euróövezeti tagállamok esetében 

a 472/2013/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendeletnek23, a nem euróövezeti 

tagállamok esetében pedig a 332/2002/EK 

tanácsi rendeletnek24 megfelelően, a 

meglévő eszközök alapján uniós pénzügyi 

támogatásban részesülő tagállamok 

gazdasági kiigazítási programjainak 

végrehajtása; 

c) a tagállamok saját 

kezdeményezésére, különösen a 

fenntartható beruházások, a gazdasági 

növekedés és a munkahelyteremtés 

megvalósítása céljából vállalt 

reformjainak végrehajtása. 

c) a gazdasági kormányzás 

folyamataiba illeszkedő fenntartható 

reformok végrehajtása, különösen az 

európai szemeszter keretében kibocsátott 

vonatkozó országspecifikus ajánlások 

vagy az uniós jog végrehajtásával 

kapcsolatos vonatkozó intézkedések 

végrehajtása; 

_____________ ________________ 

23Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 

május 21-i 472/2013/EU rendelete a 

pénzügyi stabilitásuk tekintetében súlyos 

nehézségekkel küzdő vagy súlyos 

nehézségek által fenyegetett euróövezeti 

tagállamok gazdasági és költségvetési 

felügyeletének megerősítéséről (HL L 

140., 2013.5.27., 1. o.).   

23Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 

május 21-i 472/2013/EU rendelete a 

pénzügyi stabilitásuk tekintetében súlyos 

nehézségekkel küzdő vagy súlyos 

nehézségek által fenyegetett euróövezeti 

tagállamok gazdasági és költségvetési 

felügyeletének megerősítéséről (HL L 

140., 2013.5.27., 1. o.).   

24A Tanács 2002. február 18-i 

332/2002/EK rendelete a tagállamok 

fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi 

24A Tanács 2002. február 18-i 

332/2002/EK rendelete a tagállamok 

fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi 
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támogatási mechanizmus eszköz 

létrehozásáról (HL L 53., 2002.2.23., 1. o.).   

támogatási mechanizmus eszköz 

létrehozásáról (HL L 53., 2002.2.23., 1. o.). 

(A Bizottság szövegének a) és c) pontja a parlamenti módosításban c) és a) ponttá vált. 

Mindkettő módosításra került.) 

 

 

Módosítás   34 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A támogatás szervezése A technikai támogatás szervezése  

 

Módosítás   35 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság más tagállamokkal 

vagy nemzetközi szervezetekkel 

együttműködve állapíthatja meg a 

kedvezményezett tagállamok részére 

tervezett támogatást. 

(1) A Bizottság más tagállamokkal 

vagy nemzetközi szervezetekkel 

együttműködve állapíthatja meg a 

kedvezményezett tagállamok részére 

tervezett technikai támogatást. 

 

Módosítás   36 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A kedvezményezett tagállam a 

Bizottság koordinálásával partnerségi 

megállapodást köthet egy vagy több 

tagállammal, amelyek reformpartnerekként 

járnak el a konkrét reformterületek 

tekintetében. A reformpartner a Bizottság 

koordinálásával elősegíti a stratégia és a 

reformütemtervek kidolgozását, magas 

színvonalú segítségnyújtás megtervezését 

vagy a stratégia és a projektek 

(2) A kedvezményezett tagállam a 

Bizottsággal együttműködve partnerségi 

megállapodást köthet egy vagy több 

tagállammal, amelyek reformpartnerekként 

járnak el a konkrét reformterületek 

tekintetében. A reformpartner a 

Bizottsággal együttműködve elősegíti a 

stratégia és a reformütemtervek 

kidolgozását, magas színvonalú 

segítségnyújtás megtervezését vagy a 
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végrehajtásának felügyeletét. stratégia és a projektek végrehajtásának 

felügyeletét. 

 

Módosítás   37 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A 9. cikkben meghatározott 

pénzügyi keretösszeg mellett a program a 

tagállamok kiegészítő hozzájárulásaiból is 

finanszírozható. 

(1) A 9. cikkben meghatározott 

pénzügyi keretösszeg mellett a program a 

tagállamok kiegészítő, önkéntes 

hozzájárulásaiból is finanszírozható. 

 

Módosítás  38 

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 évente beszámol az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 

program végrehajtásáról, és egy utólagos 

értékelő jelentést nyújt be 2021. december 

végéig. Az éves jelentés a program 

célkitűzéseinek megvalósítására, a 

tagállamoknak nyújtandó támogatás 

megadásával vagy megtagadásával 

kapcsolatos döntés indokolására, a 

források felhasználásának 

hatékonyságára, 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. 
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Módosítás  39 

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. 

törölve 

 

Módosítás   40 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 bekezdés – i a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ia) a támogatási tervben szereplő, a 

kedvezményezett tagállam által már 

megvalósított célkitűzések száma. 
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