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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 

-1 preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1) Az Európai Unióról szóló 

szerződés 3. cikkében foglalt uniós célok 

megvalósítása érdekében a tagállamoknak 

közös ügyként kell gazdaságpolitikájukra 

tekinteniük, és azt az Unión belül össze 

kell hangolniuk. 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

-1 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1a) Az uniós politikák, fellépések és 

eszközök célja a gazdasági, szociális és 

területi kohézió előmozdítása. 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

-1 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1b) Politikái és tevékenységei 

meghatározása és végrehajtása során az 

Uniónak figyelembe kell vennie – többek 

között a szociális jogok európai pillérének 

végrehajtása révén – a foglalkoztatás 

magas szintjének előmozdítására, a 

megfelelő szociális védelem biztosítására, 

a társadalmi kirekesztés elleni 

küzdelemre, a magas színvonalú oktatásra 
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és képzésre, valamint az emberi egészség 

védelmére vonatkozó követelményeket. 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

-1 c preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1c) Az Uniónak kérésükre támogatnia 

kell a tagállamokat, hogy az uniós jog 

végrehajtása érdekében javíthassák 

igazgatási kapacitásukat. 

 

Módosítás  5 

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 a szilárd és 

fenntartható növekedés előmozdítása, 

minőségi munkahelyek létrehozása, a 

társadalmi és területi kohézió és 

konvergencia, a versenyképesség, a 

termelékenység és a közös jólét, valamint a 

sokkokkal szembeni nagyobb ellenálló 

képesség céljából gazdasági és igazgatási 

reformokat dolgozzanak ki és hajtsanak 

végre, többek között az uniós alapok 

hatékony és eredményes felhasználásának 

elősegítése révén. A program szerinti 

támogatást, amely a nemzeti 

reformprogramokkal összhangban a 

legkülönbözőbb szakpolitikai területeket 

érintheti, a Bizottság nyújtja a tagállamok 

kérelme alapján. 
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Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A strukturális reformok sikeres 

végrehajtásához politikai akarat, 

határozottság, hatékony és eredményes 

közigazgatás és a társdalom valamennyi 

szegmensének támogatása szükséges. 

Ennélfogva fontos, hogy a strukturális 

reformokat a gazdasági és szociális 

partnerek, valamint más érdekelt felek 

bevonásával, továbbá a nemzeti, és adott 

esetben a regionális parlamenteken 

keresztül megvalósuló demokratikus 

támogatással támasszák alá. 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1b) Előnyben kell részesíteni azokat az 

intézkedéseket, amelyek szinergikus hatást 

gyakorolnak más ágazatokra, és amelyek 

célja többek között az Unión belüli magas 

és hosszú távon fenntartható növekedés, 

fellendülés és konvergencia, az 

adókikerülés, az adókijátszás és az 

adócsalás elleni küzdelem, jobb minőségű 

munkahelyek előmozdítása és szociális 

politikák végrehajtása. Ezeknek a 

reformoknak összhangban kell állniuk és 

kapcsolódniuk kell az európai 

szemeszterben lefektetett célkitűzésekhez 

és az országspecifikus ajánlások 

tagállamokbeli végrehajtásához. A 

strukturális reformoknak ki kell 

terjedniük az uniós jogi aktusok helyes és 

időben történő átültetésére és 

végrehajtására, mivel e jogi aktusok 

megfelelő működése alapvetően szükséges 

a gazdasági konvergencia 
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megvalósításához. 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 c preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1c) Az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés 119. cikke (2) 

bekezdésének megfelelően az Európai 

Unió pénzneme az euró. 

 

Módosítás  9 

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 

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. 

(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 

alapján – jelentős mértékben meghaladták 

a rendelkezésre álló éves allokációt, 

aminek következtében több kérelem nem 

jutott 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  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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 (2a) A program eredményeinek 

bemutatását és átláthatóságát minden 

tagállamban növelni kell a reformok 

végrehajtásáról szóló összefoglaló 

nyilvánosan, az interneten elérhető 

módon való közzététele révén, hogy 

biztosított legyen az ismeretek, a 

tapasztalatok és a bevált gyakorlatok 

tagállamok közötti cseréje. 

 

Módosítás  11 

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 és annak 

hosszú távú stabilitásához és jólétéhez 

elengedhetetlen feltétel a gazdasági és 

társadalmi kohézió többek között 

szociálisan kiegyensúlyozott, környezetileg 

fenntartható, növekedésbarát strukturális 

reformok megerősítése révén történő 

előmozdítása. Ez különösen fontos az 

euróövezeten kívüli tagállamok 

euróövezeti csatlakozásra való 

felkészüléséhez. 

 

Módosítás  12 

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 

(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 minőségi munkahelyteremtés 

ösztönzésének hozzá kell járulnia azon 

tagállamok euróövezetben való jövőbeli 
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előkészítéséhez is, amelyeknek pénzneme 

nem az euró. 

részvételének előkészítéséhez is, 

amelyeknek pénzneme nem az euró. Ezen 

általános célkitűzés szükséges része annak 

alapos utólagos értékelése, hogy a 

program hogyan támogatta a tagállami 

strukturális reformokat. 

 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Rendelkezni kell arról is, hogy a 

programhoz kapcsolódó intézkedések és 

tevékenységek irányulhatnak olyan 

reformok támogatására, amelyek 

hozzájárulhatnak az eurót bevezetni 

szándékozó tagállamok euróövezeti 

csatlakozásra való felkészüléséhez. 

(5) Rendelkezni kell arról is, hogy a 

programhoz kapcsolódó intézkedések és 

tevékenységek irányulhatnak olyan 

reformok támogatására, amelyek 

hozzájárulhatnak az eurót bevezetni 

szándékozó, a GMU harmadik 

szakaszában való részvétel alól jelenleg 

derogációban részesülő tagállamok 

euróövezeti csatlakozásra való 

felkészüléséhez. 

 

Módosítás  14 

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. Ezt a növelést 

azonban nem a meglévő európai 

strukturális és beruházási alapok (esb-

alapok) átcsoportosításai révén kell 

finanszírozni, hanem a 2014–2020-as 

időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 



 

AD\1156561HU.docx 9/12 PE622.207v02-00 

 HU 

keretről szóló, 2013. december 2-i 

1311/2013/EU, Euratom tanácsi 

rendeletben meghatározott különleges 

eszközök igénybevételével. A tagállamok 

ne legyenek kötelesek átcsoportosítani 

nemzeti és regionális esb-alapokból 

származó elkülönített forrásaikat a 

program finanszírozási hiányának 

megszüntetése céljából. 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) Annak biztosításához, hogy a 

támogatás nyújtása a lehető legkisebb 

késedelemmel valósuljon meg, a Bizottság 

számára lehetővé kell tenni, hogy a 

pénzügyi keretösszeg egy részét a 

programot támogató tevékenységek 

költségeinek fedezésére is felhasználja, így 

például a projektek helyszíni minőség-

ellenőrzéséhez és nyomon követéséhez 

kapcsolódó kiadásokra. 

(7) Annak biztosításához, hogy a 

támogatás nyújtása a lehető legkisebb 

késedelemmel valósuljon meg, a Bizottság 

számára lehetővé kell tenni, hogy a 

pénzügyi keretösszeg egy részét a 

programot támogató tevékenységek 

költségeinek fedezésére is felhasználja, így 

például a projektek helyszíni minőség-

ellenőrzéséhez, nyomon követéséhez és 

értékeléséhez kapcsolódó kiadásokra. 

 

Módosítás  16 

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, 

kormányzási, közigazgatási, gazdasági és 

társadalmi ágazatok reformjára és 

A program általános célkitűzése az, hogy 

támogatást nyújtson a nemzeti, regionális 

és helyi hatóságoknak az igazgatási és 

gazdasági reformokhoz és az intézményi, 

kormányzati, közigazgatási, gazdasági  és 

szociális ágazatok reformját és 

megerősítését célzó intézkedésekhez, 

orvosolva a gazdasági és társadalmi 

kihívásokat, azzal a céllal, hogy 

előmozdítsa és megerősítse a fenntartható 
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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.” 

növekedést, a környezeti 

fenntarthatóságot, a szociális védelmet, a 

munkahelyteremtést és a beruházást, a 

versenyképességet, a termelékenységet, a 

területi és társadalmi kohéziót, a 

konvergenciát és a közös jólétet, továbbá a 

sokkokkal szembeni ellenálló képességet. 

Ez a támogatás magában foglalhatja az 

uniós alapok hatékony, eredményes és 

átlátható felhasználásának, valamint az 

uniós jogi aktusok helyes és időben 

történő átültetésének és végrehajtásának 

elősegítését. E célokon keresztül a 

program előkészíti az euróövezeti 

csatlakozást is, különösen a 

gazdaságirányítási folyamatok keretében.” 

Módosítás  17 

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. Ezt a növelést 

azonban nem a meglévő európai 

strukturális és beruházási alapok (esb-

alapok) átcsoportosításai révén kell 

finanszírozni, hanem a 2014–2020-as 

időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keretről szóló, 2013. december 2-i 

1311/2013/EU, Euratom tanácsi 

rendeletben meghatározott különleges 

eszközök igénybevételével. 

 

 

 

 

 



 

AD\1156561HU.docx 11/12 PE622.207v02-00 

 HU 
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Cím A strukturálisreform-támogató program pénzügyi keretösszegének 

növelése és a program általános célkitűzésének kiigazítása 

Hivatkozások COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD) 

Illetékes bizottság 

       A plenáris ülésen való bejelentés 

dátuma 

REGI 

14.12.2017 
   

Véleményt nyilvánított 

       A plenáris ülésen való bejelentés 

dátuma 

ECON 

14.12.2017 

Társbizottságok - a plenáris ülésen való 

bejelentés dátuma 

19.4.2018 

A vélemény előadója 

       A kijelölés dátuma 

Roberto Gualtieri 

24.4.2018 

Vizsgálat a bizottságban 4.6.2018 18.6.2018   

Az elfogadás dátuma 19.6.2018    

A zárószavazás eredménye +: 

–: 

0: 

40 

14 

1 

A zárószavazáson jelen lévő tagok Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, 

David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven 

Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, 

Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, 

Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, 

Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, 

Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa 

Pietikäinen, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva 

Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul 

Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel 

Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni 

A zárószavazáson jelen lévő póttagok Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Syed 

Kamall, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Luigi Morgano, Michel 

Reimon, Joachim Starbatty 

A zárószavazáson jelen lévő póttagok 

(200. cikk (2) bekezdés) 

Jens Gieseke, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rupert Matthews 

 



 

PE622.207v02-00 12/12 AD\1156561HU.docx 

HU 

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI 
ZÁRÓSZAVAZÁSA 

40 + 

ALDE Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells 

PPE Burkhard Balz, Markus Ferber, Jens Gieseke, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de 

Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel 

Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan 

S&D Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian 

Frunzulică, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Alex 

Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob 

von Weizsäcker 

VERTS/ALE Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun 

 

14 - 

ALDE Caroline Nagtegaal 

ECR Ashley Fox, Syed Kamall, Rupert Matthews, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay 

Swinburne 

EFDD David Coburn, Bernard Monot, Marco Valli 

ENF Gerolf Annemans, Marco Zanni 

GUE/NGL Martin Schirdewan, Miguel Viegas 

 

1 0 

ENF Barbara Kappel 

 

Jelmagyarázat: 

+ : mellette 

- : ellene 

0 : tartózkodik 

 

 


