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RÖVID INDOKOLÁS

A strukturális reformok elengedhetetlenek az Európai Unió gazdaságának korszerűsítéséhez, a 
kihívásokhoz való alkalmazkodási képességének javításához és versenyképességének 
fokozásához. A versenyképességet és a gazdasági fellendülést a polgárok jólétével együtt 
prioritásként kell kezelni. A strukturális reformok fontos szerepet játszanak e vonatkozásban, 
mivel felgyorsítják a tagállamok közötti felfelé irányuló társadalmi és gazdasági konvergencia 
folyamatát az euróövezeten belül és kívül egyaránt, és megerősítik a tagállamok gazdaságának 
ellenálló képességét. A strukturális reformok hatékony végrehajtása elengedhetetlen a kohézió 
erősítéséhez, a termelékenység növeléséhez, a munkahelyteremtéshez, a beruházások 
ösztönzéséhez és a fenntartható növekedés biztosításához. Mindazonáltal a strukturális 
reformok tagállamok általi jelenlegi végrehajtása a kontinensen egyenlőtlen, és elmarad a 
kötelezettségvállalásoktól. A reformok megvalósítására irányuló nemzeti erőfeszítéseket meg 
kell erősíteni, és ebben az értelemben az előadó üdvözli a reformtámogató program 
létrehozásáról szóló rendeletre irányuló bizottsági javaslatot (2018/0213(COD)), amely 
segíteni fogja a tagállamokat az európai szemeszterben meghatározott országspecifikus 
ajánlásaik végrehajtásában.

A Bizottság javaslatában foglaltaknak megfelelően a 2020 utáni időszakra vonatkozó 
reformtámogató program három eszközből áll: 1) a meglévő strukturálisreform-támogató 
programra épülő technikai támogatási eszköz, 2) a reformösztönző eszköz és 3) a 
konvergenciatámogató eszköz. Az Európai Unió Tanácsában zajló tárgyalások azonban 
kiemelték, hogy a reformtámogató program felépítése ettől eltérő is lehet: 1) a meglévő 
strukturálisreform-támogató programra épülő technikai támogatási eszköz, 2) az euróövezeti 
konvergenciát és versenyképességet szolgáló költségvetési eszköz és 3) az euróövezeten kívüli 
tagállamokra vonatkozó konvergencia- és reformtámogató eszköz. Az előadó figyelembe vette 
a Tanácsban jelenleg zajló, a program eltérő szerkezetére vonatkozó vitákat.

A reformtámogató program által támogatott strukturális reformok jelentős hatást 
gyakorolhatnak a tagállamok munkaerőpiacára és szociális biztonsági rendszereire. Az előadó 
hangsúlyozza a Bizottság hatásvizsgálatát (SWD(2018) 310 végleges), amely arra számít, hogy 
a reformtámogató program „pozitív hatást gyakorol majd a foglalkoztatásra azáltal, hogy Unió-
szerte ösztönzi a munkahelyteremtést. Ez a hatás például a munkaerőpiaci reformok, 
mindenekelőtt a munkavállalók készségeinek és képesítésének javítására és a készségeknek a 
munkaerőpiaci szükségletekhez való igazítására irányuló reformok révén érhető el. A program 
a szociális jogok európai pillére megvalósításának előmozdításán keresztül pozitív hatást 
gyakorolhat a jövedelemeloszlásra, az aktív munkaerőpiaci politikákra, a társadalmi 
befogadásra és a szociális védelemre is.”

Az előadó elvárja, hogy a reformtámogató program biztosítson elegendő ösztönzést a 
tagállamok számára ahhoz, hogy hozzájáruljanak az Európai Unió versenyképességéhez és 
gazdasági fellendüléséhez, kezeljék a jövőbeli munkaerőpiacok dinamikáját és digitalizálását, 
leküzdjék a társadalmi kirekesztést, és lehetőségeket teremtsenek polgáraik, különösen a 
gyermekek és a fiatalok számára. Tekintettel a reformtámogató program hatálya és az európai 
szemeszter keretében megfogalmazott országspecifikus ajánlások végrehajtása közötti 
kapcsolatra, az előadó arra számít, hogy a reformtámogató program jelentős mértékben hozzá 
fog járulni a szociális jogok európai pillérének végrehajtásához. Az előadó úgy véli, hogy a 
reformtámogató program ösztönözni és támogatni fogja a szociális hatású beruházásokat célzó 
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reformokat, amelyek digitális megoldásokat is kínálnak a polgárok szociális szükségleteire és 
ellátására, javítva szociális jólétüket.

MÓDOSÍTÁSOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az európai szemeszter céljainak 
részeként foglalkoznak a szolidaritáson, 
az integráción és a társadalmi 
igazságosságon alapuló strukturális 
reformokkal is, amelyek jobb 
lehetőségeket kínálnak a 
munkahelyteremtésre és a növekedésre, az 
esélyegyenlőség és a szociális védelemhez 
való hozzáférés biztosítására, a 
kiszolgáltatott csoportok védelmére és 
valamennyi polgár életszínvonalának 
javítására, amelyek a szociális jogok 
európai pillérének kulcsfontosságú elvei.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A gazdasági és pénzügyi válság 
megmutatta, hogy erős gazdasági és 
társadalmi struktúrákra épülő stabil és 
ellenálló gazdaságok és pénzügyi 
rendszerek kialakítása segít a 
tagállamoknak abban, hogy hatékonyabban 
tudjanak reagálni a sokkokra és gyorsabban 
kilábaljanak a válságokból. A strukturális 
reformok végrehajtása az Unió 

(4) A gazdasági és pénzügyi válság 
megmutatta, hogy erős gazdasági és 
társadalmi struktúrákra épülő stabil és 
ellenálló gazdaságok és pénzügyi 
rendszerek kialakítása segít a 
tagállamoknak abban, hogy hatékonyabban 
tudjanak reagálni a sokkokra és gyorsabban 
kilábaljanak a válságokból. A strukturális 
reformok végrehajtása az Unió 
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szakpolitikai prioritásai közé tartozik, 
mivel ezen reformok célja a gazdasági 
fellendülés fenntartható pályára állítása, a 
növekedési potenciál felszabadítása, az 
alkalmazkodóképesség megerősítése és a 
felfelé irányuló konvergenciafolyamat 
támogatása. A strukturális reformok 
megvalósítása hozzájárulhat a gazdasági és 
társadalmi kohézióhoz, a termelékenység 
és a beruházások növeléséhez, továbbá a 
fenntartható növekedést és a 
foglalkoztatást segítő jó feltételek 
kialakításához az Unióban.

szakpolitikai prioritásai közé tartozik, 
mivel ezen reformok célja a gazdasági 
fellendülés fenntartható pályára állítása, a 
növekedési potenciál felszabadítása, a 
technológiai fejlődéshez való 
alkalmazkodás, az alkalmazkodóképesség 
megerősítése és a felfelé irányuló 
konvergenciafolyamat támogatása. A 
strukturális reformok megvalósítása 
hozzájárulhat a gazdasági és társadalmi 
kohézióhoz, a termelékenység és a 
beruházások növeléséhez, a fenntartható 
növekedést és a foglalkoztatást segítő jó 
feltételek kialakításához, valamint 
ellenálló képes munkaerőpiacok 
kiépítéséhez az Unióban.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A strukturális reformok 
végrehajtásának üteme szerte az Unióban 
továbbra is elmarad a kielégítő szinttől. A 
gazdaságpolitikai koordinációnak az 
európai szemeszter keretében történő 
végrehajtásával kapcsolatban szerzett 
tapasztalatok általában véve azt mutatják, 
hogy a strukturális reformok végrehajtása 
lassú és egyenetlen, továbbá hogy a 
nemzeti reform-erőfeszítéseket támogatni 
és ösztönözni kell.

(6) A strukturális reformok 
végrehajtásának üteme szerte az Unióban 
továbbra is elmarad a kielégítő szinttől. A 
gazdaságpolitikai koordinációnak az 
európai szemeszter keretében történő 
végrehajtásával kapcsolatban szerzett 
tapasztalatok általában véve azt mutatják, 
hogy a strukturális reformok végrehajtása 
lassú és egyenetlen, továbbá hogy a 
nemzeti reform-erőfeszítéseket támogatni 
és ösztönözni kell, tekintettel arra, hogy 
számos – különösen az euróövezeten 
kívüli – tagállamban alacsony a 
potenciális növekedés, magas a 
munkanélküliségi ráta, nőnek a 
társadalmi egyenlőtlenségek és fokozódik 
a szegénység kockázata.

Or. en
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Szociálisan felelős, intelligens, 
fenntartható és inkluzív strukturális 
reformokra van szükség, amelyek 
megfelelnek az EUMSZ 9. cikkében 
meghatározott követelményeknek, mivel 
az Unió szakpolitikai prioritásai között 
megjelölte az ilyen strukturális reformok 
végrehajtását a fellendülés fenntartható 
pályára állítása, a növekedési potenciál 
felszabadítása, az alkalmazkodóképesség 
megerősítése, a növekedés fellendítése, a 
munkahelyteremtés, a beruházások 
ösztönzése és a felfelé irányuló gazdasági 
és társadalmi konvergencia folyamatának 
támogatása érdekében.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Az uniós intézmények és szervek 
széles körű tapasztalattal rendelkeznek a 
tagállamok nemzeti és szubnacionális 
hatóságainak nyújtott célzott támogatás 
terén a kapacitásépítés és a kohéziós 
politika végrehajtása tekintetében. Ezt a 
tapasztalatot az Unió kapacitáserősítésére 
kell felhasználni, hogy támogatást 
biztosíthasson az érdekelt tagállamok 
számára növekedési potenciáljuk és 
társadalmi kohéziójuk javítása érdekében 
olyan intézkedések révén, amelyek célja a 
foglalkoztatási ráta növelése, a kirekesztés 
és a szegénység elleni küzdelem, valamint 
az egészségügyi és oktatási szolgáltatások 
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hozzáférhetőségének és minőségének 
javítása.

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Ennek tükrében szükségesnek tűnik 
megerősíteni a tagállamok támogatásának 
jelenlegi keretét a közvetlen pénzügyi 
támogatás, illetve technikai támogatás 
lehetőségének megteremtésével. E célból 
új reformtámogató programot (a 
továbbiakban: a program) kell létrehozni 
ahhoz, hogy hatékony ösztönzőket 
nyújtson a strukturális reformok 
végrehajtásának felgyorsításához a 
tagállamokban. A programnak átfogónak 
kell lennie és hasznosítania kell a Bizottság 
és a tagállamok által más eszközök és 
programok végrehajtásából nyert 
tapasztalatokat. A programnak továbbá 
folytatnia kell a strukturálisreform-
támogató program intézkedéseit és 
működési mechanizmusait, mivel ezek 
nagyon hasznosnak bizonyultak, és a 
tagállamok is nagyra értékelték ezeket a 
különböző szakpolitikai területeken 
tevékenykedő nemzeti hatóságok 
közigazgatási kapacitásainak 
megerősítése szempontjából. A 
programnak emellett célzott támogatást 
kell nyújtania az euróövezeten kívüli azon 
tagállamokban megvalósítandó 
reformokhoz, amelyek bizonyítható 
lépéseket tettek az egységes valuta 
meghatározott időkereten belüli bevezetése 
érdekében.

(10) Ennek tükrében szükségesnek tűnik 
megerősíteni a tagállamok támogatásának 
jelenlegi keretét a közvetlen pénzügyi 
támogatás, illetve technikai támogatás 
lehetőségének megteremtésével. E célból 
új reformtámogató programot (a 
továbbiakban: a program) kell létrehozni 
ahhoz, hogy hatékony ösztönzőket 
nyújtson a strukturális reformok 
végrehajtásának felgyorsításához a 
tagállamokban. A programnak átfogónak 
kell lennie és hasznosítania kell a Bizottság 
és a tagállamok által más eszközök és 
programok végrehajtásából nyert 
tapasztalatokat. A programnak továbbá 
folytatnia kell a strukturálisreform-
támogató program intézkedéseit és 
működési mechanizmusait a különböző 
szakpolitikai területeken tevékenykedő 
nemzeti hatóságok közigazgatási 
kapacitásainak megerősítése érdekében, 
és építenie kell a szociális jogok európai 
pillérében meghatározott elvekre. A 
programnak emellett célzott támogatást 
kell nyújtania az euróövezeten kívüli azon 
tagállamokban megvalósítandó 
reformokhoz, amelyek bizonyítható 
lépéseket tettek az egységes valuta 
meghatározott időkereten belüli bevezetése 
érdekében.

Or. en
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A program átfogó célkitűzése a 
kohézió, a versenyképesség, a 
termelékenység, a növekedés és a 
foglalkoztatás ösztönzése. E célból a 
program pénzügyi ösztönzőket nyújt a 
strukturális jellegű kihívások kezeléséhez, 
továbbá elősegíti a tagállamok 
közigazgatási kapacitásának megerősítését 
intézményeik, illetve gazdasági és szociális 
ágazataik tekintetében.

(13) A program átfogó célkitűzése a 
kohézió, a versenyképesség, a 
termelékenység, a növekedés, a társadalmi 
befogadás és a foglalkoztatás ösztönzése. 
E célból a program pénzügyi ösztönzőket 
nyújt a strukturális jellegű kihívások 
kezeléséhez, továbbá elősegíti a tagállamok 
közigazgatási és intézményi kapacitásának 
megerősítését intézményeik, illetve 
gazdasági és szociális ágazataik 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A program mindegyik eszközéhez 
egyedi célkitűzéseket kell meghatározni. A 
reformösztönző eszköz tekintetében az 
egyedi célkitűzések a reformvállalásokhoz 
kapcsolódó konkrét mérföldkövek és célok 
elérését jelentik, amelyek a pénzügyi 
ösztönzők rendelkezésre bocsátásának 
feltételei. A technikai támogatási eszköz 
tekintetében az egyedi célkitűzések a 
nemzeti hatóságoknak a reformok 
megtervezésében és végrehajtásában való 
segítésére irányulnak, a bevált gyakorlatok 
és más nemzeti hatóságok által levont 
tanulságok figyelembevételével. Ezeket a 
célkitűzéseket az említett két eszköz 
keretében az összes tagállamnak követnie 
kell, míg a konvergenciatámogató eszköz 
keretében a célkitűzések azon tagállamokra 
vonatkoznak, amelyek még nem vezették 

(14) A program mindegyik eszközéhez 
egyedi célkitűzéseket kell meghatározni. A 
reformösztönző eszköz tekintetében az 
egyedi célkitűzések az európai szemeszter 
keretében megfogalmazott 
országspecifikus ajánlásokhoz kötődő 
reformvállalásokhoz kapcsolódó konkrét 
mérföldkövek és célok elérését jelentik, 
amelyek a pénzügyi ösztönzők 
rendelkezésre bocsátásának feltételei. A 
technikai támogatási eszköz tekintetében 
az egyedi célkitűzések a nemzeti 
hatóságoknak a reformok megtervezésében 
és végrehajtásában való segítésére 
irányulnak, a bevált gyakorlatok és más 
nemzeti hatóságok által levont tanulságok 
figyelembevételével. Ezeket a 
célkitűzéseket az említett két eszköz 
keretében az összes tagállamnak követnie 
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be az eurót, de bizonyítható lépéseket 
tettek az egységes valuta meghatározott 
időkereten belüli bevezetése érdekében.

kell, míg a konvergenciatámogató eszköz 
keretében a célkitűzések azon tagállamokra 
vonatkoznak, amelyek még nem vezették 
be az eurót, de bizonyítható lépéseket 
tettek az egységes valuta meghatározott 
időkereten belüli bevezetése érdekében.

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a program által támogatott reformok a 
kulcsfontosságú gazdasági és társadalmi 
kérdések mindegyikét felöleljék, a 
Bizottságnak a program keretében 
tagállami kérésre pénzügyi és technikai 
támogatást kell nyújtania szakpolitikai 
területek széles körére vonatkozóan, 
melybe beletartoznak az államháztartással 
és az állami vagyongazdálkodással, az 
intézményi és igazgatási reformokkal, az 
üzleti környezettel, a pénzügyi szektorral, a 
termék-, szolgáltatás- és munkaerőpiaccal, 
az oktatással és képzéssel, a fenntartható 
fejlődéssel, a népegészségüggyel és a 
társadalmi jóléttel kapcsolatos területek.

(15) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a program által támogatott reformok a 
kulcsfontosságú gazdasági és társadalmi 
kérdések mindegyikét felöleljék, a 
Bizottságnak a program keretében 
tagállami kérésre pénzügyi és technikai 
támogatást kell nyújtania szakpolitikai 
területek széles körére vonatkozóan, 
melybe beletartoznak az államháztartással 
és az állami vagyongazdálkodással, az 
intézményi és igazgatási reformokkal, az 
üzleti környezettel, a pénzügyi szektorral, a 
termék-, szolgáltatás- és munkaerőpiaccal, 
a technológiai forradalom kiaknázásával, 
a munkahelyek betöltéséhez szükséges 
készségekkel, a gyermekekre és az 
ifjúságra vonatkozó politikákkal, az 
oktatással és képzéssel, a fenntartható 
fejlődéssel, a népegészségüggyel és a 
társadalmi jóléttel kapcsolatos területek.

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A reformösztönző eszköz 
tekintetében meg kell határozni a pénzügyi 
támogatásra jogosult reformok típusait. A 
reformoknak a program célkitűzéseihez 
való hozzájárulását biztosítandó 
helyénvaló, hogy azon reformok legyenek 
támogathatók, amelyek célja a 
gazdaságpolitikai koordináció európai 
szemesztere keretében azonosított 
kihívások kezelése, ideértve az 
országspecifikus ajánlásokra adott 
válaszként javasolt reformokat is.

(19) A reformösztönző eszköz 
tekintetében meg kell határozni a pénzügyi 
támogatásra jogosult reformok típusait. A 
reformoknak a program célkitűzéseihez 
való hozzájárulását biztosítandó 
helyénvaló, hogy azon reformok legyenek 
támogathatók, amelyek célja a 
gazdaságpolitikai koordináció európai 
szemesztere keretében azonosított 
kihívások kezelése, ideértve az 
országspecifikus ajánlásokra adott 
válaszként javasolt reformokat is, 
figyelembe véve az egyes tagállamokra 
vonatkozóan azonosított specifikus 
szociális mutatókat.

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Meg kell határozni a 
reformvállalásokra vonatkozó javaslatok 
tagállamok általi benyújtásának eljárását és 
a reformvállalás-javaslatok tartalmát. Az 
eljárások gyorsaságának biztosítása 
érdekében a tagállamnak a 
reformvállalásokra vonatkozó javaslatát a 
nemzeti reformprogramjával együtt kell 
benyújtania, de külön melléklet 
formájában, és a javaslatot eltérő 
időpontban is benyújthatja. Jóllehet a 
programban való részvétel önkéntes, a 
túlzott makrogazdasági egyensúlyhiánnyal 
szembesülő tagállamokat különösen 
ösztönözni kell, hogy terjesszenek elő 
olyan reformjavaslatokat a reformösztönző 
eszköz keretében, amelyek a túlzott 
makrogazdasági egyensúlyhiányt kiváltó 
problémákat kezelik.

(22) Meg kell határozni a 
reformvállalásokra vonatkozó javaslatok 
tagállamok általi benyújtásának eljárását és 
a reformvállalás-javaslatok tartalmát. Az 
eljárások gyorsaságának biztosítása 
érdekében a tagállamnak a 
reformvállalásokra vonatkozó javaslatát a 
nemzeti reformprogramjával együtt kell 
benyújtania, de külön melléklet 
formájában, és a javaslatot eltérő 
időpontban is benyújthatja. Jóllehet a 
programban való részvétel önkéntes, a 
túlzott makrogazdasági egyensúlyhiánnyal 
szembesülő tagállamokat és azokat az 
euróövezeten kívüli tagállamokat, 
amelyek a strukturális fejlődés 
tekintetében jelentős késedelmektől 
szenvednek, különösen ösztönözni kell, 
hogy terjesszenek elő olyan 
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reformjavaslatokat a reformösztönző 
eszköz keretében, amelyek a túlzott 
makrogazdasági egyensúlyhiányt kiváltó 
problémákat kezelik.

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Ahhoz, hogy az elindított reformok 
széles körű támogatást élvezzenek, a 
programban részt venni kívánó 
tagállamoknak a pályázatok előkészítési 
folyamatának részeként a kohéziós 
politikával kapcsolatos partnerségről szóló 
magatartási kódex megfelelő 
rendelkezéseivel összhangban 
konzultálniuk kell a releváns érdekelt 
felekkel, például a helyi és regionális 
hatóságokkal, az üzleti szektorral, a 
szociális partnerekkel és a civil 
társadalommal, valamint a nemzeti 
parlamentekkel.

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A program részét képező technikai 
támogatási eszköz keretében folytatni kell 
a tagállam kezdeményezésére megkezdett 
reformok, a gazdasági kormányzás 
folyamataiba illeszkedő reformok vagy az 
uniós jog végrehajtásával összefüggő 
intézkedések, valamint a gazdasági 

(33) A program részét képező technikai 
támogatási eszköz keretében folytatni kell 
a tagállamok kezdeményezésére 
megkezdett reformok, a gazdasági 
kormányzás folyamataiba illeszkedő 
reformok vagy az uniós jog végrehajtásával 
összefüggő intézkedések, az Unió 
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kiigazítási programok végrehajtásával 
összefüggő reformok megvalósításának 
támogatását. Az eszköz technikai 
támogatást nyújt továbbá a program más 
eszközei keretében indított reformok 
előkészítéséhez és végrehajtásához is.

versenyképességének fellendítését, a 
munkahelyteremtést, a termelékenység 
növelését, a reálgazdaságba történő 
fenntartható beruházások ösztönzését 
célzó reformok, a minőségi egészségügyi 
és oktatási szolgáltatások garantálását, a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés 
kezelését, valamint az Unión belüli 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
erősítését célzó reformok megvalósításának 
támogatását, továbbá azon tagállamok 
támogatását, amelyek konkrét lépéseket 
tettek az euróövezethez való csatlakozás 
felé. Az eszköz technikai támogatást nyújt 
továbbá a gazdasági kiigazítási programok 
végrehajtásával összefüggő reformok 
megvalósításához, valamint a program 
más eszközei keretében indított reformok 
előkészítéséhez és végrehajtásához is.

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) hozzájárulás a nemzetgazdaságok 
teljesítményének javítására és a tagállamok 
ellenálló gazdasági és társadalmi 
struktúráinak előmozdítására irányuló 
strukturális jellegű nemzeti reformok 
megvalósításához, hozzájárulva ezáltal a 
kohézióhoz, a versenyképességhez, a 
termelékenységhez, a növekedéshez és a 
foglalkoztatáshoz; és

a) hozzájárulás a nemzetgazdaságok 
teljesítményének javítására és a tagállamok 
ellenálló gazdasági és társadalmi 
struktúráinak előmozdítására irányuló 
strukturális jellegű nemzeti reformok 
megvalósításához, hozzájárulva ezáltal a 
kohézióhoz, a versenyképességhez, a 
termelékenységhez, a társadalmi 
befogadáshoz, a növekedéshez és a 
foglalkoztatáshoz, a környezetileg 
fenntartható és demokratikus 2020 utáni 
Unióhoz, a fenntartható fejlődési 
célokban és a szociális jogok európai 
pillérében gyökerező jövőképet kialakítva; 
és

Or. en
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) oktatás és képzés, a munkahelyek 
létrehozására irányuló munkaerőpiaci 
intézkedések – ideértve a társadalmi 
párbeszédet is –, digitális készségek, a 
szegénység elleni küzdelem, a társadalmi 
befogadás előmozdítása, szociális 
biztonság és szociális jóléti rendszerek, 
népegészségügy és egészségügyi 
rendszerek, valamint a kohéziós, 
menekültügyi, migrációs és határpolitikák;

d) oktatás és képzés, a munkahelyek 
létrehozására irányuló munkaerőpiaci 
intézkedések – ideértve a társadalmi 
párbeszédet is –, digitális készségek, a 
szegénység elleni küzdelem, a társadalmi 
befogadás előmozdítása, továbbképzés és 
átképzés, esélyegyenlőség és egyenlő 
hozzáférés mindenki számára, jobb jövő a 
gyermekek és a fiatalok számára, szociális 
biztonság és szociális jóléti rendszerek, 
népegészségügy és egészségügyi 
rendszerek, valamint a kohéziós, 
menekültügyi, migrációs és határpolitikák;

Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a pénzügyi ágazatra vonatkozó 
intézkedések, ideértve a pénzügyi 
tájékozottságra, a pénzügyi stabilitásra, a 
finanszírozási eszközökhöz való 
hozzáférésre és a reálgazdaságnak való 
hitelezésre, valamint az adatok és 
statisztikák előállítására, biztosítására, 
minőség-ellenőrzésére és jelentésére 
irányuló intézkedéseket.

f) a pénzügyi ágazatra vonatkozó 
intézkedések, ideértve a pénzügyi 
tájékozottságnak különösen az oktatás 
révén történő előmozdítására, a pénzügyi 
stabilitásra, a finanszírozási eszközökhöz 
való hozzáférésre és a reálgazdaságnak 
való hitelezésre; valamint az adatok és 
statisztikák előállítására, biztosítására, 
minőség-ellenőrzésére és jelentésére 
irányuló intézkedéseket.

Or. en
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Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az I. melléklet meghatározza a 
reformösztönző eszköz 7. cikk (2) 
bekezdésének a) pontjában említett teljes 
keretösszegéből az egyes tagállamok 
rendelkezésére álló maximális pénzügyi 
hozzájárulást. E maximális pénzügyi 
hozzájárulás kiszámítása minden tagállam 
esetében az egyes tagállamok népessége 
alapján, a szóban forgó mellékletben 
meghatározott kritériumok és módszertan 
felhasználásával történik. Ennek a 
maximális pénzügyi hozzájárulásnak a 10. 
cikkben meghatározott allokációs folyamat 
minden szakaszában és minden felhívása 
során részben vagy teljes mértékben 
rendelkezésre kell állnia az egyes 
tagállamoknak történő allokáció céljából.

Az I. melléklet meghatározza a 
reformösztönző eszköz 7. cikk (2) 
bekezdésének a) pontjában említett teljes 
keretösszegéből az egyes tagállamok 
rendelkezésére álló maximális pénzügyi 
hozzájárulást. E maximális pénzügyi 
hozzájárulás kiszámítása minden tagállam 
esetében az egyes tagállamok népessége, 
valamint az egy főre jutó GDP-jük 
reciproka alapján, a szóban forgó 
mellékletben meghatározott kritériumok és 
módszertan felhasználásával történik. 
Ennek a maximális pénzügyi 
hozzájárulásnak a 10. cikkben 
meghatározott allokációs folyamat minden 
szakaszában és minden felhívása során 
részben vagy teljes mértékben 
rendelkezésre kell állnia az egyes 
tagállamoknak történő allokáció céljából.

Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A reformösztönző eszköz keretében 
támogatásban részesülni kívánó tagállam 
reformvállalási javaslatot nyújt be a 
Bizottságnak. Ez a javaslat meghatározza 
az európai szemeszter folyamata során 
azonosított kihívásokat kezelő strukturális 
reformok végrehajtását szolgáló részletes 
intézkedéseket, valamint magában foglal 
mérföldköveket, célokat, és egy, a 
reformok végrehajtására vonatkozó, 
legfeljebb három éves időtartamra szóló 

(1) A reformösztönző eszköz keretében 
támogatásban részesülni kívánó tagállam 
reformvállalási javaslatot nyújt be a 
Bizottságnak. Ez a javaslat meghatározza 
az európai szemeszter folyamata során 
azonosított, az országspecifikus 
ajánlásokban feltüntetett kihívásokat 
kezelő strukturális reformok végrehajtását 
szolgáló részletes intézkedéseket, valamint 
magában foglal mérföldköveket, célokat, 
és egy, a reformok végrehajtására 
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menetrendet. vonatkozó, legfeljebb három éves 
időtartamra szóló menetrendet.

Or. en

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a javasolt reform által javítandó 
szociális mutatók és adott esetben a 
szociális jogok európai pillérének elveihez 
való hozzájárulás;

Or. en

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben az érintett tagállam 
objektív körülmények miatt részben vagy 
egészében nem tudja már megvalósítani a 
reformvállalásokat, beleértve a vonatkozó 
mérföldköveket és célokat, az érintett 
tagállam a 12. cikk (1) bekezdésében 
említett határozat módosítására vagy 
felváltására irányuló, indokolással ellátott 
kérelmet intézhet a Bizottsághoz. A 
tagállam ebből a célból módosított vagy új 
reformvállalásokra tehet javaslatot.

(1) Amennyiben az érintett tagállam 
objektív körülmények miatt részben vagy 
egészében nem tudja már megvalósítani a 
reformvállalásokat, beleértve a vonatkozó 
mérföldköveket és célokat, vagy 
amennyiben a szociális és gazdasági 
mutatók olyan mértékben változnak meg, 
ami jelentős hatással van az eredeti 
javaslatra, az érintett tagállam a 12. cikk 
(1) bekezdésében említett határozat 
módosítására vagy felváltására irányuló, 
indokolással ellátott kérelmet intézhet a 
Bizottsághoz. A tagállam ebből a célból 
módosított vagy új reformvállalásokra 
tehet javaslatot.

Or. en
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Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) kommunikációs projektek: oktatási, 
együttműködési, figyelemfelhívó és 
terjesztési tevékenységek, valamint a 
bevált gyakorlatok cseréje; figyelemfelhívó 
és tájékoztató kampányok, 
médiakampányok és események 
szervezése, az intézményi kommunikációt 
és adott esetben a közösségi hálózatokon 
keresztüli kommunikációt is beleértve; 
valamint és

h) kommunikációs projektek: oktatási, 
együttműködési, figyelemfelhívó és 
terjesztési tevékenységek, valamint a 
bevált gyakorlatok cseréje, többek között 
azon tagállamokban tett technikai 
tanulmányi látogatások révén, amelyek 
végrehajtottak hasonló reformokat, 
figyelemfelhívó és tájékoztató kampányok, 
médiakampányok és események 
szervezése, az intézményi kommunikációt 
és adott esetben a közösségi hálózatokon 
keresztüli kommunikációt is beleértve; és

Or. en

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a tagállamok saját 
kezdeményezésére, különösen a 
fenntartható gazdasági növekedés és a 
munkahelyteremtés megvalósítása céljából 
vállalt reformjaik végrehajtása;

a) a tagállamok saját 
kezdeményezésére, különösen a 
fenntartható gazdasági növekedés, a 
munkahelyteremtés és a társadalmi 
befogadás megvalósítása céljából vállalt 
reformjaik végrehajtása;

Or. en

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az euróövezeti tagság előkészítése 
szempontjából releváns reformok 
végrehajtása azon tagállamok esetében, 
amelyek pénzneme nem az euró, és 
amelyek bizonyítható lépéseket tettek az 
egységes valuta meghatározott időkereten 
belüli bevezetése érdekében.

e) az euróövezeti tagság előkészítése 
szempontjából releváns reformok 
végrehajtása azon tagállamok esetében, 
amelyek pénzneme nem az euró, és 
amelyek bizonyítható lépéseket tettek vagy 
tesznek az egységes valuta meghatározott 
időkereten belüli bevezetése érdekében;

Or. en

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) olyan intézkedések, amelyek 
hozzájárulhatnak a szociális jogok 
európai pillére elveinek megvalósításához.

Or. en


