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Az eljárások jelölései 

 * Konzultációs eljárás 

 *** Egyetértési eljárás 

 ***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat) 

 ***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat) 

 ***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat) 

 

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.) 

 

 

 

 

 

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai 

A Parlament kéthasábos módosításai 
 

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 

szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 

új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében. 

 

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 

tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 

jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 

vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 

a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak. 

 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában 

 

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a 

▌jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 

szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 

szedésével jelzik.  

Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 

bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni. 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE 

a 2017/825/EU rendeletnek a strukturálisreform-támogató program pénzügyi 

keretösszegének növelése és a program általános célkitűzésének kiigazítása tekintetében 

történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 

javaslatról 

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

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 

(COM(2017)0825), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 

175. cikkére és 197. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát 

benyújtotta a Parlamenthez (C8-0433/2017), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, 

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. március 14-i 

véleményére1, 

– tekintettel a Régiók Európai Bizottságának …-i véleményére2, 

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére, 

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési 

Bizottság és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0000/2018), 

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot; 

2. felkéri az Európai Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata 

helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen 

módosítani kívánja; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 

                                                 
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé. 
2 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé. 
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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 

kialakítása, amely biztosítja a tagállamok 

számára a hatékony sokkelnyelést, és a 

sokkokat követő gyors helyreállást, 

hozzájárul a gazdasági, társadalmi és 

területi kohézióhoz. Az említett cél 

eléréséhez az intézményi, igazgatási és 

növekedés-fenntartó strukturális reformok 

végrehajtása, valamint az Unió számára 

jelentőséggel bíró strukturális reformok 

terén a helyi és regionális hatóságok és a 

szociális partnerek felelősségvállalása 
megfelelő eszköz. 

Or. en 

 

Módosítás  2 

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 

(3)  Az európai gazdasági és monetáris 

unióban való sikeres részvételhez és a 

fokozottabb konvergenciához 

elengedhetetlen feltétel a gazdasági, 

társadalmi és területi kohézió strukturális 

reformok megerősítése révén történő 

előmozdítása. Ez különösen fontos az 
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felkészüléséhez. euróövezeten kívüli tagállamok 

euróövezeti csatlakozásra való 

felkészüléséhez. 

Or. en 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a)  Hét tagállam, nevezetesen 

Bulgária, a Cseh Köztársaság, 

Horvátország, Magyarország, 

Lengyelország, Románia és Svédország a 

Szerződés értelmében köteles 

előkészületeket tenni az euróövezethez 

való csatlakozásra. Ezek közül néhány 

tagállam az elmúlt években csak csekély 

mértékű haladást ért el e cél érdekében, 

ami egyre fontosabbá teszi, hogy az Unió 

támogatást nyújtson az euróövezethez való 

csatlakozáshoz. Dánia és az Egyesült 

Királyság nem köteles csatlakozni az 

euróövezethez. 

Or. en 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 b preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5b)  A tagállamok alkotmányos és 

közigazgatási felépítésének függvényében 

a regionális és helyi hatóságok fontos 

szerepet tölthetnek be a strukturális 

reformok végrehajtásában. Ezért a 

strukturális reformok előkészítése és 
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végrehajtása során helyénvaló megfelelő 

szinten bevonni a regionális és helyi 

hatóságokat, és velük konzultálni. 

Or. en 

 

Módosítás  5 

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 az Unió számára jelentőséggel 

bíró strukturális reformjainak 

végrehajtását, amelyek pénzneme nem az 

euró, a programhoz kapcsolódó pénzügyi 

allokációt az 1311/2013 (EU, Euratom) 

tanácsi rendelet1a szerinti Rugalmassági 

Eszköz felhasználásával olyan megfelelő 

mértékűre kell növelni, hogy az Unió által 

nyújtott támogatás összhangban legyen a 

kérelmező tagállamok igényeivel. 

 ___________ 

 1a A Tanács 1311/2013/EU, Euratom 

rendelete (2013. december 2.) a 2014–

2020-as időszakra vonatkozó többéves 

pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 

884. o.). 

Or. en 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

2017/825/EU rendelet 

4 cikk – 1 bekezdés 
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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 

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. 

A program általános célkitűzése a 

tagállamok – euróövezeti csatlakozásra 

való felkészülést is jelentő – intézményi, 

igazgatási és növekedés-fenntartó 

strukturális reformjainak elősegítése, 

valamint a technikai segítségnyújtási 

program által még nem támogatott, az 

Unió és a tagállamok megosztott 

irányítása alá tartozó szakpolitikai 

területek európai hozzáadott értékének 

megteremtése azáltal, hogy támogatást 

nyújt a nemzeti hatóságoknak a gazdasági 

és társadalmi kihívásokra válaszként az 

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 munkahelyteremtés és a beruházások 

ösztönzése, elsősorban a gazdaságirányítási 

folyamatok keretében, többek között az 

uniós alapok hatékony, eredményes és 

átlátható felhasználásának elősegítése 

révén.  

Or. en 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új) 

2017/825/EU rendelet 

5 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a)  Az 5. cikk (1) bekezdése a 

következő ponttal egészül ki: 

 da)   a regionális és helyi hatóságok a 

strukturális reformintézkedések 

előkészítésében és végrehajtásában való 

részvételének és konzultációjának 

támogatása a regionális és helyi 
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hatóságok az egyes tagállamok 

alkotmányos és közigazgatási felépítése 

szerinti hatásköreivel és felelősségével 

arányos mértékben. 

Or. en 
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INDOKOLÁS 

 

A Bizottság javaslata az (EU) 2017/825 rendelet módosítására irányul a strukturálisreform-

támogató program (SRSP) pénzügyi keretének növelése és az általános célkitűzések 

kiigazítása érdekében. A Bizottság azért döntött a módosítás mellett, mert nagyok sok 

tagállam nyújtott be kérelmet a strukturális reformok finanszírozására. 

 

A módosító jogi aktus különösen az euróövezeti tagság előkészületeinek támogatásáról szóló 

4. cikket kívánja módosítani oly módon, hogy támogatást irányoz elő az euróövezeti tagság 

előkészületeinek finanszírozására (a cikk kiegészült az „euróövezeti csatlakozásra való 

felkészülést is jelentő” szövegrésszel). Egy új 5a. cikket is beilleszt, amely lehetővé teszi az 

euró bevezetésének előkészítéséhez szükséges tevékenységek és intézkedések finanszírozását. 

 

Megemeli továbbá a strukturálisreform-támogató program pénzügyi keretét 142,8 millió 

euróról 222,8 millió euróra, amelyet a többéves pénzügyi keret alatti Rugalmassági Eszközön 

keresztül lehet igénybe venni. A tagállamok dönthetnek továbbá úgy, hogy a 

strukturálisreform-támogató programot a technikai segítségnyújtási költségvetés 

előirányzatainak átcsoportosításával tovább növelik, így a teljes rendelkezésre álló összeg 

mintegy 300 millió euró lesz. A közös rendelkezésekről szóló rendelet engedélyezi az ilyen 

átcsoportosításokat. 

 

Az előadó úgy véli, hogy ez a strukturálisreform-támogató program a szövegezést illetően 

csekély, ám politikai szempontból nagyon fontos módosítása. Tizenkilenc tagállam már tagja 

az euróövezetnek. Hét tagállam, nevezetesen Bulgária, Horvátország, a Cseh Köztársaság, 

Magyarország, Lengyelország, Románia és Svédország a Szerződés értelmében köteles 

előkészületeket tenni az euróövezethez való csatlakozásra. Ezek közül néhány tagállam az 

elmúlt években csak csekély mértékű haladást ért el e cél érdekében, ami egyre fontosabbá 

teszi, hogy az Unió támogatást nyújtson az euróövezethez való csatlakozáshoz. Két tagállam – 

nevezetesen Dánia és az Egyesült Királyság – nem köteles csatlakozni az euróövezethez, 

mivel ők a közös valutából való kimaradás mellett döntöttek. Ezen túlmenően – mint tudjuk – 

az Egyesült Királyság 2019-ben kilép az Európai Unióból. 

 

Az előadó úgy véli, hogy fontos tisztázni mind a kohéziós finanszírozás felhasználásával 

támogatandó strukturális reformokat, mind a kohéziós finanszírozás hatékonyságára gyakorolt 

várható hatásukat. Fontos megjegyezni, hogy az uniós országokban tapasztalható 

egyenlőtlenségek nagy részét jelenleg az országokon belüli, és nem az országok közötti 

különbségek teszik ki. A hatékony strukturális átalakuláshoz és a különböző területfejlesztési 

igények és kihívások kielégítése érdekében ezért a kormányoknak kötelezettséget kell 

vállalniuk arra, hogy az összehangolt és integrált fellépés elősegítése érdekében 

szakpolitikáikat egyeztetve különböző szinteken együttműködnek egymással. Mivel a 

tagállamok már elindították saját reformkezdeményezéseiket, a programnak azokra az 

intézkedésekre kell összpontosítania, amelyek leginkább figyelembe veszik az 

országspecifikus ajánlásokat. 

 

Az előadó támogatja a javaslat két fő elemét, nevezetesen a strukturálisreform-támogató 

program költségvetésének növelését, valamint azt, hogy az euróövezeti tagságra való 

felkészülés a program egyik célkitűzésévé válik. A javaslathoz ezért most csak néhány 

módosítást fűztünk. E módosítások célja, hogy hangsúlyozzuk az euróövezeti tagság 
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előkészületei támogatásának fontosságát, valamint hogy biztosítsuk azt, hogy a regionális és 

helyi hatóságok nagyobb mértékben vegyenek részt a strukturális reformprojektekben. 


