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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 jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az 1698/2005/EK tanácsi rendeletnek egyes, a pénzügyi stabilitásuk vonatkozásában 
komoly nehézségekkel küzdő vagy komoly nehézségek által fenyegetett tagállamok 
pénzügyi irányításával kapcsolatos rendelkezések tekintetében történő módosításáról 
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0481 – C7-0218/2011 – 2011/0209(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0481),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 
valamint 42. és 43. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C7–0218/2011),

– tekintettel a nemzeti parlamentek által az elnöknek küldött, a jogszabálytervezet 
szubszidiaritás elvének való megfelelőségéről szóló, indokolással ellátott véleményekre,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ...-i véleményére1, 

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére, valamint a 
Költségvetési Ellenőrző Bizottság és a Költségvetési Bizottság véleményére (A7–
0000/2011),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

                                               
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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INDOKOLÁS

A pénzügyi és gazdasági válság következményeként néhány tagállam gazdasági 
megszorításokkal szembesül, melyek megakadályozhatják, hogy teljesítsék a 
társfinanszírozott közösségi programokban (Strukturális és Kohéziós Alap, EMVA és Európai 
Halászati Alap) vállalt kötelezettségeiket. 

E tagállamok esetében veszélyben van az EMVA-n keresztüli közösségi támogatás 
lehetősége, kivéve ha az 1698/2005/EK rendelet 70. cikkének megfelelően a kifizetésre 
eredetileg előirányzott év után legkésőbb 2 évvel (n+2 szabály) bizonyítják az állami 
támogatás mértékét. 

Mindezek alapján a Bizottság javasolja az uniós társfinanszírozási arány maximumának 
ideiglenes növelését a tagállamokban jelenleg futó azon programok esetében, melyek 
támogatása az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmusból (407/2010/EU tanácsi rendelet, 
jelenleg Görögország, Írország és Portugália), illetve az euróövezeten kívüli tagállamok 
fizetési mérlegéhez történő pénzügyi támogatási mechanizmusból (332/2002/EK tanácsi 
rendelet, jelenleg Lettország és Románia) származik. A közösségi társfinanszírozás – az 
érintett tagállamok által benyújtott kérelem alapján történő – ezen ideiglenes növelése 
csökkentené az előírt állami támogatás szükséges összegét a 2011-es és 2012-es költségvetési 
évben. Ez elősegítené a vidék gazdaságára előirányzott pénzeszközök rendelkezésre 
bocsátását és hozzájárulna az átfogó gazdaságélénkítéshez e tagállamokban. 

EU-
társfinanszírozás 

jelenlegi 
maximuma

Társ-
finanszírozás 

javasolt 
maximális 

aránya

Különbözet

1. és 3. tengely 75 % 95 % + 20 %A konvergencia-
célkitűzés alapján 
támogatásra jogosult 
régiók

2. és 4. tengely 80 % 95 % + 15 %

16a. cikk szerinti 
intézkedések 
(helyzetelemzés)

90 % 95 % +  5 %

1. és 3. tengely 50 % 85 % + 35 %Egyéb régiók 
2. és 4. tengely 55 % 85 % + 30 %
16a. cikk szerinti 
intézkedések 
(helyzetelemzés)

75 % 85 % + 10 %

1. és 3. tengely 85 % 95 % + 10 %Legkülső régiók/égei-
tengeri szigetek 2. és 4. tengely 85 % 95 % + 10 %

A Bizottság javaslata nem irányoz elő kiegészítő kötelezettségvállalási előirányzatot a 
programozási időszakra. Ehelyett a megnövelt uniós támogatás finanszírozásához szükséges 
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kiegészítő kifizetési előirányzatokat a 2013. évi költségvetésből kell „előreütemezni” a 2011. 
és 2012. évi költségvetésre. 

Ugyanakkor nem zárható ki a tervezett összeg általános csökkenésének bizonyos kockázata. 
Mindazonáltal ez a kockázat elhanyagolhatónak tűnik a hiányzó nemzeti pénzeszközök miatt 
a 2011-es és 2012-es költségvetési évben bekövetkező európai kifizetések elvesztésének 
kockázatához viszonyítva1. 

Az érintett tagállamok vidéki gazdaságainak érdekében és az Európai Unió egészének széles 
értelemben vett gazdasági érdekében az előadó javasolja a bizottsági javaslat támogatását és a 
jogalkotási eljárás felgyorsítását oly módon, hogy lehetővé váljon a javaslat 2011 vége előtti 
hatálybalépése.

                                               
1 Hasznos lehet ezt egy képzeletbeli példán bemutatni:
A jelenlegi szabályozás szerint egy tagállam, amely 100 millió eurót fizetett a kedvezményezetteknek, a 
Bizottságtól 75 millió euró visszatérítést kapna (75%-os társfinanszírozási arány). A javasolt változás szerint 
ugyanez a tagállam 95 millió euró visszatérítést kapna (konvergencia-célkitűzés vagy legkülső régiók esetében). 
Másrészt, ha az érintett tagállam az adott évben (pl. 2012-ben) csak 5 millió eurót képes kifizetni, és ha a 
Bizottság javaslatát nem fogadják el, a teljes összeg 80%-kal csökkenne (20 millió euróra, melyből a közösség 
csak 15 millió eurót térítene vissza). 


