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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (a továbbiakban: EGAA) (2014–2020) 
szóló új rendeletre irányuló bizottsági javaslat a jelenleg hatályos 1927/2006/EK rendelethez1

képest számos üdvözlendő módosítást tartalmaz. Ilyen például a rendelet hatályának 
kiterjesztése egyrészt az elbocsátott, határozott idejű munkaszerződéssel rendelkező 
munkavállalókra és kölcsönzött munkavállalókra, másrészt a mikro-, kis- és 
középvállalkozások tulajdonos-ügyvezetőire és az önálló vállalkozókra is. A javaslat 
ugyanakkor bonyolultabbá teszi az EGAA-val kapcsolatos ügyintézést, és nem biztosítja 
kellőképpen az EGAA működésének hatékonyságát és stabilitását. Ez a vélemény a 
költség/haszon megközelítést alkalmazza – célja az EGAA adminisztratív eljárásainak javítása 
annak érdekében, hogy a korlátozottan rendelkezésre álló uniós költségvetési források 
hatékonyabban kerüljenek felhasználásra, és nagyobb európai hozzáadott értéket hozzanak létre. 
A jogalkotási vélemény módosításai mögött a következő indítékok húzódnak meg: 1) az EGAA 
egyszerűsítése, 2) az EGAA mint választható eszköz vonzóbbá tétele a tagállamokban, 3) az 
elbocsátott munkavállalók újbóli alkalmazásának eredményesebbé tétele, valamint 4) az 
elhúzódó pénzügyi válságra és a globalizációból eredő nyomásra való tekintettel elegendő forrás 
biztosítása az elbocsátott munkavállalók képzésére irányuló intézkedések számára.

Hatály

Az 1927/2006/EK rendelet a „munkavállalókra” összpontosít, akik a globalizáció, a főbb 
szerkezeti változások és a váratlan válságok által hátrányosan leginkább befolyásolt 
foglalkoztatási kategóriába tartoznak. A bizottsági javaslat kiterjeszti az EGAA hatályát, így az 
nemcsak a határozatlan és a határozott munkaidejű szerződéssel rendelkező munkavállalókra, az 
önálló vállalkozókra, valamint a kis- és középvállalkozások tulajdonos-ügyvezetőire vonatkozik 
(teljesen indokoltan), hanem a nemzetközi kereskedelmi megállapodások által hátrányosan 
érintett gazdálkodókra is. Ami a költségvetési vonzatokat illeti, a gazdálkodók bevonása révén az 
EGAA ipari kiigazítási eszközből inkább mezőgazdasági kiigazítási eszközzé alakul át, mivel a 
teljes költségvetés akár öthatodát a mezőgazdaság támogatására fogják fordítani. Az indokolás 
szerint az EGAA továbbra is a többéves pénzügyi kereten kívül fog működni, legfeljebb 3 
milliárd eurós költségvetéssel (2011-es árakon számolva), ám a mezőgazdaság támogatása ebből 
az összegből akár 2,5 milliárd eurót is felemészthet. A mezőgazdaság bevonása bonyolítani fogja 
az alap adminisztrációját (az EMPL bizottság mellett az AGRI bizottság is érintett lesz, 
valamennyi új nemzetközi kereskedelmi megállapodáshoz új felhatalmazáson alapuló jogi aktust 
kell elfogadni stb.), források átcsoportosítását eredményezi az iparból a mezőgazdaság 
kiigazítására (ami a KAP elsődleges célja), valamint megváltoztatja az EGAA eredeti célját, azaz 
az alap már nem a globalizáció és a válságok kiszámíthatatlan következményeinek kezelésére 
fog összpontosítani, hanem a nagymértékben kiszámítható körülmények kezelésére (a 
nemzetközi mezőgazdasági kereskedelmi megállapodások következményei ugyanis 
kiszámíthatóak, és önmagukban nem kapcsolódnak a globalizáció hatásaihoz).

Az uniós társfinanszírozás mértéke

                                               
1 HL L 406., 2006.12.30., 1. o.
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A jelenlegi jogalap értelmében az EGAA megosztott igazgatás alá tartozik, és az addicionalitás 
elve alapján az Unió és a tagállamok egyaránt 50-50%-kal járulnak hozzá a szükséges 
finanszírozáshoz. en az EGAA-rendeletbe bekerült egy „válsággal összefüggő átmeneti eltérés”, 
amely lehetővé tette a tagállamok számára, hogy a 2011. december 31-ig benyújtott kérelmek 
esetén 65%-ra emeljék az uniós társfinanszírozás mértékét. Mivel az uniós társfinanszírozás 
mértékének tartósan 65%-ra történő emeléséről nem sikerült megegyezni, „modulációt” 
javasolnak, melyben 50%-os társfinanszírozás a norma, de lehetőség van a társfinanszírozás 
65%-ra történő emelésére azon tagállamok esetén, amelyekben legalább az egyik NUTS-II 
szinthez tartozó régió úgynevezett „konvergenciarégió” (azaz a regionális GDP nem éri el az 
uniós átlag 75%-át). Egyes tagállamok – főleg az adósságválság által leginkább sújtott országok 
– számtalan alkalommal kérték különböző fórumokon az uniós társfinanszírozási arány tartós 
felemelését. A társfinanszírozás 2009-ben 50%-ról 65%-ra történő emelése volt az a tényező, 
amelyik a leginkább hozzájárult a kérelmek számának ugrásszerű emelkedéséhez, valamint 
ahhoz, hogy az EGAA-finanszírozás a tagállamok számára vonzóbbá vált, mint az Európai 
Szociális Alap (ESZA) és számos nemzeti aktív munkaerő-piaci intézkedés. 

A súlyos pénzügyi bizonytalansággal küzdő tagállamok

Az 1083/2006/EK tanácsi rendeletnek a pénzügyi stabilitásuk vonatkozásában komoly 
nehézségekkel küzdő vagy ilyen nehézségek által fenyegetett egyes tagállamok esetében a 
pénzügyi irányítással kapcsolatos rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló 
1311/2011/EU rendelet megteremti az uniós társfinanszírozási arány tíz százalékponttal történő
emelésének lehetőségét annak érdekében, hogy megkönnyítse az uniós finanszírozás kezelését, 
segítse a beruházások felgyorsítását a tagállamokban, valamint biztosítsa az uniós finanszírozás 
maximális és optimális kihasználását. Annak ellenére, hogy a rendelet elsősorban az Európai 
Szociális Alapra, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra és a Kohéziós alapra vonatkozik, az 
előadó úgy véli, hogy ki kellene terjeszteni az EGAA-ra is.

Az előadó véleménye

Az előadó üdvözli, hogy a Parlament többszöri kérését követően a 2012-es költségvetésben 
50 000 000 euró összegű kifizetési előirányzat szerepel a 04 05 01. jogcímcsoport (EGAA) 
alatt. Emlékeztet arra, hogy az EGAA-t saját célkitűzésekkel és határidőkkel rendelkező, 
különálló speciális eszközként hozták létre, és hogy ezért olyan elkülönített előirányzatokra 
van szüksége, amelyekkel elkerülhetőek a más költségvetési sorokból a múltban történtekhez 
hasonló átcsoportosítások, amelyek károsak lehetnek az EGAA szakpolitikai célkitűzéseinek 
megvalósítására nézve.

Az előadó sajnálja továbbá a Tanács azon határozatát, hogy megakadályozza a „válsággal 
összefüggő átmeneti eltérés” meghosszabbítását, amely a 2011. december 31-i határidő után 
benyújtott kérelmek esetén is lehetővé tenné a programokra fordított kiadások uniós 
társfinanszírozási arányának 65%-ra történő emelését, és kéri a Tanácsot, hogy haladéktalanul 
vezesse be újra ezt az intézkedést.

A vélemény a következő témákra összpontosít:
 a mezőgazdasági ágazat kizárása a rendelettervezet hatálya alól, mivel az nem felel meg 
a rendelet célkitűzéseinek, valamint végső lépésként a Mezőgazdasági Főigazgatóság számára 
javasolt költségvetési sor törlése;
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 az uniós társfinanszírozási arány 65%-ra történő emelése valamennyi tagállam esetén, 
moduláció nélkül, valamint további 10%-kal történő emelése azon tagállamok számára, amelyek 
a pénzügyi stabilitás tekintetében komoly nehézségekkel küzdenek, az 1311/2011/EU rendelet 
által előírt szabályoknak megfelelően;
 az uniós pénzügyi hozzájárulásról szóló határozat hatálybalépését követően az Unió 
részéről a tagállamok számára biztosított pénzügyi hozzájárulás előfinanszírozási arányának 
50%-ról 65%-ra történő növelése;
 a kérelmek benyújtásához szükséges elbocsátások minimális számának 500-ról 200-ra 
történő csökkentése;
 az utólagos nyomon követési időszak akár 2 évre (24 hónapra) történő 
meghosszabbítása a támogatott projektek átfogó értékelésének javítása és különösen az 
újrafoglalkoztatási arány hatékonyabb felmérése érdekében.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Európai Parlament a „Befektetés 
a jövőbe: új többéves pénzügyi keret 
(MFF) a versenyképes, fenntartható és 
befogadó Európáért” című, 
2011. június 8-i állásfoglalásában1

ismételten kijelentette, hogy a 2013 utáni 
többéves pénzügyi keret számára 
biztosított megfelelő szintű további 
erőforrások nélkül az Unió nem lesz képes 
megvalósítani a meglévő szakpolitikai 
prioritásokat, nevezetesen az Európa 2020 
stratégiához kapcsolódó kiemelt 
célkitűzéseket, valamint a Lisszaboni 
Szerződésből fakadó új feladatokat, és 
nem lesz képes választ adni az előre nem 
látható eseményekre; rámutatott arra, 
hogy még ha legalább 5 %-kal emelnénk 
is a 2013-as szinthez képest a következő 
többéves pénzügyi terv forrásainak 
szintjét, ez csak korlátozott mértékben 
járulna hozzá az elfogadott uniós 
célkitűzések és kötelezettségvállalások 
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megvalósításához, illetve az uniós 
szolidaritás elvéhez; felszólítja a Tanácsot, 
hogy amennyiben nem osztja ezt a 
megközelítést, határozza meg 
egyértelműen, hogy mely politikai 
prioritásait vagy projektjeit lehet teljes 
egészében elvetni, annak ellenére, hogy 
európai hozzáadott értékük 
bebizonyosodott.
_______________
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0266.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az Európai Parlament a „Befektetés 
a jövőbe: új többéves pénzügyi keret 
(MFF) a versenyképes, fenntartható és 
befogadó Európáért” című, 
2011. június 8-i állásfoglalásában1 úgy 
vélte, hogy az Európai Globalizációs 
Alkalmazkodási Alap (EGAA) sikeresen 
biztosította az EU szolidaritását és 
támogatását a globalizáció, valamint a 
pénzügyi és gazdasági világválság negatív 
hatásai miatt elbocsátott munkavállalók 
számára, ezért azt az új többéves pénzügyi 
keretben is fenn kell tartani. Az Európai 
Parlament azonban azon véleményének 
adott hangot, hogy az EGAA-ból 
származó támogatás végrehajtására 
irányuló eljárások túlságosan 
időigényesek és nehézkesek. Az Európai 
Parlament felszólította a Bizottságot, hogy 
tegyen javaslatokat arra, hogy ezek az 
eljárások hogyan egyszerűsíthetők és 
rövidíthetők le a jövőben.
_______________
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0266.
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság „Az Európa 2020 stratégia 
költségvetése” című, az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának címzett 
közleményében az EGAA jelentőségét a 
következőkben látja: az EGAA rugalmas 
eszköz arra, hogy támogassa az elbocsátott 
munkavállalókat és segítse őket abban, 
hogy minél előbb új munkahelyet 
találjanak. A többéves pénzügyi keret 
2014. január 1-jétől 2020. december 31-ig 
tartó időszakára az Uniónak specifikus, 
egyszeri támogatást kell nyújtania, hogy 
megkönnyítse a komoly gazdasági zavarok 
által sújtott területek, ágazatok, körzetek 
vagy munkaerő-piaci térségek 
munkavállalóinak a munkaerőpiacra 
történő újbóli beilleszkedését. Figyelembe 
véve az EGAA azon célját, hogy sürgős 
helyzetekben és előre nem látott 
körülmények esetén támogatást nyújtson, 
az EGAA-nak a többéves pénzügyi
kereten kívül kell maradnia.

(3) A Bizottság „Az Európa 2020 stratégia 
költségvetése” című, az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának címzett 
közleményében az EGAA jelentőségét a 
következőkben látja: az EGAA rugalmas 
eszköz arra, hogy támogassa az elbocsátott 
munkavállalókat és segítse őket abban, 
hogy minél előbb új munkahelyet 
találjanak. A többéves pénzügyi keret 
2014. január 1-jétől 2020. december 31-ig 
tartó időszakára az Uniónak specifikus, 
egyszeri támogatást kell nyújtania, hogy 
megkönnyítse a komoly gazdasági zavarok 
által sújtott területek, ágazatok, körzetek 
vagy munkaerő-piaci térségek 
munkavállalóinak a munkaerőpiacra 
történő újbóli beilleszkedését. Ugyanakkor 
a 2007 és 2013 között szerzett 
tapasztalatokat figyelembe véve részben 
módosítani kell az EGAA hatályát, 
valamint igénybevételének egyes 
módozatait. Figyelembe véve az EGAA 
azon célját, hogy sürgős helyzetekben és 
előre nem látott körülmények esetén 
támogatást nyújtson, az EGAA-ra allokált 
összegnek a 2014–2020-as időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keretben 
meghatározott kötelezettségvállalások 
felső határain kívül és azok felett kell 
maradnia.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)



PE487.691v02-00 8/35 AD\916535HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az Európai Parlament a „Befektetés 
a jövőbe: új többéves pénzügyi keret 
(MFF) a versenyképes, fenntartható és 
befogadó Európáért” című, 2011. június 
8-i állásfoglalásában1 kulcsfontosságúnak 
tartotta ezen, eseti alapon igénybe vehető 
különleges eszközök (rugalmassági 
eszköz, Európai Globalizációs 
Alkalmazkodási Alap, az Európai Unió 
Szolidaritási Alapja, gyorssegélytartalék) 
fenntartását, használatuk további 
egyszerűsítése, valamint azok megfelelő 
pénzügyi keretekkel való ellátása, illetve a 
jövőben új eszközök esetleges kialakítása 
révén, és hangsúlyozta, hogy e további 
finanszírozási források igénybevételének 
meg kell felelnie az uniós módszernek;
_______________
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0266.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) „Az Európa 2020 stratégia 
költségvetése” című közleménynek 
megfelelően az EGAA hatályát bővíteni 
kell, hogy elősegítsék a mezőgazdasági 
termelők alkalmazkodását olyan új piaci 
helyzetekhez, amelyek a mezőgazdasági 
ágazat vonatkozásában megkötött 
nemzetközi kereskedelmi megállapodások 
eredményeképpen alakultak ki, és 
amelyek az érintett termelők 
mezőgazdasági tevékenységének 
megváltoztatásához vagy jelentős 
átalakításához vezetnek, valamint hogy 
segítsék őket strukturális 
versenyképességük erősítésében és 
megélhetésük biztosításában, illetve 

törölve
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megkönnyítsék a nem mezőgazdasági 
jellegű tevékenységekre történő áttérést.

Indokolás

A rendelet hatályának a mezőgazdaságra történő kiterjesztése bonyolítani fogja az EGAA 
adminisztrációját, források átcsoportosítását eredményezi az iparból a mezőgazdaság 
kiigazítására, valamint megváltoztatja az EGAA eredeti célját, azaz az alap már nem a 
globalizáció és a válságok kiszámíthatatlan következményeinek kezelésére fog 
összpontosítani, hanem a nagymértékben kiszámítható körülmények kezelésére.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az EGAA európai jellegének 
fenntartása érdekében támogatási kérelmet 
olyan esetben lehet benyújtani, amikor az 
elbocsátások száma elér egy minimális 
küszöböt. Kisméretű munkaerőpiacok –
mint például kisméretű tagállamok vagy 
távoli régiók – esetében, valamint kivételes 
helyzetekben alacsonyabb számú 
elbocsátás esetén is be lehet nyújtani 
kérelmet. A mezőgazdasági termelők 
tekintetében a szükséges kritériumokat a 
Bizottság határozza meg az egyes 
kereskedelmi megállapodások 
következményeihez kapcsolódóan.

(6) Az EGAA európai jellegének 
fenntartása érdekében támogatási kérelmet 
olyan esetben lehet benyújtani, amikor az 
elbocsátások száma elér egy minimális 
küszöböt. Kisméretű munkaerőpiacok –
mint például kisméretű tagállamok vagy 
távoli régiók – esetében, valamint kivételes 
helyzetekben alacsonyabb számú 
elbocsátás esetén is be lehet nyújtani 
kérelmet.

Indokolás

A rendelet hatályának a mezőgazdaságra történő kiterjesztése bonyolítani fogja az EGAA 
adminisztrációját, források átcsoportosítását eredményezi az iparból a mezőgazdaság 
kiigazítására, valamint megváltoztatja az EGAA eredeti célját, azaz az alap már nem a 
globalizáció és a válságok kiszámíthatatlan következményeinek kezelésére fog összpontosítani, 
hanem a nagymértékben kiszámítható körülmények kezelésére.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A kérelmek Bizottság általi 
értékeléséhez szükséges idő lerövidítése 
érdekében a tagállamoknak saját 
nyelvükön és az uniós intézmények 
valamely eljárási nyelvén kell 
benyújtaniuk a kérelmeket.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az elbocsátott munkavállalók számára 
munkaszerződésük vagy jogviszonyuk 
jellegétől függetlenül egyenlő hozzáférést 
kell biztosítani az EGAA-hoz. E rendelet 
alkalmazásában ezért elbocsátott 
munkavállalónak kell tekinteni a határozott 
idejű szerződéssel rendelkező elbocsátott 
munkavállalókat, az elbocsátott 
kölcsönzött munkavállalókat, valamint a 
mikro-, kis- és közepes méretű 
vállalkozások tulajdonos-ügyvezetőit és az 
olyan önálló vállalkozókat, akik 
tevékenységüket megszüntették, továbbá 
az olyan mezőgazdasági termelőket, akik 
tevékenységüket kereskedelmi 
megállapodások eredményeképpen 
kialakult új piaci helyzet miatt 
megváltoztatták vagy átalakították.

(7) Az elbocsátott munkavállalók számára 
munkaszerződésük vagy jogviszonyuk 
jellegétől függetlenül egyenlő hozzáférést 
kell biztosítani az EGAA-hoz. E rendelet 
alkalmazásában ezért elbocsátott 
munkavállalónak kell tekinteni a határozott 
idejű szerződéssel rendelkező elbocsátott 
munkavállalókat, az elbocsátott 
kölcsönzött munkavállalókat, valamint a 
mikro-, kis- és közepes méretű 
vállalkozások tulajdonos-ügyvezetőit és az 
olyan önálló vállalkozókat, akik 
tevékenységüket kényszerből
megszüntették.

Indokolás

A rendelet hatályának a mezőgazdaságra történő kiterjesztése bonyolítani fogja az EGAA 
adminisztrációját, források átcsoportosítását eredményezi az iparból a mezőgazdaság 
kiigazítására, valamint megváltoztatja az EGAA eredeti célját, azaz az alap már nem a 
globalizáció és a válságok kiszámíthatatlan következményeinek kezelésére fog 
összpontosítani, hanem a nagymértékben kiszámítható körülmények kezelésére.
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Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A mezőgazdasági termelők 
tekintetében az EGAA hatályát olyan 
kedvezményezettekre is ki kell terjeszteni, 
akiket az Unió által a GATT XXIV. 
cikkének megfelelően megkötött kétoldalú 
megállapodások, illetve a Kereskedelmi 
Világszervezeten belül megkötött 
többoldalú megállapodások érintenek. Ez 
olyan mezőgazdasági termelőkre 
vonatkozik, akik az ilyen kereskedelmi 
megállapodások parafálásának 
időpontjában kezdődő és e 
megállapodások teljes körű végrehajtását 
követően három évvel lezáródó időszakon 
belül megváltoztatták vagy átalakították 
korábbi mezőgazdasági tevékenységeiket.

törölve

Indokolás

A rendelet hatályának a mezőgazdaságra történő kiterjesztése bonyolítani fogja az EGAA 
adminisztrációját, források átcsoportosítását eredményezi az iparból a mezőgazdaság 
kiigazítására, valamint megváltoztatja az EGAA eredeti célját, azaz az alap már nem a 
globalizáció és a válságok kiszámíthatatlan következményeinek kezelésére fog összpontosítani, 
hanem a nagymértékben kiszámítható körülmények kezelésére.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az EGAA-ból nyújtandó pénzügyi 
hozzájárulásoknak elsősorban olyan aktív 
munkaerő-piaci intézkedésekre kell 
irányulniuk, amelyek az elbocsátott 
munkavállalóknak a munkaerőpiacra való 
gyors újbóli beilleszkedését célozzák, akár 
eredeti tevékenységi ágazatukon belül, akár 
azon kívül, a mezőgazdasági ágazatot is 

(9) Az EGAA-ból nyújtandó pénzügyi 
hozzájárulásoknak elsősorban olyan aktív 
munkaerő-piaci intézkedésekre kell 
irányulniuk, amelyek az elbocsátott 
munkavállalóknak a munkaerőpiacra való 
gyors újbóli beilleszkedését célozzák, akár 
eredeti tevékenységi ágazatukon belül, akár 
azon kívül. Következésképpen korlátozni 
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beleértve. Következésképpen korlátozni 
kell a pénzbeli juttatások összehangolt, 
személyre szabott szolgáltatási csomagba 
történő beillesztését.

kell a pénzbeli juttatások összehangolt, 
személyre szabott szolgáltatási csomagba 
történő beillesztését.

Indokolás

A rendelet hatályának a mezőgazdaságra történő kiterjesztése bonyolítani fogja az EGAA 
adminisztrációját, források átcsoportosítását eredményezi az iparból a mezőgazdaság 
kiigazítására, valamint megváltoztatja az EGAA eredeti célját, azaz az alap már nem a 
globalizáció és a válságok kiszámíthatatlan következményeinek kezelésére fog összpontosítani, 
hanem a nagymértékben kiszámítható körülmények kezelésére.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az EGAA-ból nyújtandó pénzügyi 
hozzájárulásoknak elsősorban olyan aktív 
munkaerő-piaci intézkedésekre kell 
irányulniuk, amelyek az elbocsátott 
munkavállalóknak a munkaerőpiacra való
gyors újbóli beilleszkedését célozzák, akár 
eredeti tevékenységi ágazatukon belül, akár 
azon kívül, a mezőgazdasági ágazatot is 
beleértve. Következésképpen korlátozni 
kell a pénzbeli juttatások összehangolt, 
személyre szabott szolgáltatási csomagba 
történő beillesztését.

(9) Az EGAA-ból nyújtandó pénzügyi 
hozzájárulásoknak elsősorban olyan aktív 
munkaerő-piaci intézkedésekre kell 
irányulniuk, amelyek elősegítik a hosszú 
távú foglalkoztatást, és az elbocsátott 
munkavállalóknak gyors újbóli 
beilleszkedését célozzák, akár eredeti 
tevékenységi ágazatukon belül, akár azon 
kívül. Következésképpen korlátozni kell a 
pénzbeli juttatások összehangolt, 
személyre szabott szolgáltatási csomagba 
történő beillesztését, ha ezek a juttatások 
hozzáadódnának azon egyéb 
intézkedésekhez, amelyek végrehajtása a 
nemzeti jog vagy kollektív megállapodás 
alapján a tagállamok vagy vállalkozások 
feladata.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az aktív munkaerő-piaci szakpolitikai (10) Az aktív munkaerő-piaci szakpolitikai 
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intézkedések összehangolt szolgáltatási 
csomagjának összeállításakor a 
tagállamoknak olyan intézkedéseket 
előnyben részesíteniük, amelyek jelentős 
mértékben hozzájárulnak majd az 
elbocsátott munkavállalók 
foglalkoztathatóságához. A tagállamoknak 
törekedniük kell arra, hogy a kérelem 
időpontjától számított 12 hónapon belül a 
megcélzott munkavállalók legalább 50 %-a 
újra beilleszkedjen a munkarőpiacra vagy 
új tevékenységet találjon.

intézkedések összehangolt szolgáltatási 
csomagjának összeállításakor a 
tagállamoknak olyan intézkedéseket 
előnyben részesíteniük, amelyek jelentős 
mértékben hozzájárulnak majd az 
elbocsátott munkavállalók 
foglalkoztathatóságához. A tagállamoknak 
törekedniük kell arra, hogy a kérelem 
időpontjától számított 12 hónapon belül a 
megcélzott munkavállalók legalább 50 %-a
lehetőleg újra hosszú távon és tartósan
beilleszkedjen a munkaerőpiacra vagy új 
tevékenységet találjon.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az elbocsátott munkavállalók 
hatékony és gyors támogatása érdekében a 
tagállamoknak minden tőlük telhetőt meg 
kell tenniük azért, hogy hiánytalan 
kérelmek benyújtását segítsék elő. 
Kiegészítő információk benyújtását 
kivételesnek kell tekinteni és időben 
korlátozni kell.

(11) Az elbocsátott munkavállalók 
hatékony és gyors támogatása érdekében a 
tagállamoknak minden tőlük telhetőt meg 
kell tenniük azért, hogy hiánytalan 
kérelmek benyújtását segítsék elő. 
Kiegészítő információk benyújtását 
kivételesnek kell tekinteni és időben 
korlátozni kell. Az igénybevételre irányuló 
kérelmek 8. cikkben meghatározott 
elbírálási határidőinek tiszteletben tartása 
érdekében szoros együttműködésre 
szólítják fel a tagállamokat és az Európai 
Bizottságot.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A hatékony és eredményes 
pénzgazdálkozás elvének megfelelően az 
EGAA-ból nyújtandó pénzügyi 
hozzájárulás nem léphet olyan támogatási 

(12) A hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás elvének megfelelően az 
EGAA-ból nyújtandó pénzügyi 
hozzájárulás nem léphet olyan támogatási 
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intézkedések helyébe, amelyek az Unió 
strukturális alapjai, illetve más uniós 
szakpolitikák vagy programok keretében az 
elbocsátott munkavállalók számára 
rendelkezésre állnak.

intézkedések helyébe, illetve nem állhat 
azokkal átfedésben, amelyek az Unió 
strukturális alapjai, illetve más uniós 
szakpolitikák vagy programok keretében az 
elbocsátott munkavállalók számára 
rendelkezésre állnak. Az EGAA kizárólag 
korlátozott, egyszeri támogatást, míg más 
uniós szakpolitikák és programok hosszú 
távú támogatást nyújthatnak.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Annak érdekében, hogy az Unió 
munkavállalókkal vállalt szolidaritását ne 
akadályozza a tagállami társfinanszírozási 
források hiánya, a társfinanszírozási arányt
módosítani kell: normaként a csomaghoz 
és végrehajtásának költségeihez 50 %-os 
hozzájárulást nyújtanak, azzal a 
lehetőséggel, hogy ez az arány 65 %-ra 
emelhető az azon tagállamok által 
benyújtott kérelmek esetében, amelyek 
területén a strukturális alapok 
„Konvergencia” célkitűzése értelmében 
legalább egy NUTS II szintű régió 
jogosult támogatásra.

(14) Annak érdekében, hogy az Unió 
munkavállalókkal vállalt szolidaritását ne 
akadályozza a tagállami társfinanszírozási 
források hiánya, a társfinanszírozási arányt
65%-ra kell emelni.

Indokolás

Egyes tagállamok – főleg az adósságválság által súlyosan érintett országok – számtalan 
alkalommal kérték az uniós társfinanszírozási arány tartós felemelését. A társfinanszírozás 2009-
ben 50%-ról 65%-ra történő emelése volt az a tényező, amelyik a leginkább hozzájárult a 
kérelmek számának ugrásszerű emelkedéséhez, valamint ahhoz, hogy az EGAA-finanszírozás a 
tagállamok számára vonzóbbá vált, mint az Európai Szociális Alap (ESZA) és számos nemzeti 
aktív munkaerő-piaci intézkedés.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) E rendelet végrehajtásának elősegítése 
érdekében a kiadások attól az időponttól 
kezdve elszámolhatóak, amikor az EGAA 
végrehajtásával kapcsolatos igazgatási 
kiadás a tagállamnál felmerült, vagy 
amikor a tagállam megkezdi a személyre 
szabott szolgáltatások nyújtását, vagy –
mezőgazdasági termelők esetében – a 4.
cikk (3) bekezdésének megfelelően 
meghozott bizottsági jogi aktusban 
meghatározott időponttól.

(15) E rendelet végrehajtásának elősegítése 
érdekében a kiadások attól az időponttól 
kezdve elszámolhatóak, amikor az EGAA 
végrehajtásával kapcsolatos igazgatási 
kiadás a tagállamnál felmerült, vagy 
amikor a tagállam megkezdi a személyre 
szabott szolgáltatások nyújtását.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az egyes évek utolsó hónapjaiban 
felmerülő igények fedezése érdekében 
biztosítani kell, hogy szeptember 1-jén az 
EGAA éves maximális összegének 
legalább egynegyede továbbra is 
rendelkezésre álljon. Az év fennmaradó 
részében vállalt pénzügyi 
hozzájárulásokat a mezőgazdasági 
termelőknek szóló támogatás 
vonatkozásában a többéves pénzügyi 
keretben rögzített átfogó felső korlát 
figyelembevételével kell elkülöníteni.

(16) Az egyes évek utolsó hónapjaiban 
felmerülő igények fedezése érdekében 
biztosítani kell, hogy szeptember 1-jén az 
EGAA éves maximális összegének 
legalább egynegyede továbbra is 
rendelkezésre álljon.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A különösen az év első hónapjaiban 
felmerülő igények fedezése érdekében az 
éves költségvetési eljárás során megfelelő 
összegű kifizetési előirányzatot kell 
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hozzáférhetővé tenni az EGAA 
költségvetési sorában arra az esetre, ha 
különösen nehéznek bizonyulna a más 
költségvetési sorból való átcsoportosítás.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az elbocsátott munkavállalók 
érdekében az EGAA döntéshozatali 
folyamatában érintett tagállamok és uniós 
intézmények minden tőlük telhetőt 
megtesznek, hogy csökkentsék a kérelmek 
feldolgozásának idejét és egyszerűsítsék az 
eljárásokat.

(18) Az elbocsátott munkavállalók 
érdekében a támogatásnak dinamikusnak 
kell lennie, és azt a lehető leggyorsabb és 
leghatékonyabb módon hozzáférhetővé 
kell tenni. Az EGAA döntéshozatali 
folyamatában érintett tagállamok és uniós 
intézmények minden tőlük telhetőt 
megtesznek, hogy csökkentsék a kérelmek 
feldolgozásának idejét és egyszerűsítsék az 
eljárásokat, ezzel biztosítva az EGAA 
igénybevételéről szóló határozatok 
zökkenőmentes és gyors elfogadását.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Annak érdekében, hogy a Bizottság 
folyamatosan nyomon tudja követni az 
EGAA-támogatással kapcsolatban szerzett 
eredményeket, a tagállamoknak időközi és 
záró jelentést kell benyújtaniuk az EGAA 
végrehajtásáról.

(19) Annak érdekében, hogy az Európai 
Parlament elvégezhesse a politikai 
ellenőrzést és a Bizottság folyamatosan 
nyomon tudja követni az EGAA-
támogatással kapcsolatban szerzett 
eredményeket, a tagállamoknak kellő 
időben időközi és záró jelentést kell 
benyújtaniuk az EGAA végrehajtásáról.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Mivel e rendelet céljait a tagállamok 
nem tudják kielégítően megvalósítani, és 
ezért azok a fellépés nagyságrendje és 
hatásai miatt uniós szinten jobban 
megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket 
hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 
5. cikkében megállapított szubszidiaritás 
elvének megfelelően. Az abban a cikkben 
meghatározott arányosság elvének 
megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e 
célok eléréséhez szükséges mértéket,

(21) Mivel e rendelet céljait a tagállamok 
nem tudják kielégítően megvalósítani, és 
ezért azok a fellépés nagyságrendje és 
hatásai miatt uniós szinten jobban 
megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket 
hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 
5. cikkében megállapított szubszidiaritás 
elvének megfelelően. Az abban a cikkben 
meghatározott arányosság elvének 
megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e 
célok eléréséhez szükséges mértéket, ezért 
fel kell venni a megfelelő költségvetési 
sorba,

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EGAA célja, hogy hozzájáruljon az 
Unióban a gazdasági növekedéshez és
foglalkoztatáshoz, lehetővé téve az Unió 
számára, hogy kifejezze szolidaritását a 
globalizálódás miatt a 
világkereskedelemben bekövetkezett 
változások, a mezőgazdaságot érintő 
kereskedelmi megállapodások, illetve 
előre nem látott válságok következtében 
elbocsátott munkavállalókkal, valamint 
pénzügyi támogatást nyújtson a 
munkaerőpiacra történő gyors újbóli 
beilleszkedésükhöz, illetve mezőgazdasági
tevékenységük megváltoztatásához vagy 
átalakításához.

Az EGAA célja, hogy hozzájáruljon az 
Unióban a gazdasági növekedéshez
fejlődéshez, a foglalkoztatáshoz és a 
társadalmi befogadáshoz, lehetővé téve az 
Unió számára, hogy kifejezze szolidaritását 
a globalizálódás miatt a 
világkereskedelemben bekövetkezett 
változások, illetve előre nem látott 
válságok következtében elbocsátott 
munkavállalókkal vagy az e rendelet 
értelmében annak minősülő személyekkel, 
valamint pénzügyi támogatást nyújtson a
stabil, fenntartható és minőségi munkát 
kínáló munkaerőpiacra történő gyors újbóli 
beilleszkedésükhöz, illetve tevékenységük 
megváltoztatásához vagy átalakításához.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EGAA-ból a 2. cikk a) és b) pontja 
alapján pénzügyi támogatásban részesülő 
tevékenységek célja, hogy az ezekben a 
tevékenységekben részt vevő 
munkavállalók legalább 50 %-a a kérelem 
időpontjától számított egy éven belül biztos 
munkahelyet találjon.

Az EGAA-ból a 2. cikk a) és b) pontja 
alapján pénzügyi támogatásban részesülő 
tevékenységek célja, hogy az ezekben a 
tevékenységekben részt vevő 
munkavállalók legalább 50 %-a a kérelem 
időpontjától számított egy éven belül
hosszú távra biztos munkahelyet találjon.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az érintett mezőgazdasági ágazat 
vonatkozásában az Unió által megkötött, 
kereskedelem-liberalizációs intézkedéseket 
tartalmazó kereskedelmi megállapodások 
parafálásával kezdődő és ezen 
intézkedések teljes körű végrehajtását 
követő három évvel véget érő időszak alatt 
korábbi mezőgazdasági tevékenységüket 
megváltoztató vagy átalakító 
munkavállalók, ha ezek a kereskedelmi 
intézkedések valamely mezőgazdasági 
termék vagy termékek uniós 
behozatalának jelentős növekedéséhez, és 
ezzel együtt az ilyen termékek árának 
uniós, illetve adott esetben nemzeti vagy 
regionális szinten történő jelentős 
csökkenéséhez vezetnek.

törölve

Indokolás

A rendelet hatályának a mezőgazdaságra történő kiterjesztése bonyolítani fogja az EGAA 
adminisztrációját, források átcsoportosítását eredményezi az iparból a mezőgazdaság 
kiigazítására, valamint megváltoztatja az EGAA eredeti célját, azaz az alap már nem a 
globalizáció és a válságok kiszámíthatatlan következményeinek kezelésére fog összpontosítani, 
hanem a nagymértékben kiszámítható körülmények kezelésére.
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Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a mikro-, kis- és közepes méretű 
vállalkozások tulajdonos-ügyvezetői, az 
önálló vállalkozók (beleértve a 
mezőgazdasági termelőket is) és a vele egy 
háztartásba tartozó valamennyi, a 
vállalkozásban tevékenységet végző tagja, 
feltéve, hogy – amennyiben 
mezőgazdasági termelőkről van szó – a
termelést a vonatkozó kereskedelmi 
megállapodásnak az adott ágazatot érintő 
rendelkezéseinek hatályba lépése előtt is 
végezték.

d) a mikro-, kis- és közepes méretű 
vállalkozások tulajdonos-ügyvezetői, az 
önálló vállalkozók és háztartásuk
valamennyi, a vállalkozásban 
tevékenységet végző tagja, feltéve, hogy a
helyi, regionális vagy nemzeti 
gazdaságban előállt súlyos zavar által 
közvetlenül érintett tevékenységet már 
korábban is végezte.

Indokolás

A rendelet hatályának a mezőgazdaságra történő kiterjesztése bonyolítani fogja az EGAA 
adminisztrációját, források átcsoportosítását eredményezi az iparból a mezőgazdaság 
kiigazítására, valamint megváltoztatja az EGAA eredeti célját, azaz az alap már nem a 
globalizáció és a válságok kiszámíthatatlan következményeinek kezelésére fog összpontosítani, 
hanem a nagymértékben kiszámítható körülmények kezelésére.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A mezőgazdasági termelők 
tekintetében, valamely kereskedelmi 
megállapodás parafálását követően és 
amennyiben a Bizottság a rendelkezésére 
álló információk, adatok és elemzések 
alapján úgy ítéli meg, hogy a 2. cikk c) 
pontjának megfelelően a támogatás 
feltételei a mezőgazdasági termelők 
jelentős részénél valószínűsíthető, hogy 
teljesülnek, a 24. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad 
el, amelyben megjelöli a támogatásra 

törölve
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jogosult ágazatokat vagy termékeket, adott 
esetben meghatározza az érintett földrajzi 
területeket, meghatározza az uniós szintű 
potenciális támogatás maximális összegét, 
előír referenciaidőszakokat és 
támogathatósági feltételeket a 
mezőgazdasági termelőkre nézve, 
valamint elszámolhatósági határidőt a 
kiadásokra nézve, továbbá meghatározza 
a kérelmek benyújtásának határidejét és 
szükség esetén a 8. cikk (2) bekezdésében 
foglaltakon túl e kérelmek tartalmát.

Indokolás

A rendelet hatályának a mezőgazdaságra történő kiterjesztése bonyolítani fogja az EGAA 
adminisztrációját, források átcsoportosítását eredményezi az iparból a mezőgazdaság 
kiigazítására, valamint megváltoztatja az EGAA eredeti célját, azaz az alap már nem a 
globalizáció és a válságok kiszámíthatatlan következményeinek kezelésére fog összpontosítani, 
hanem a nagymértékben kiszámítható körülmények kezelésére.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) E rendelet alkalmazásában 
elbocsátásnak tekintendő, amikor a mikro-, 
kis- és közepes méretű vállalkozások 
tulajdonos-ügyvezetői, valamint az önálló 
vállalkozók megváltoztatják, illetve – a 
mezőgazdasági termelők esetében –
átalakítják korábbi tevékenységüket.

(4) E rendelet alkalmazásában 
elbocsátásnak tekintendő, amikor a mikro-, 
kis- és közepes méretű vállalkozások 
tulajdonos-ügyvezetői, valamint az önálló 
vállalkozók megváltoztatják, illetve 
átalakítják korábbi tevékenységüket.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A mikro-, kis- és közepes méretű 
vállalkozások tulajdonos-ügyvezetői, 
valamint az önálló vállalkozók (beleértve a 

c) A mikro-, kis- és közepes méretű 
vállalkozások tulajdonos-ügyvezetői, 
valamint az önálló vállalkozók esetében az 



AD\916535HU.doc 21/35 PE487.691v02-00

HU

mezőgazdasági termelőket is) esetében az 
elbocsátást vagy a tevékenységek 2. 
cikkben meghatározott feltételek 
bármelyike által okozott és a nemzeti 
jognak vagy adminisztratív 
rendelkezéseknek megfelelő 
megszűnésének időpontjától, vagy a 4. cikk 
(3) bekezdésének megfelelően elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban a 
Bizottság által meghatározott időponttól
kell számítani.

elbocsátást vagy a tevékenységek 2. 
cikkben meghatározott feltételek 
bármelyike által okozott és a nemzeti 
jognak vagy adminisztratív 
rendelkezéseknek megfelelő 
megszűnésének időpontjától kell számítani.

Indokolás

A rendelet hatályának a mezőgazdaságra történő kiterjesztése bonyolítani fogja az EGAA 
adminisztrációját, források átcsoportosítását eredményezi az iparból a mezőgazdaság 
kiigazítására, valamint megváltoztatja az EGAA eredeti célját, azaz az alap már nem a 
globalizáció és a válságok kiszámíthatatlan következményeinek kezelésére fog összpontosítani, 
hanem a nagymértékben kiszámítható körülmények kezelésére.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kérelmező tagállam az EGAA-ból 
társfinanszírozott, személyre szabott 
szolgáltatásokat nyújthat az érintett 
munkavállalóknak, akik az alábbiak 
lehetnek:

A kérelmező tagállam az EGAA-ból 
társfinanszírozott, személyre szabott 
szolgáltatásokat nyújthat az érintett 
munkavállalóknak, akik az alábbiak 
lehetnek:

a) a 4. cikk (1), (2) vagy (3) bekezdésében 
meghatározott időszakon belül az 5. 
cikknek megfelelően elbocsátott 
valamennyi munkavállaló,

a) a 4. cikk (1) vagy (2) bekezdésében 
meghatározott időszakon belül az 5. 
cikknek megfelelően elbocsátott 
valamennyi munkavállaló,

b) a 4. cikk (1) bekezdésének a) pontjában 
vagy (2) bekezdésében meghatározott 
időszak előtt vagy után elbocsátott 
munkavállalók, olyan esetekben, 
amelyekben a 4. cikk (2) bekezdése alapján 
benyújtott kérelem eltér a 4. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában meghatározott 
kritériumoktól,

b) a 4. cikk (1) bekezdésének a) pontjában 
vagy (2) bekezdésében meghatározott 
időszak előtt vagy után elbocsátott 
munkavállalók, olyan esetekben, 
amelyekben a 4. cikk (2) bekezdése alapján 
benyújtott kérelem eltér a 4. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában meghatározott 
kritériumoktól.

c) a 4. cikk (3) bekezdésének megfelelően 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 
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aktusban említett kereskedelmi 
megállapodás Unió általi parafálását 
követően korábbi mezőgazdasági 
tevékenységüket megváltoztató vagy 
átalakító mezőgazdasági termelők.

Indokolás

A rendelet hatályának a mezőgazdaságra történő kiterjesztése bonyolítani fogja az EGAA 
adminisztrációját, források átcsoportosítását eredményezi az iparból a mezőgazdaság 
kiigazítására, valamint megváltoztatja az EGAA eredeti célját, azaz az alap már nem a 
globalizáció és a válságok kiszámíthatatlan következményeinek kezelésére fog összpontosítani, 
hanem a nagymértékben kiszámítható körülmények kezelésére.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Pénzügyi hozzájárulás nyújtható olyan 
aktív munkaerő-piaci intézkedésekre, 
amelyek az elbocsátásra kerülő megcélzott 
munkavállalók munkaerőpiacra való vagy 
önálló vállalkozóként történő újbóli 
beilleszkedését, illetve – mezőgazdasági 
termelők esetében – korábbi 
tevékenységeik megváltoztatását vagy 
átalakítását célzó összehangolt, személyre 
szabott szolgáltatási csomag részét 
képezik. Az összehangolt, személyre 
szabott szolgáltatási csomag magában 
foglalhatja különösen a következőket:

Pénzügyi hozzájárulás nyújtható olyan 
aktív munkaerő-piaci intézkedésekre, 
amelyek az elbocsátásra kerülő megcélzott 
munkavállalók munkaerőpiacra való vagy 
önálló vállalkozóként történő újbóli 
beilleszkedését, illetve korábbi 
tevékenységeik megváltoztatását vagy 
átalakítását célzó összehangolt, személyre 
szabott szolgáltatási csomag részét 
képezik. Az összehangolt, személyre 
szabott szolgáltatási csomag magában 
foglalhatja különösen a következőket:

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) különleges, korlátozott időre szóló 
intézkedések, pl. munkakereséshez nyújtott 
anyagi támogatás, munkáltatóknak nyújtott 
munkaerő-felvételi ösztönzők, mobilitási 

b) különleges, korlátozott időre szóló 
intézkedések, pl. munkakereséshez nyújtott 
anyagi támogatás, munkáltatóknak nyújtott 
munkaerő-felvételi ösztönzők, mobilitási 
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támogatás, napidíj vagy képzési támogatás
(beleértve a gondozóknak nyújtott 
juttatásokat, illetve a mezőgazdasági 
helyettesítési szolgáltatásokat), amelyek 
mindegyike a dokumentált aktív 
munkakeresés vagy az egész életen át tartó 
tanulás vagy a képzés időtartamára 
korlátozódik;

támogatás, napidíj vagy képzési támogatás
(beleértve a gondozóknak nyújtott 
juttatásokat is), amelyek mindegyike a 
dokumentált aktív munkakeresés vagy az 
egész életen át tartó tanulás vagy a képzés 
időtartamára korlátozódik;

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) korlátozott időre szóló támogatások, 
amelyek felsőoktatási képesítés 
megszerzésére ösztönzik különösen a 
fiatal munkavállalókat.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az önálló vállalkozáshoz, 
vállalkozásalapításhoz, valamint a 
tevékenység megváltoztatásához vagy 
átalakításához kapcsolódó tárgyi 
eszközökbe történő beruházás költsége 
nem haladhatja meg a 35 000 EUR-t.

Az önálló vállalkozáshoz, 
vállalkozásalapításhoz, valamint a 
tevékenység megváltoztatásához vagy 
átalakításához kapcsolódó tárgyi 
eszközökbe történő beruházás költsége 
nem haladhatja meg általában a 
35 000 EUR-t.

Indokolás

Egy, az intenzív állattenyésztési vagy az érintett ültetvényes ágazatban tevékenykedő európai 
mezőgazdasági termelő esetében, akinek az Európai Unió által megkötött, 
kereskedelemliberalizációs intézkedéseket tartalmazó kereskedelmi megállapodásokat 
követően tevékenységét meg kell változtatnia vagy mezőgazdasági tevékenységeit át kell 
alakítania, az önálló vállalkozói tevékenység, illetve vállalkozás létrehozásához, tevékenysége 
megváltoztatásához vagy egy másik tevékenységre való átálláshoz szükséges befektetett 
eszközök költségeire fordítható 35 000 eurós korlát az esetek többségében nem fogja lehetővé 
tenni az eszközberuházás tényleges költségének integráns módon való kipótlását, amellyel 
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agrárgazdaságát újradimenzionálhatja, tevékenységét megváltoztathatja, vagy 
mezőgazdasági tevékenységeit átalakíthatja.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállam a 4. cikk (1) vagy (2) 
bekezdésében meghatározott kritériumok 
teljesítésének időpontjától számított 12 
hetes határidőn belül, vagy adott esetben a 
4. cikk (3) bekezdésének megfelelően a 
Bizottság által meghatározott határidő 
előtt hiánytalan kérelmet nyújt be a 
Bizottságnak. Kivételes és kellően indokolt 
körülmények esetén a kérelmező tagállam 
a kérelem időpontjától számított hat
hónapon belül további információkkal 
egészítheti ki a kérelmet, amelyet követően 
a Bizottság a rendelkezésre álló 
információk alapján elbírálja azt. A 
Bizottság a hiánytalan kérelem 
kézhezvételétől számított tizenkét héten 
belül, vagy (hiányos kérelem esetén) az 
eredeti kérelem időpontjától számított hat
hónapon belül – a kettő közül a korábbi 
időpontban – lezárja az elbírálást.

(1) A tagállam a 4. cikk (1) vagy (2) 
bekezdésében meghatározott kritériumok 
teljesítésének időpontjától számított 10 
hetes határidőn belül saját nyelvén és az 
európai intézmények valamely 
munkanyelvén hiánytalan kérelmet nyújt 
be a Bizottságnak. Kivételes és kellően 
indokolt körülmények esetén a kérelmező 
tagállam a kérelem időpontjától számított
négy hónapon belül további 
információkkal egészítheti ki a kérelmet, 
amelyet követően a Bizottság a 
rendelkezésre álló információk alapján 
elbírálja azt.  A Bizottság a hiánytalan 
kérelem kézhezvételétől számított kilenc
héten belül, vagy (hiányos kérelem esetén) 
az eredeti kérelem időpontjától számított öt
hónapon belül – a kettő közül a korábbi 
időpontban – lezárja az elbírálást. Az 
Európai Bizottság és a tagállamok 
mindent megtesznek e határidők szigorú 
betartása érdekében.

Indokolás

A rendelet hatályának a mezőgazdaságra történő kiterjesztése bonyolítani fogja az EGAA 
adminisztrációját, források átcsoportosítását eredményezi az iparból a mezőgazdaság 
kiigazítására, valamint megváltoztatja az EGAA eredeti célját, azaz az alap már nem a 
globalizáció és a válságok kiszámíthatatlan következményeinek kezelésére fog összpontosítani, 
hanem a nagymértékben kiszámítható körülmények kezelésére.
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Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) érvekkel alátámasztott elemzés az 
összefüggésről, amely az elbocsátások és a 
világkereskedelemben bekövetkezett fő 
strukturális változások, illetve előre nem 
látott válsághelyzet következtében a helyi, 
regionális vagy nemzeti gazdaságban 
előállt súlyos zavar, illetve az Unió által a 
GATT XXIV. cikkének megfelelően 
parafált megállapodások, vagy a 
Kereskedelmi Világszervezeten belül 
megfelelően parafált többoldalú 
megállapodások következtében a tagállam 
mezőgazdasági ágazatában kialakult új 
piaci helyzet között áll fenn, a 2. cikk c) 
pontja szerint. A 4. cikkben meghatározott 
beavatkozási kritériumok teljesülésének 
felmérése érdekében az elemzésnek 
statisztikai és egyéb információkon kell 
alapulnia a legmegfelelőbb szinten;

a) érvekkel alátámasztott elemzés az 
összefüggésről, amely az elbocsátások és a 
világkereskedelemben bekövetkezett fő 
strukturális változások, illetve előre nem 
látott válsághelyzet következtében a helyi, 
regionális vagy nemzeti gazdaságban 
előállt súlyos zavar között áll fenn. A 4. 
cikkben meghatározott beavatkozási 
kritériumok teljesülésének felmérése 
érdekében az elemzésnek statisztikai és 
egyéb információkon kell alapulnia a 
legmegfelelőbb szinten;

Indokolás

A rendelet hatályának a mezőgazdaságra történő kiterjesztése bonyolítani fogja az EGAA 
adminisztrációját, források átcsoportosítását eredményezi az iparból a mezőgazdaság 
kiigazítására, valamint megváltoztatja az EGAA eredeti célját, azaz az alap már nem a 
globalizáció és a válságok kiszámíthatatlan következményeinek kezelésére fog összpontosítani, 
hanem a nagymértékben kiszámítható körülmények kezelésére.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) adott esetben minden, a 4. cikk (3) 
bekezdésének megfelelően elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 
esetlegesen előírt további követelmény.

törölve
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Indokolás

A rendelet hatályának a mezőgazdaságra történő kiterjesztése bonyolítani fogja az EGAA 
adminisztrációját, források átcsoportosítását eredményezi az iparból a mezőgazdaság 
kiigazítására, valamint megváltoztatja az EGAA eredeti célját, azaz az alap már nem a 
globalizáció és a válságok kiszámíthatatlan következményeinek kezelésére fog összpontosítani, 
hanem a nagymértékben kiszámítható körülmények kezelésére.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A pénzügyi hozzájárulás arra 
korlátozódik, hogy az egyes elbocsátott 
munkavállalók számára segítséget és 
támogatást biztosítson. Az EGAA által 
támogatott tevékenységek megfelelnek az 
uniós és tagállami jogszabályoknak, az 
állami támogatásokra vonatkozó 
szabályokat is ideértve.

(2) A pénzügyi hozzájárulás arra 
korlátozódik, hogy az egyes elbocsátott 
munkavállalók számára segítséget és
átmeneti és egyszeri támogatást 
biztosítson. Az EGAA által támogatott 
tevékenységek megfelelnek az uniós és 
tagállami jogszabályoknak, az állami 
támogatásokra vonatkozó szabályokat is 
ideértve.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kérelmező tagállam biztosítja, hogy 
egyéb uniós pénzügyi eszközökből nem 
részesülnek támogatásban a pénzügyi 
hozzájárulásban részesülő egyedi 
fellépések.

(4) A kérelmező tagállam biztosítja, hogy 
egyéb uniós pénzügyi eszközökből nem 
részesülnek támogatásban a pénzügyi 
hozzájárulásban részesülő egyedi 
fellépések, ezzel elkerülve a hosszú távú 
programok, így a strukturális alapok és 
különösen az Európai Szociális Alap 
(ESZA) aláásását.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság kezdeményezésére, az 
EGAA éves maximális összegének 0,5 %-a 
erejéig, az EGAA felhasználható az EGAA 
végrehajtása szempontjából releváns 
tudásalap előkészületeinek,
nyomonkövetésének, adatgyűjtésének és 
létrehozásának finanszírozására. Az e 
rendelet végrehajtásához szükséges 
igazgatási és technikai támogatás, pénzügyi 
ellenőrzés, tájékoztatási és kommunikációs 
tevékenységek, valamint az audit-, az 
ellenőrzési és az értékelési tevékenységek 
finanszírozására is felhasználható.

(1) A Bizottság kezdeményezésére, az 
EGAA éves maximális összegének 0,5 %-a 
erejéig, az EGAA felhasználható az EGAA 
végrehajtása szempontjából releváns 
tudásalap előkészületeinek, nyomon 
követésének, adatgyűjtésének és 
létrehozásának, valamint a bevált 
módszerek tagállamok közötti 
terjesztésének finanszírozására. Az e 
rendelet végrehajtásához szükséges 
igazgatási és technikai támogatás, pénzügyi 
ellenőrzés, tájékoztatási és kommunikációs 
tevékenységek, valamint az audit-, az 
ellenőrzési és az értékelési tevékenységek 
finanszírozására is felhasználható.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság a technikai segítségnyújtás 
keretében tájékoztatást és iránymutatást is 
nyújt a tagállamoknak az EGAA 
felhasználása, nyomonkövetése és 
értékelése során. A Bizottság az EGAA 
felhasználásáról tájékoztatást nyújthat az 
európai és nemzeti szociális partnereknek 
is.

(4) A Bizottság a technikai segítségnyújtás 
keretében tájékoztatást és iránymutatást is 
nyújt a tagállamoknak az EGAA 
felhasználása, nyomonkövetése és 
értékelése során. A Bizottságnak az EGAA 
felhasználásáról tájékoztatást kell 
nyújtania az európai és nemzeti szociális 
partnereknek is.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kérelmező tagállam információt 
szolgáltat és tájékoztatja a nyilvánosságot a 
finanszírozott intézkedésekről. A 
tájékoztatás címzettjei a megcélzott 

(1) A kérelmező tagállam kellő időben
információt szolgáltat és tájékoztatja a 
nyilvánosságot a finanszírozott 
intézkedésekről. A tájékoztatás címzettjei a 
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munkavállalók, a helyi és regionális 
hatóságok, a szociális partnerek, a média és 
a közvélemény. A tájékoztatás 
hangsúlyozza az Unió szerepét és biztosítja 
az EGAA-ból nyújtott támogatás 
láthatóságát.

megcélzott munkavállalók, a helyi és 
regionális hatóságok, a szociális partnerek, 
a média és a közvélemény. A tájékoztatás 
hangsúlyozza az Unió szerepét és biztosítja 
az EGAA-ból nyújtott támogatás 
láthatóságát, ezzel is megmutatva az Unió 
hozzáadott értékét és támogatva a 
Bizottság által a költségvetés 
átláthatóságának fokozása érdekében tett 
adatgyűjtési erőfeszítéseket.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság valamennyi uniós nyelven 
elérhető internetes oldalt hoz létre, amely 
információkat tartalmaz az EGAA-ról, 
útmutatást ad a kérelmek benyújtásához, 
valamint frissített információkkal szolgál 
az elfogadott és elutasított kérelmekről, 
kiemelve a költségvetési hatóság szerepét.

(2) A Bizottságnak felhasználóbarát 
módon frissítenie kell a valamennyi uniós 
nyelven elérhető internetes oldalt, amely
naprakész információkat tartalmaz az 
EGAA-ról és az alap létrejötte óta történő 
felhasználásáról, útmutatást ad a kérelmek 
benyújtásához, valamint frissített 
információkkal szolgál az elfogadott és 
elutasított kérelmekről, kiemelve a 
költségvetési hatóság szerepét.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a 8. cikk (3) bekezdésének 
értelmében elvégzett értékelés alapján, 
különösen a megcélzott munkavállalók 
számát, a javasolt intézkedéseket és a 
becsült költségeket figyelembe véve 
értékeli az adott esetben rendelkezésre álló 
források keretein belül adható pénzügyi 
hozzájárulás összegét, és a lehető 
legrövidebb idő alatt javaslatot tesz rá. Az 

(1) A Bizottság a 8. cikk (3) bekezdésének
értelmében elvégzett értékelés alapján, 
különösen a megcélzott munkavállalók 
számát, a javasolt intézkedéseket és a 
becsült költségeket figyelembe véve 
értékeli az adott esetben rendelkezésre álló 
források keretein belül adható pénzügyi 
hozzájárulás összegét, és a lehető 
legrövidebb idő alatt javaslatot tesz rá. Az 
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összeg nem haladhatja meg a 8. cikk (2) 
bekezdésének e) pontjában említett összes 
becsült költség 50 %-át, vagy e költségek 
65 %-át, ha a kérelmet olyan tagállam 
nyújtja be, amelynek területén legalább 
egy NUTS II szintű régió jogosult a 
strukturális alapok „Konvergencia” 
célkitűzése keretében támogatásra. A 
Bizottság az ilyen esetek értékelésekor 
eldönti, hogy indokolt-e a 65 %-os 
társfinanszírozási arány.

összeg nem haladhatja meg a 8. cikk (2) 
bekezdésének e) pontjában említett összes 
becsült költség 65%-át.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kiadások a 8. cikk (2) bekezdésének h) 
pontjában meghatározott azon időponttól 
számolhatóak el a pénzügyi hozzájárulás 
vonatkozásában, amelyen a tagállam a 7. 
cikk (1), illetve (3) bekezdésében 
meghatározottak alapján megkezdi a 
személyre szabott szolgáltatások nyújtását 
a megcélzott munkavállalóknak, illetve az 
EGAA végrehajtására irányuló igazgatási 
kiadások teljesítését. Mezőgazdasági 
termelők esetében a 4. cikk (3) 
bekezdésének megfelelően elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 
meghatározott időponttól kezdve 
számolhatóak el a kiadások.

A kiadások a 8. cikk (2) bekezdésének h) 
pontjában meghatározott azon időponttól 
számolhatóak el a pénzügyi hozzájárulás 
vonatkozásában, amelyen a tagállam a 7. 
cikk (1), illetve (3) bekezdésében 
meghatározottak alapján megkezdi a 
személyre szabott szolgáltatások nyújtását 
a megcélzott munkavállalóknak, illetve az 
EGAA végrehajtására irányuló igazgatási 
kiadások teljesítését.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a Bizottság megállapítja, 
hogy az EGAA igénybevételére vonatkozó 
feltételek teljesülnek, javaslatot nyújt be az 
EGAA felhasználására. Az EGAA 

Amennyiben a Bizottság megállapítja, 
hogy az EGAA igénybevételére vonatkozó 
feltételek teljesülnek, javaslatot nyújt be az 
EGAA felhasználására. Az EGAA 
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felhasználására vonatkozó döntést a 
költségvetési hatóság két ága együttesen 
hozza meg. A Tanács minősített 
többséggel, az Európai Parlament pedig 
tagjainak többségével és a leadott 
szavazatok háromötödével határoz.

felhasználására vonatkozó döntést a 
költségvetési hatóság két ága együttesen 
hozza meg legfeljebb egy hónappal a 
költségvetési hatóság megkeresését 
követően. A Tanács minősített többséggel, 
az Európai Parlament pedig tagjainak 
többségével és a leadott szavazatok 
háromötödével határoz.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság az EGAA igénybevételéről 
szóló határozatjavaslatával egyidejűleg az
érintett költségvetési sorokra történő 
átcsoportosításra is javaslatot terjeszt elő a 
költségvetési hatóság két ágánál. 
Egyetértés hiányában háromoldalú 
egyeztetési eljárást kell megindítani.

A Bizottság az EGAA igénybevételéről 
szóló határozatjavaslatával egyidejűleg az 
érintett költségvetési sorokra történő 
átcsoportosításra is javaslatot terjeszt elő a 
költségvetési hatóság két ágánál. Ezeket az 
átcsoportosításokat mind az éves, mind a 
többéves költségvetési prioritásoknak 
megfelelően kell elvégezni. Egyetértés 
hiányában háromoldalú egyeztetési eljárást 
kell megindítani.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A pénzügyi hozzájárulásról szóló 
határozatnak a 15. cikk (4) bekezdése 
szerinti hatálybalépését követően a 
Bizottság, főszabály szerint 15 napon belül, 
az Unió pénzügyi hozzájárulásának 
legalább 50 %-át kifizeti a tagállam részére 
előfinanszírozás formájában, amelyet 
szükség esetén időközi és záró kifizetések 
követnek. Az előfinanszírozást akkor kell 
elszámolni, amikor a pénzügyi 
hozzájárulás a 18. cikk (3) bekezdésének 

(1) A pénzügyi hozzájárulásról szóló 
határozatnak a 15. cikk (4) bekezdése 
szerinti hatálybalépését követően a 
Bizottság, főszabály szerint 15 napon belül, 
az Unió pénzügyi hozzájárulásának 
legalább 60 %-át kifizeti a tagállam részére 
előfinanszírozás formájában, amelyet 
szükség esetén időközi és záró kifizetések 
követnek. Az előfinanszírozást akkor kell 
elszámolni, amikor a pénzügyi 
hozzájárulás a 18. cikk (3) bekezdésének 
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megfelelően lezárul. megfelelően lezárul.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 8. cikk (1) bekezdése szerinti 
kérelem időpontját követő legfeljebb 15
hónappal, vagy a 4. cikk (3) bekezdésének 
megfelelően elfogadott, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusban rögzített időpontig a
tagállam időközi jelentést nyújt be a 
Bizottságnak a pénzügyi hozzájárulás 
felhasználásáról, így a finanszírozásról, az 
ütemezésről és a már végrehajtott 
tevékenységek típusáról, valamint a 
munkaerőpiacra való újbóli 
beilleszkedésnek, illetve új 
tevékenységeknek a kérelem időpontját 
követő 12 hónappal elért mértékéről.

(1) A 8. cikk (1) bekezdése szerinti 
kérelem időpontját követő legfeljebb 12
hónappal a tagállam időközi jelentést nyújt 
be a Bizottságnak a pénzügyi hozzájárulás 
felhasználásáról, így a finanszírozásról, az 
ütemezésről és a már végrehajtott 
tevékenységek típusáról, valamint a 
munkaerőpiacra való újbóli 
beilleszkedésnek, illetve új 
tevékenységeknek a kérelem időpontját 
követő 12 hónappal elért mértékéről.

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden második év augusztus 1-jéig és 
először 2015-ben a Bizottság mennyiségi 
és minőségi szempontokra egyaránt kitérő 
jelentést terjeszt az Európai Parlament és a 
Tanács elé az e rendelet és az 
1927/2006/EK rendelet alapján az előző 
két évben végzett tevékenységekről. A 
jelentés mindenekelőtt az EGAA által elért 
eredményeket mutatja be és elsősorban a 
benyújtott kérelmekkel, az elfogadott 
határozatokkal, a finanszírozott 
tevékenységekkel, valamint a pénzügyi 
támogatás lezárásával kapcsolatban nyújt 
tájékoztatást, kitérve arra is, hogy ezek 
mennyiben egészítik ki a strukturális 

(1) Minden második év augusztus 1-jéig és 
először 2015-ben a Bizottság mennyiségi 
és minőségi szempontokra egyaránt kitérő 
jelentést terjeszt az Európai Parlament és a 
Tanács elé az e rendelet és az 
1927/2006/EK rendelet alapján az előző 
két évben végzett tevékenységekről, és a 
jelentésben foglalt adatokat 
összehasonlítja az EGAA létrehozásakor 
fennálló adatokkal. A jelentés 
mindenekelőtt az EGAA által elért 
eredményeket mutatja be és elsősorban a 
benyújtott kérelmekkel, az elfogadott 
határozatokkal, a finanszírozott 
tevékenységekkel, valamint a pénzügyi 
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alapokból, nevezetesen az Európai 
Szociális Alapból (ESZA) és az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
(EMVA) finanszírozott tevékenységeket.
Dokumentálja továbbá azokat a 
kérelmeket, amelyeket elegendő 
előirányzat vagy a támogathatóság hiánya 
miatt elutasítottak vagy csökkentett 
tartalommal fogadtak el.

támogatás lezárásával kapcsolatban nyújt 
tájékoztatást, kitérve arra is, hogy ezek 
mennyiben egészítik ki a strukturális 
alapokból, nevezetesen az Európai 
Szociális Alapból (ESZA) finanszírozott 
tevékenységeket. Dokumentálja továbbá 
azokat a kérelmeket, amelyeket elegendő 
előirányzat vagy a támogathatóság hiánya 
miatt elutasítottak vagy csökkentett 
tartalommal fogadtak el.

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 2018. június 30-ig félidős értékelést 
készít az elért eredmények hatékonyságáról 
és fenntarthatóságáról;

a) 2017. június 30-ig félidős értékelést 
készít az elért eredmények hatékonyságáról 
és fenntarthatóságáról;

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 2022. december 31-ig külső szakértők 
közreműködésével utólagos értékelést 
készít az EGAA hatásának és az általa 
képviselt hozzáadott érték felmérésének 
érdekében.

b) 2021. december 31-ig külső szakértők 
közreműködésével utólagos értékelést 
készít az EGAA hatásának és az általa 
képviselt hozzáadott érték felmérésének 
érdekében.

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23. cikk törölve
A mezőgazdasági termelőknek szóló 
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támogatás pénzügyi irányítása
A 21. és 22. cikktől eltérve, a 
mezőgazdasági termelőknek nyújtott 
támogatást a közös agrárpolitika 
finanszírozásáról, irányításáról és 
ellenőrzéséről szóló, …/…/EK 
rendeletnek megfelelően kell irányítani és 
ellenőrizni. 

Indokolás

A rendelet hatályának a mezőgazdaságra történő kiterjesztése bonyolítani fogja az EGAA 
adminisztrációját, források átcsoportosítását eredményezi az iparból a mezőgazdaság 
kiigazítására, valamint megváltoztatja az EGAA eredeti célját, azaz az alap már nem a 
globalizáció és a válságok kiszámíthatatlan következményeinek kezelésére fog összpontosítani, 
hanem a nagymértékben kiszámítható körülmények kezelésére.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

24. cikk törölve
A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozóan a 
Bizottság részére adott felhatalmazás 
gyakorlásának feltételeit e cikk határozza 
meg.
(2) Az e rendeletben említett 
felhatalmazás e rendelet 
hatálybalépésének időpontjától kezdődő 
határozatlan időre szól.
(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 4. cikkben 
említett felhatalmazást.
(4) A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét 
követő napon vagy a határozatban 
megjelölt későbbi időpontban lép 
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hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.
(5) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.
(6) A 4. cikk (3) bekezdése alapján 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus csak akkor lép hatályba, ha az 
értesítést követő két hónapos időtartam 
elteltéig sem az Európai Parlament, sem a 
Tanács nem emelt kifogást a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, 
vagy ha az Európai Parlament és a 
Tanács az időtartam leteltét megelőzően 
egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, 
hogy nem emel kifogást. Ez az időtartam 
az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére 2 hónappal 
meghosszabbodik.

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról a 4. cikk (3) bekezdése rendelkezik, amely törlésre 
kerül.
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