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PR_COD_1app

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: [...].



PR\878704HU.doc 3/7 PE473.699v01-00

HU

TARTALOM

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE............5

INDOKOLÁS ........................................................................................................................6



PE473.699v01-00 4/7 PR\878704HU.doc

HU



PR\878704HU.doc 5/7 PE473.699v01-00

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az 1083/2006/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)0482 – C7-0221/2011 – 2011/0211(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0482),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
177. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C7-0221/2011),

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

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

– tekintettel a Régiók Bizottsága véleményére,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére (A7-0000/2011),

1. elfogadja első olvasatbeli álláspontját, amely megegyezik a Bizottság javaslatával;

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.
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INDOKOLÁS

Az Európai Unió egy olyan folyamatosan fennálló gazdasági és pénzügyi válsággal néz 
szembe, amely riasztóan negatív hatással van a tagállamok makrogazdaságának stabilitására 
és költségvetésére. Az állami beruházások finanszírozására rendelkezésre álló nemzeti 
pénzforrások csökkenése néhány országban egyértelműen a kohéziós politika végrehajtásának 
és a strukturális alapok felhasználásának korlátjává vált. 
Az előadó üdvözli az 1083/2006/EK tanácsi rendeletet (általános rendelet) módosító európai 
bizottsági javaslatot (COM (2011)0482), és megállapítja, hogy a javaslat célja további 
pénzforrások biztosítása azon uniós tagállamok számára, amelyek rendkívüli nehézségekkel 
küzdenek az államadósság/államháztartási hiány terén, valamint pénzügyi stabilitás 
biztosítása a programok folyamatos végrehajtásának garantálására.

Az erre jogosult tagállamok 1) azon euróövezeti országok, amelyek az európai pénzügyi 
stabilizációs mechanizmus keretébe tartozó program értelmében pénzügyi támogatásban 
részesültek, illetve 2) azon euróövezeten kívüli országok, amelyek a fizetésimérleg-
mechanizmus keretében részesültek pénzügyi támogatásban.

A kohéziós politika keretében további pénzügyi segítséget a társfinanszírozási ráta 
„felöltésével” lehet nyújtani, amelynek révén lehetővé válik az arra jogosult országoknak 
történő kifizetések növelése. A Bizottság a programok prioritási tengelyére alkalmazandó 
társfinanszírozási ráták 10 százalékpontos növelését javasolja. 

A rendelet a következő országokra vonatkozna: Magyarország, Románia, Lettország, 
Portugália, Görögország és Írország; változatlan maradna a kohéziós politika keretében a 
2007–2013 közötti időszakra számukra megítélt teljes keretösszeg.  Görögország esetében 
meg kell jegyezni, hogy már az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus keretén kívül is 
részesült pénzügyi támogatásban, Magyarország pedig már kilépett a fizetésimérleg-
mechanizmusból.

A javasolt intézkedések átmeneti jellegűek lesznek, és amikor a tagállam kilép a pénzügyi 
támogatási mechanizmusból, érvényüket vesztik.

A Regionális Fejlesztési Bizottság a javaslat kézhezvételekor elnökét nevezte ki előadónak, és 
a tárgyalások lehetőség szerint „első olvasati megállapodás” révén történő gyors lezárására 
hatalmazta fel; az indítványozott „feltöltés” teljes sikerének biztosítása érdekében a javasolt 
intézkedések gyors elfogadására van szükség a tagállamokban jelentkező azonnali likviditási 
igény kielégítésére.  
A javaslat sürgető volta és a bizottság jelentésében szereplő szoros időbeosztás az előadó és a 
Tanácsban zajló tárgyalásokat vezető lengyel elnökség közötti szoros koordinációt követeli 
meg. A közös cél az, hogy a tárgyalások 2011 őszén befejeződjenek, és a Parlament 
álláspontja 2011. december elején (plenáris ülésen történő szavazás) rendelkezésre álljon.
A jelentéstervezetet a bizottsági ülésnaptár következtében 2011. október elején kell 
benyújtani. A Tanácsban folytatott viták eredménye a jelenlegi szakaszban sajnos még nem 
áll rendelkezésre.

Az előadó támogatja a Bizottság szándékát, mely szerint további segítséget kell nyújtani a 
pénzügyi válság által különösen sújtott tagállamoknak. A fent felsorolt jogosultsági 
kritériumok bármelyikének megfelelő vagy megfelelt tagállamok közötti azonos bánásmód 
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biztosítása érdekében az előadó elengedhetetlennek tartja a javaslat visszamenőleges hatállyal 
történő alkalmazását.

Az előadó egyetért a Bizottság javaslatának általános szellemével, ugyanakkor úgy véli, hogy 
a jobb megvalósíthatóság érdekében szükség van egy pár változtatás bevezetésére. 
Ugyanakkor a bizottság jelentésében szereplő szoros időbeosztás és a konkrét módosítások 
megfogalmazásához szükséges további részletek iránti szükség vezetett a döntéshez, hogy a 
jelentéstervezetet konkrét módosítások nélkül nyújtsák be, valamint hogy e módosításokat egy 
későbbi, a szöveg módosítására rendelkezésre álló szakaszban terjesszék elő, lehetővé téve a 
tartalomról történő mélyebb elgondolkodást. 
Az előadó úgy véli, hogy az eljárásnak, amelynek keretében biztosítják a tagállamok számára 
a „feltöltéssel” kapcsolatos intézkedéseket, egyértelműnek kell lennie, és szükség van a 
megnövelt köztes kifizetések felhasználásáról szóló megfelelő jelentéstételre. Azonban sem 
az ilyen intézkedések iránti kérelemre vonatkozó eljárás, sem az értékelő jelentés nem 
vezethet az adminisztratív terhek növekedéséhez, illetve főként a válság által sújtott országok 
szükségleteinek megválaszolására szem előtt kell tartani a gyors politikai kiigazítást. A 
jelentéstétel például a már létező stratégiai jelentéstétel részét képezhetné.

A bizottsági javaslatra vonatkozóan tett fenti módosításokon kívül további javaslatok 
benyújtására is sor kerülhet, melyek célja a javaslat átmeneti jellegének és költségvetési 
vonzatainak egyértelművé tétele (azaz a jövőbeli jogalkotási csomagról szóló tárgyalásokat ez 
nem érinti).


