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Rendeletre irányuló javaslat 

– 

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI* 

a Bizottság javaslatához 

--------------------------------------------------------- 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 

(EU) 2018/... RENDELETE 

(...) 

az (EU) 2017/825 rendeletnek a strukturálisreform-támogató program pénzügyi 

keretösszegének növelése és a program általános célkitűzésének kiigazítása tekintetében 

történő módosításáról  

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 175. cikke 

harmadik bekezdésére és 197. cikke (2) bekezdésére, 

                                                 
* * Módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ▌jel 

mutatja. 
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tekintettel az Európai Bizottság javaslatára, 

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően, 

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére1, 

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére2, 

rendes jogalkotási eljárás keretében3, 

                                                 
1 HL C 237., 2018.7.6., 53. o. 
2 HL C 247., 2018.7.13., 54. o. 
3 Az Európai Parlament …-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 

…-i határozata. 
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mivel: 

(1) Az Unió a tagállamok kérésére támogathatja a tagállamok azon erőfeszítéseit, 

amelyek az uniós jog végrehajtásához szükséges közigazgatási kapacitásaik 

javítására irányulnak. 

(2) A strukturálisreform-támogató program (a továbbiakban: a program) létrehozásának 

célja a tagállamok azon képességének erősítése, hogy az uniós érdekeket szolgáló 

igazgatási és növekedés-fenntartó strukturális reformokat dolgozzanak ki és 

hajtsanak végre, többek között az uniós alapok hatékony és eredményes 

felhasználását szolgáló támogatásnyújtás révén. A program szerinti támogatást, 

amely a legkülönbözőbb szakpolitikai területeket érintheti, a Bizottság nyújtja a 

tagállamok kérelme alapján. A szilárd gazdasági, társadalmi és területi struktúrákra 

épülő, ellenállóképes gazdaság és társadalom kialakítása, amely biztosítja a 

tagállamok számára a hatékony sokkelnyelést, és a sokkokat követő gyors 

helyreállást, hozzájárul a gazdasági, társadalmi és területi kohézióhoz, és serkenti a 

növekedési potenciált. A tagállamoknak jogi keretükkel összhangban ösztönözniük 

kell a nemzeti és regionális közigazgatás és az érdekelt felek megfelelő 

hozzájárulását és bevonását. Az említett fejlemények eléréséhez az intézményi, 

igazgatási és növekedés-fenntartó, a tagállamok számára fontos strukturális 

reformok végrehajtása, valamint az uniós érdekeket szolgáló strukturális reformok 

terén a helyi ▌felelősségvállalás fontos eszköz. 
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(3) A program intézkedéseiről és tevékenységeiről, valamint azok eredményeiről adott 

esetben uniós, nemzeti és regionális szinten folytatott hatékony kommunikáció 

alapvető fontosságú  a program eredményeinek közismertté tétele, a láthatóság 

biztosítása, valamint  a program helyi eredményeire vonatkozó tájékoztatásnyújtás 

érdekében. 

(4) Mivel a támogatás iránti igény meghaladhatja a program finanszírozási kereteit, a 

kérelmeket – adott esetben – az érintett tagállamnak a támogatási kérelmek 

benyújtásakor fontossági sorrendbe kell állítania. Ebben az összefüggésben 

figyelmet kell fordítani azokra a támogatási kérelmekre, amelyek kapcsolódnak az 

európai szemeszterhez, valamint a kohézióhoz, az innovációhoz, a 

foglalkoztatáshoz, továbbá az intelligens és fenntartható növekedéshez kapcsolódó 

szakpolitikai területekhez. Az átfedések elkerülése érdekében a programnak a többi 

eszközt ki kell egészítenie. 

(5) Mivel a program nem nyújt finanszírozást a tagállamoknak, csak technikai 

támogatást, nem célja a nemzeti költségvetésekből származó finanszírozás 

helyettesítése vagy kiváltása. 

(6) A tagállamok a kezdeti várakozásokat meghaladó, egyre növekvő mértékben vették 

igénybe a program keretében nyújtott támogatást. A Bizottsághoz a 2017-re 

vonatkozó ciklusban beérkezett támogatási kérelmek – becsült költségük alapján – 

jelentős mértékben meghaladták a rendelkezésre álló éves allokációt. A 2018-ra 

vonatkozó ciklusban a beérkezett kérelmek becsült értéke ötszöröse volt az adott évre 

igénybe vehető pénzügyi források összegének. Szinte valamennyi tagállam kért 

támogatást a program keretében, és a kérelmek a program által lefedett valamennyi 

szakpolitikai területet érintik. 



 

AM\1162365HU.docx 5/10 PE621.726v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

(7) A gazdaság ellenálló képességének megerősítéséhez és az európai gazdasági és 

monetáris unióban való sikeres részvételhez és a fokozottabb érdemi konvergencia 

eléréséhez, valamint az Unió hosszú távú stabilitásának és jólétének biztosításához 

elengedhetetlen feltétel a gazdasági és társadalmi kohézió olyan strukturális 

reformok révén történő előmozdítása, amelyek az Unió hasznára válnak, és amelyek 

összhangban állnak az Unió alapelveivel és értékeivel. Ez egyaránt fontos azon 

tagállamok euroövezeti csatlakozásra való felkészüléséhez, amelyek pénzneme nem 

az euro, valamint az euroövezeten belüli tagállamok számára. 

(8) Indokolt ezért, hogy a program általános célkitűzésében – vagyis a gazdasági és 

társadalmi kihívásokra adandó válaszokhoz való hozzájáruláshoz kapcsolódva – 

hangsúlyt kapjon, hogy a gazdasági és társadalmi kohézió, a versenyképesség, a 

termelékenység, a fenntartható növekedés és a munkahelyteremtés, valamint a 

beruházások és a társadalmi befogadás ösztönzése hozzájárulhat azon tagállamok 

euroövezetben való jövőbeli részvételének előkészítéséhez is, amelyek pénzneme 

nem az euro. 
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(9) Az általános és konkrét célkitűzések megvalósítása érdekében és a program által 

finanszírozandó, támogatható fellépések keretében rá kell mutatni arra, hogy a 

program intézkedései és tevékenységei – tiszteletben tartva az egyenlő bánásmód 

elvét valamennyi tagállam viszonylatában – irányulhatnak olyan reformok 

támogatására is, amelyek ▌hozzájárulhatnak  a tagállamok euroövezeti csatlakozásra 

való felkészüléséhez. 

(10) A tagállamok támogatás iránti növekvő igényének teljesítéséhez, továbbá 

tekintettel arra, hogy támogatni kell az Unió érdekeit szolgáló strukturális 

reformok végrehajtását, köztük azon tagállamok euroövezeti csatlakozásra 

irányuló erőfeszítéseit, amelyek pénzneme nem az euro, a programhoz 

kapcsolódó pénzügyi allokációt olyan megfelelő mértékűre kell növelni, 

hogy az Unió által nyújtott támogatás összhangban legyen a kérelmező 

tagállamok igényeivel, és azt a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 

elveinek megfelelően használják fel. Ez a növekedés nem befolyásolhatja 

kedvezőtlenül a kohéziós politika egyéb prioritásait. Mindemellett a 

tagállamok számára nem szabad kötelezővé tenni, hogy az európai 

strukturális és beruházási alapokból származó, nemzeti és regionális 

célokra elkülönített forrásaikat átcsoportosítsák. 
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(11) Annak biztosításához, hogy a minőségi támogatás nyújtása a lehető legkisebb 

késedelemmel valósuljon meg, a Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy a 

pénzügyi keretösszeg egy részét a programot támogató tevékenységek költségeinek 

fedezésére is felhasználja, így például a projektek helyszíni minőség-ellenőrzéséhez, 

nyomon követéséhez és értékeléséhez kapcsolódó kiadásokra. Ezek a tevékenységek 

fontosak a projektvégrehajtás hatékonysága szempontjából. 

(12) Az (EU) 2017/825 európai parlamenti és tanácsi rendeletet1 ezért ennek megfelelően 

módosítani kell. 

(13) Az e rendeletben foglalt intézkedések azonnali alkalmazásának lehetővé tétele 

érdekében e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 

követő napon kell hatályba lépnie, 

                                                 
1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/825 rendelete (2017. május 17.) a 

strukturálisreform-támogató program 2017–2020-as időszakra vonatkozó létrehozásáról, valamint 

az 1303/2013/EU és az 1305/2013/EU rendelet módosításáról (HL L 129., 2017.5.19., 1. o.). 
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ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 

1. cikk 

Az (EU) 2017/825 rendelet a következőképpen módosul:  

1. A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép: 

„4. cikk 

Általános célkitűzés 

A program általános célkitűzése a tagállamok – euroövezeti csatlakozásra való 

felkészülést is esetlegesen előmozdító – 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, valamint gazdasági és társadalmi ágazatok 

reformjára és megerősítésére irányuló intézkedések tekintetében, amelyek célja a 

kohézió, a versenyképesség, a termelékenység, a fenntartható növekedés és a 

munkahelyteremtés, valamint a beruházások és a társadalmi befogadás ösztönzése, 

valamint az Unión belüli reálkonvergenciához való hozzájárulás, elsősorban a 

gazdaságirányítási folyamatok keretében, többek között az uniós alapok hatékony, 

eredményes és átlátható felhasználásának elősegítése révén.” 
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2. A szöveg a következő cikkel egészül ki: 

„5a. cikk 

Az euroövezetbeli tagságra való felkészülés támogatása 

A 4. és 5. cikkben foglalt célkitűzések megvalósítása érdekében és a 6. cikkben 

említett támogatható intézkedések keretében a programból finanszírozás nyújtható 

az olyan reformok támogatására irányuló intézkedésekhez és tevékenységekhez is, 

amelyek segíthetik a tagállamok euroövezeti csatlakozásra való felkészülését.” 

3. A 10. cikk a következőképpen módosul: 

a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: 

„(1) A program végrehajtására meghatározott pénzügyi keretösszeg folyó 

áron 222 800 000 EUR.”; 

b) a (2) bekezdés a következő mondattal egészül ki: 

„A kiadások emellett fedezhetik egyéb támogató tevékenységeknek – például a 

támogatási projektek helyszíni minőség-ellenőrzésének és nyomon 

követésének – a költségeit is.” 

4. A 16. cikk (2) bekezdése a következő ponttal egészül ki: 

„f) támogatási intézkedések végrehajtása.” 
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2. cikk 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép 

hatályba. 

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. 

 

Kelt: ..., 

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről 

az elnök az elnök 

 

 

 

Or. en 

 


