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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

az 1303/2013/EU rendeletnek a beruházás 
a növekedésbe és munkahelyteremtésbe 
célkitűzés keretében a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításának 
előmozdítását és a zöld, digitális és 
reziliens gazdasági helyreállítás 
előkészítését támogató rendkívüli 
kiegészítő források és az azokkal 
kapcsolatos végrehajtási rendelkezések 
tekintetében történő módosításáról 
(REACT-EU)

az 1303/2013/EU rendeletnek a beruházás 
a növekedésbe és munkahelyteremtésbe 
célkitűzés, valamint az európai területi 
együttműködés célkitűzés keretében a 
Covid19-világjárvány okozta válság 
elhárításának előmozdítását és a zöld, 
digitális és reziliens gazdasági helyreállítás 
előkészítését támogató rendkívüli 
kiegészítő források és az azokkal 
kapcsolatos végrehajtási rendelkezések 
tekintetében történő módosításáról 
(REACT-EU)

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamokat példa nélküli módon 
érinti a Covid19-világjárvány 
következményeképpen kialakult válság. A 
válság visszaveti a tagállamok 
növekedését, ez pedig tovább súlyosbítja 
az egészségügyi rendszereikben és 
gazdaságuk más ágazataiban szükséges 
közberuházások hirtelen és jelentős 
növekedése miatt kialakult súlyos 
likviditási hiányt. Ezáltal egy olyan 
kivételes helyzet állt elő, amely egyedi 
intézkedéseket kíván.

(1) A tagállamokat példa nélküli módon 
érinti a Covid19-világjárvány 
következményeképpen kialakult szociális, 
gazdasági és egészségügyi válság. A 
válság visszaveti a tagállamok 
növekedését, ez pedig tovább súlyosbítja 
az egészségügyi rendszereikben és 
gazdaságuk más ágazataiban szükséges 
közberuházások hirtelen és jelentős 
növekedése miatt kialakult súlyos 
likviditási hiányt, tovább rontva a 
szegénység kockázatának kitett emberek 
helyzetét, elmélyítve a társadalmi 
szakadékokat és növelve a 
munkanélküliséget. Emellett a belső 
határok lezárása a dolgozók munkába 
való eljutásának és a kkv-k működésének 
befolyásolása révén súlyos hatással volt a 
határ menti térségek gazdasági 
együttműködésére is. Ezenkívül jogos 
aggály, hogy a betegek közép- és hosszú 
távon korlátozottan férhetnek majd hozzá 
az egészségügyi szolgáltatásokhoz. 
Figyelembe kell továbbá venni, hogy az 
Unió egészét tekintve és az Unión belül 
jelentős egészségügyi egyenlőtlenségek 
állnak fenn, különösen a határok mentén 
fekvő régiókban, ezáltal elmélyítve a 
kielégítetlen orvosi igényeket és 
csökkentve a tagállamok általános 
társadalmi kohézióját. Ezáltal egy olyan 
kivételes helyzet állt elő, amely a 
reálgazdaságot gyorsan elérő azonnali és 
rendkívüli intézkedéseket kíván a 
beruházások, a gazdasági növekedés és a 
munkahelyteremtés, valamint a vállalati 
struktúra megőrzése ösztönzésére.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A válság hatásainak enyhítése 
érdekében 2020. március 30-án 
módosították az 1303/2013/EU és az 
1301/2013/EU rendeletet, ami fokozott 
rugalmasságot biztosít az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapból (a 
továbbiakban: ERFA), az Európai Szociális 
Alapból (a továbbiakban: ESZA) és a 
Kohéziós Alapból (a továbbiakban a három 
alap együttesen: az alapok), valamint az 
Európai Tengerügyi és Halászati Alapból 
(a továbbiakban: ETHA) támogatott 
operatív programok végrehajtása során. Az 
Unió gazdaságait és társadalmait sújtó 
kedvezőtlen hatások tovább súlyosbodtak, 
ezért 2020. április 23-án mindkét rendeletet 
ismét módosították, és további 
rugalmasságot vezettek be, hogy a 
tagállamok a példa nélküli válságra adandó 
szükséges válaszintézkedésekre 
összpontosíthassanak. A módosítások 
révén könnyebben lehet támogatást 
mozgósítani az alapok eddig 
felhasználatlan forrásaiból, és a programok 
végrehajtásával és az ellenőrzésekkel 
kapcsolatos eljárási követelmények is 
egyszerűsödtek.

(2) A válság hatásainak enyhítése 
érdekében 2020. március 30-án 
módosították az 1303/2013/EU és az 
1301/2013/EU rendeletet, ami fokozott 
rugalmasságot biztosít az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapból (a 
továbbiakban: ERFA), az Európai Szociális 
Alapból (a továbbiakban: ESZA) és a 
Kohéziós Alapból (a továbbiakban a három 
alap együttesen: az alapok), valamint az 
Európai Tengerügyi és Halászati Alapból 
(a továbbiakban: ETHA) támogatott 
operatív programok végrehajtása során. Az 
Unió gazdaságait és társadalmait sújtó 
kedvezőtlen hatások tovább súlyosbodtak, 
ezért 2020. április 23-án mindkét rendeletet 
ismét módosították, és további 
rugalmasságot vezettek be, hogy a 
tagállamok a példa nélküli válságra adandó 
szükséges válaszintézkedésekre 
összpontosíthassanak. A módosítások 
révén könnyebben lehet támogatást 
mozgósítani az alapok eddig 
felhasználatlan forrásaiból, és a programok 
végrehajtásával és az ellenőrzésekkel 
kapcsolatos eljárási követelmények is 
egyszerűsödtek annak érdekében, hogy a 
végső kedvezményezettek korábban 
elérhetetlen finanszírozáshoz férhessenek 
hozzá.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Annak érdekében, hogy orvosolja a 
Covid19-járvány megfékezését célzó 
rendkívüli tagállami korlátozásokból adódó 
hatalmas gazdasági sokkot, továbbá hogy 
kezelje a tagállamok rendelkezésére álló 
eltérő eszközökre visszavezethető, a belső 
piac működésére számottevő hatást 

(3) Annak érdekében, hogy orvosolja a 
Covid19-járvány megfékezését célzó 
rendkívüli tagállami korlátozásokból adódó 
hatalmas gazdasági sokkot, és elkerülje az 
Uniót sújtó katasztrofális társadalmi és 
gazdasági következményeket, továbbá 
hogy kezelje a tagállamok rendelkezésére 
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gyakorló aszimmetrikus helyreállítás 
kockázatát, az Európai Tanács 2020. április 
23-án jóváhagyta a fellendülést szolgáló, 
erős beruházási komponens jellemezte 
ütemtervét; ezenkívül felszólított az 
Európai Helyreállítási Alap létrehozására, 
megbízta a Bizottságot, hogy mérje fel a 
pontos igényeket annak érdekében, hogy a 
forrásokat az Unió leginkább érintett 
ágazataira és földrajzi területeire lehessen 
összpontosítani, továbbá egyértelműsítette 
a 2021–2027-es időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi kerettel való 
kapcsolatot.

álló eltérő eszközökre visszavezethető, a 
belső piac működésére számottevő hatást 
gyakorló aszimmetrikus helyreállítás 
kockázatát, az Európai Tanács 2020. április 
23-án jóváhagyta a fellendülést szolgáló, 
erős beruházási komponens jellemezte 
ütemtervét; ezenkívül felszólított az 
Európai Helyreállítási Alap létrehozására, 
megbízta a Bizottságot, hogy mérje fel a 
pontos igényeket annak érdekében, hogy a 
forrásokat a Tanács 2020. július 21-i 
következtetéseiben foglaltak szerint az 
Unió leginkább érintett ágazataira és 
földrajzi területeire lehessen 
összpontosítani, továbbá egyértelműsítette 
a 2021–2027-es időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi kerettel való 
kapcsolatot.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az [Európai Helyreállítási Eszközről 
szóló] rendelettel összhangban és az ahhoz 
rendelt források keretein belül az európai 
beruházási és strukturális alapok keretében 
helyreállítási és rezilienciaépítési 
intézkedéseket kell végrehajtani a 
Covid19-válság példa nélküli hatásainak 
kezelése érdekében. Az ilyen kiegészítő 
források felhasználásakor biztosítani kell 
az [Európai Helyreállítási Eszközről 
szóló] rendeletben előírt határidők 
betartását. Ezenfelül a gazdasági, 
társadalmi és területi kohéziós célú 
kiegészítő forrásokat a 2014–2020-as 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keret felülvizsgálata révén kell 
rendelkezésre bocsátani.

(4) Az [Európai Helyreállítási Eszközről 
szóló] rendelettel összhangban és az ahhoz 
rendelt források keretein belül az európai 
beruházási és strukturális alapok keretében 
helyreállítási és rezilienciaépítési 
intézkedéseket kell végrehajtani a 
Covid19-válság példa nélküli hatásainak 
kezelése érdekében. Ezenfelül a gazdasági, 
társadalmi és területi kohéziós célú 
kiegészítő forrásokat a 2014–2020-as 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keret felülvizsgálata révén kell 
rendelkezésre bocsátani, lehetővé téve a 
Covid19-válság miatt felmerülő 
szükségletekre való rugalmas reagálást.

Módosítás 6
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében 
rendkívüli jelleggel további 58 272 800 
000 EUR-t (folyó árakon) kell a 
strukturális alapokhoz kötődő költségvetési 
kötelezettségvállalásként rendelkezésre 
bocsátani a 2020-as, a 2021-es és a 2022-es 
évre, hogy a Covid19-világjárvány okozta 
válság elhárításában leginkább érintett 
tagállamok és régiók támogatáshoz 
jussanak, vagy előkészíthessék a zöld, 
digitális és reziliens gazdasági 
helyreállítást; a cél az, hogy a meglévő 
operatív programok révén a forrásokat 
mielőbb a reálgazdaságba forgassák. A 
2020-ra szóló források a 2014–2020 
közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziós célú ráfordításainak 
növeléséből, míg a 2021-re és 2022-re 
szóló források az Európai Uniós 
Helyreállítási Eszközből származnak. A 
kiegészítő források egy részét a Bizottság 
által kezdeményezett technikai 
segítségnyújtásra kell fordítani. A 
Bizottságnak tagállamonként le kell 
bontania a fennmaradó kiegészítő 
forrásokat, és az allokációs módszer 
alapját a tagállamok viszonylagos jólétét 
jelző legfrissebb objektív statisztikai 
adatok, valamint a jelenlegi válság 
gazdaságukra és társadalmaikra gyakorolt 
hatása és mértéke képezi. Tekintettel a 
legkülső régiók gazdaságainak és 
társadalmainak sebezhetőségére, az 
allokációs módszernek e régiók számára 
célzott kiegészítő összeget kell 
elkülönítenie. A válság folyamatosan 
változó hatásaira való tekintettel a bontást 
2021-ben ugyanezen allokációs módszer 
alapján, a 2021. október 19-ig 
rendelkezésre álló legfrissebb statisztikai 
adatok felhasználásával felül kell vizsgálni, 
a kiegészítő források 2022. évi részletének 

(5) A beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe célkitűzés, valamint 
az európai területi együttműködés 
keretében rendkívüli jelleggel folyó árakon 
további 58 272 800 000 EUR-t (azaz 2018-
as árakon 54 806 498 104 EUR-t) kell a 
strukturális alapokhoz kötődő költségvetési 
kötelezettségvállalásként rendelkezésre 
bocsátani a 2020-as, a 2021-es és a 2022-es 
évre, valamint – amennyiben azt valamely 
tagállam megindokolja – a 2023-as és a 
2024-es évre is, hogy a Covid19-
világjárvány és annak társadalmi-
gazdasági következményei által okozott 
válság elhárításában leginkább érintett 
tagállamok és régiók támogatáshoz 
jussanak, vagy előkészíthessék a zöld, 
digitális, szociális és reziliens gazdasági 
helyreállítást; a cél az, hogy a meglévő 
operatív programok révén a forrásokat 
mielőbb a reálgazdaságba forgassák. A 
2020-ra szóló források a 2014–2020 
közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziós célú ráfordításainak 
növeléséből, míg a 2021-re és 2022-re, 
valamint adott esetben a 2023-ra és 2024-
re szóló források az Európai Uniós 
Helyreállítási Eszközből származnak. A 
kiegészítő források egy részét a Bizottság 
által kezdeményezett technikai 
segítségnyújtásra kell fordítani. A 
Bizottságnak a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió célkitűzésének megfelelő 
összehangolt fejlődés biztosítása 
érdekében mind a beruházás a 
növekedésbe és munkahelyteremtésbe, 
mind az európai területi együttműködés 
célkitűzés keretében rendelkezésre álló 
költségvetési kötelezettségvállalások 
tekintetében a tagállamok viszonylagos 
jólétét jelző legfrissebb objektív statisztikai 
adatokon, valamint a jelenlegi válság 
gazdaságukra és társadalmaikra gyakorolt 
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felosztása céljából. hatásán és mértékén alapuló allokációs 
módszer alapján végrehajtási aktusokban 
meg kell határoznia a tagállamonként 
fennmaradó kiegészítő források éves 
bontását. Tekintettel a legkülső régiók 
gazdaságainak és társadalmainak 
sebezhetőségére, az allokációs módszernek 
e régiók számára célzott kiegészítő 
összeget kell elkülönítenie. A válság 
folyamatosan változó hatásaira való 
tekintettel a bontást 2021-ben ugyanezen 
allokációs módszer alapján, a 2021. 
október 19-ig rendelkezésre álló 
legfrissebb statisztikai adatok 
felhasználásával felül kell vizsgálni, a 
kiegészítő források 2022. évi részletének, 
adott esetben pedig a 2023. és 2024. évi 
részletének felosztása céljából.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Erre a rendeletre az Európai 
Parlament és a Tanács által az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 322. 
cikke alapján elfogadott horizontális 
költségvetési szabályok vonatkoznak. 
Ezeket a szabályokat a költségvetési 
rendelet állapítja meg, amely meghatározza 
különösen a költségvetés támogatások, 
közbeszerzés, pénzdíjak, illetve közvetett 
irányítás útján történő létrehozásának és 
végrehajtásának eljárását, és előírja a 
pénzügyi szereplők felelősségének 
ellenőrzését. Az EUMSZ 322. cikke 
alapján elfogadott szabályok a 
tagállamokban a jogállamiság tekintetében 
fennálló, általánossá vált hiányosságok 
esetén az Unió költségvetésének védelmére 
is vonatkoznak, mivel a jogállamiság 
tiszteletben tartása a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás és a 
hatékony uniós finanszírozás alapvető 
előfeltétele.

(6) Erre a rendeletre az Európai 
Parlament és a Tanács által az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 322. 
cikke alapján elfogadott horizontális 
költségvetési szabályok vonatkoznak. 
Ezeket a szabályokat a költségvetési 
rendelet állapítja meg, amely meghatározza 
különösen a költségvetés támogatások, 
közbeszerzés, pénzdíjak, illetve közvetett 
irányítás útján történő létrehozásának és 
végrehajtásának eljárását, és előírja a 
pénzügyi szereplők felelősségének 
ellenőrzését. Az EUMSZ 322. cikke 
alapján elfogadott szabályok a 
tagállamokban a jogállamiság tekintetében 
fennálló, általánossá vált hiányosságok 
esetén az Unió költségvetésének védelmére 
is vonatkoznak, mivel a jogállamiság 
tiszteletben tartása a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás és a 
hatékony uniós finanszírozás alapvető 
előfeltétele, a végső kedvezményezettek 
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védelme pedig elengedhetetlen a válság 
utáni helyreállítás előmozdításához.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Annak érdekében, hogy a tagállamok 
a lehető legnagyobb rugalmasság mellett 
alakíthassák ki a Covid19-világjárvány 
okozta válság elhárítására szolgáló 
intézkedéseiket, illetve készíthessék elő a 
zöld, digitális és reziliens gazdasági 
helyreállítást, a Bizottságnak 
tagállamonként kell megállapítania az 
allokációkat. Rendelkezni kell továbbá 
arról is, hogy a kiegészítő forrásokat a 
leginkább rászorulók támogatására is fel 
lehessen használni. Ezenkívül meg kell 
határozni a tagállamok kezdeményezése 
nyomán nyújtandó technikai 
segítségnyújtásra elkülönített összegek 
felső határát is, és a lehető legnagyobb 
rugalmasságot kell biztosítani a tagállamok 
számára ahhoz, hogy ezeket az összegeket 
az ERFA és az ESZA támogatásában 
részesülő operatív programokhoz 
rendeljék. Leszögezendő, hogy a kiegészítő 
források esetében nincs szükség a 
minimális ESZA-részarány 
alkalmazására. A kiegészítő források 
várható gyors elköltésére való tekintettel a 
kiegészítő forrásokhoz kapcsolódó 
kötelezettségvállalásokat csak az operatív 
programok lezárásakor kell visszavonni.

(7) Annak érdekében, hogy a tagállamok 
a lehető legnagyobb rugalmasság mellett 
alakíthassák ki a Covid19-világjárvány és 
annak társadalmi-gazdasági 
következményei által okozott válság 
elhárítására szolgáló intézkedéseiket, 
illetve készíthessék elő az egészségügyi 
rendszerek és a gazdaság zöld, digitális és 
reziliens helyreállítását, a Bizottságnak 
tagállamonként kell megállapítania az 
allokációkat, figyelembe véve a leginkább 
érintett régiókat. Rendelkezni kell továbbá 
arról is, hogy a kiegészítő forrásokat a 
leginkább rászorulók támogatására és az 
ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre 
is fel lehessen használni. Ezenkívül meg 
kell határozni a tagállamok 
kezdeményezése nyomán nyújtandó 
technikai segítségnyújtásra elkülönített 
összegek felső határát is, és a lehető 
legnagyobb rugalmasságot kell biztosítani 
a tagállamok számára ahhoz, hogy ezeket 
az összegeket az ERFA és az ESZA 
támogatásában részesülő operatív 
programokhoz rendeljék. Az ESZA 
operatív képességét fenn kell tartani. A 
kiegészítő források várható gyors 
elköltésére való tekintettel a kiegészítő 
forrásokhoz kapcsolódó 
kötelezettségvállalásokat csak az operatív 
programok lezárásakor kell visszavonni.

Módosítás 9

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

(7a) Mivel a Covid19-világjárvány eltérő 
módon érintette a tagállamok régióit és 
településeit, a hatóságok, a gazdasági és 
szociális partnerek, valamint a civil 
társadalom regionális és helyi 
szereplőinek bevonása fontos a REACT-
EU által támogatott, válság utáni 
helyreállítás előkészítéséhez, 
végrehajtásához, nyomon követéséhez és 
értékeléséhez. A Bizottságnak meg kell 
erősítenie és szorosan nyomon kell 
követnie a partnerséget és a többszintű 
irányítást a tagállamokban.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az ERFA támogatási körén belüli 
fellépések kiegészítése érdekében – az 
(EU) 2020/460 és az (EU) 2020/558 
európai parlamenti és tanácsi 
rendeletekkel5 bevezetett módosításoknak 
megfelelően – a tagállamoknak továbbra is 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a 
kiegészítő forrásokat elsősorban az 
egészségügyi szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó termékekbe és szolgáltatásokba 
való beruházásokra, kkv-knak nyújtandó 
működőtőke- vagy beruházási 
támogatásokra, a digitális és zöld 
gazdaságra való átálláshoz hozzájáruló 
beruházásokra, a polgároknak alapvető 
szolgáltatásokat biztosító infrastruktúrákra, 
valamint a válság által leginkább sújtott 
ágazatoktól függő régiókban bevezetendő 
gazdaságélénkítő intézkedésekre fordítsák. 
Emellett a technikai segítségnyújtást is 
támogatni kell. Helyénvaló, hogy e 
kiegészítő források kizárólag a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításának 
előmozdítása és a zöld, digitális és reziliens 

(9) Az ERFA támogatási körén belüli 
fellépések kiegészítése érdekében – az 
(EU) 2020/460 és az (EU) 2020/558 
európai parlamenti és tanácsi 
rendeletekkel5 bevezetett módosításoknak 
megfelelően – a tagállamoknak továbbra is 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a 
kiegészítő forrásokat elsősorban az 
egészségügyi szolgáltatásokhoz, köztük a 
határokon átnyúló egészségügyi 
szolgáltatásokhoz, gondozóotthonokhoz 
kapcsolódó termékekbe és szolgáltatásokba 
való beruházásokra – biztosítva az egyéb 
uniós eszközökkel való maximális 
kiegészítő jelleget –, kkv-knak nyújtandó 
működőtőke- vagy beruházási 
támogatásokra – különösen a Covid19-
világjárvány által leginkább sújtott és 
gyors újjáélesztést igénylő ágazatokban, 
például a turizmusban és a kultúra 
területén –, a digitális és zöld gazdaságra 
való átálláshoz hozzájáruló beruházásokra, 
valamint a szociális gazdasági 
vállalkozások számára nyújtott 
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gazdasági helyreállítás előkészítése új 
tematikus célkitűzésre összpontosuljanak, 
amelynek egyetlen beruházási prioritást 
kell képeznie, lehetővé téve a kiegészítő 
források egyszerűsített programozását és 
végrehajtását.

támogatásokra, a vidéki, határ menti, 
kevésbé fejlett, szigeti, hegyvidéki, ritkán 
lakott és legkülső régiókban, valamint az 
ipari átalakulás és az elnéptelenedés által 
érintett térségekben élők számára 
megkülönböztetésmentes alapvető 
szolgáltatásokat biztosító infrastruktúrákra, 
vagy a válság által leginkább sújtott 
ágazatoktól függő régiókban bevezetendő 
gazdaságélénkítő intézkedésekre fordítsák. 
A változó egészségügyi szükségleteknek 
megfelelő konkrét kezelések kifejlesztésére 
szakosodott kiválósági központok 
hálózatának Unió-szerte történő kiépítése 
és kialakítása révén elő kell mozdítani a 
szorosabb együttműködést, koordinációt 
és rezilienciát az egészségügy területén. 
Támogatni kell egyéb, olyan 
beruházásokat is, amelyek magas 
munkahelyteremtési potenciállal 
rendelkeznek, például a városfejlesztést. 
Emellett minden szakaszban támogatni 
kell a technikai segítségnyújtást is. 
Helyénvaló, hogy e kiegészítő források 
kizárólag a Covid19-világjárvány okozta 
válság elhárításának előmozdítása és a 
zöld, digitális és reziliens gazdasági 
helyreállítás előkészítése új tematikus 
célkitűzésre összpontosuljanak, amelynek 
egyetlen beruházási prioritást kell 
képeznie, lehetővé téve a kiegészítő 
források egyszerűsített programozását és 
végrehajtását.

__________________ __________________
5 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2020/460 rendelete (2020. március 30.) az 
1301/2013/EU, az 1303/2013/EU és az 
508/2014/EU rendeletnek a COVID-19 
járványra adott válaszként a tagállamok 
egészségügyi rendszereibe és gazdaságuk 
más ágazataiba történő beruházások 
mozgósítását célzó különös intézkedések 
tekintetében történő módosításáról (A 
koronavírusra való reagálást célzó 
beruházási kezdeményezés) (HL L 99., 
2020.3.31., 5. o.). Az Európai Parlament és 
a Tanács (EU) 2020/558 rendelete (2020. 
április 23.) az 1301/2013/EU és az 

5 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2020/460 rendelete (2020. március 30.) az 
1301/2013/EU, az 1303/2013/EU és az 
508/2014/EU rendeletnek a COVID-19 
járványra adott válaszként a tagállamok 
egészségügyi rendszereibe és gazdaságuk 
más ágazataiba történő beruházások 
mozgósítását célzó különös intézkedések 
tekintetében történő módosításáról (A 
koronavírusra való reagálást célzó 
beruházási kezdeményezés) (HL L 99., 
2020.3.31., 5. o.). Az Európai Parlament és 
a Tanács (EU) 2020/558 rendelete (2020. 
április 23.) az 1301/2013/EU és az 
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1303/2013/EU rendeletnek az európai 
strukturális és beruházási alapok COVID-
19-járványra adott válaszlépésekre történő 
felhasználásához kivételes rugalmasságot 
biztosító egyedi intézkedések tekintetében 
történő módosításáról (HL L 130., 
2020.4.23., 1. o.).

1303/2013/EU rendeletnek az európai 
strukturális és beruházási alapok COVID-
19-járványra adott válaszlépésekre történő 
felhasználásához kivételes rugalmasságot 
biztosító egyedi intézkedések tekintetében 
történő módosításáról (HL L 130., 
2020.4.23., 1. o.).

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az ESZA tekintetében a kiegészítő 
forrásokat a tagállamoknak elsősorban a 
munkahelyek megőrzésére kell 
felhasználniuk, többek között a csökkentett 
munkaidős foglalkoztatás, az 
önfoglalkoztatóknak nyújtott támogatás, a 
– különösen a kiszolgáltatott helyzetben 
lévőket figyelembe vevő – 
munkahelyteremtés, a fiatalok 
foglalkoztatásával kapcsolatos 
intézkedések támogatása, az oktatási és 
képzési tevékenységek, a készségfejlesztés, 
valamint az általános érdekű, gyermekekre 
is kiterjedő szociális szolgáltatások 
elérhetőségének megkönnyítése révén. 
Hangsúlyozni kell, hogy a jelenlegi 
rendkívüli körülmények között a 
munkavállalók és az önfoglalkoztatók 
Covid19-világjárvánnyal kapcsolatos 
csökkentett munkaidős foglalkoztatásához 
abban az esetben is nyújtható támogatás, ha 
az nem párosul aktív munkaerőpiaci 
intézkedésekkel (kivéve, ha a nemzeti 
jogszabályok előírnak ilyen 
intézkedéseket). A csökkentett munkaidős 
foglalkoztatáshoz nyújtott uniós támogatást 
időben korlátozni kell.

(10) Az ESZA tekintetében a kiegészítő 
forrásokat a tagállamoknak elsősorban a 
munkaerőpiac, az egészségügyi és 
szociális rendszerek modernizálására, a 
munkahelyek megőrzésére kell 
felhasználniuk – egyebek mellett a vidéki, 
határ menti, kevésbé fejlett, szigeti, 
hegyvidéki, ritkán lakott és legkülső 
régiókban, valamint az ipari átalakulás és 
az elnéptelenedés által érintett 
térségekben –, többek között a csökkentett 
munkaidős foglalkoztatás, az 
önfoglalkoztatóknak, vállalkozóknak, 
szabadúszóknak, művészeknek és 
alkotóknak nyújtott támogatás, a – 
különösen a kiszolgáltatott helyzetben 
lévőket figyelembe vevő – 
munkahelyteremtés, a társadalmi 
befogadás és a szegénység felszámolása, a 
fiatalok foglalkoztatásával kapcsolatos 
intézkedések támogatása, az inkluzív 
oktatási és képzési tevékenységek, ezen 
belül az élethosszig tartó tanulás, az 
online oktatás, a készségfejlesztés, az 
átképzés és a továbbképzés – különösen a 
hátrányos helyzetű csoportok és a 
gondozók számára –, valamint az 
egészségügyi ellátások, valamint az 
általános érdekű, gyermekekre, idősekre, 
fogyatékossággal élőkre, a későbbi 
gazdasági válság terheinek oroszlánrészét 
viselő nőkre, kisebbségekre és 
hajléktalanokra is kiterjedő szociális 
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szolgáltatások elérhetőségének 
megkönnyítése révén. Hangsúlyozni kell, 
hogy a jelenlegi rendkívüli körülmények 
között a munkavállalók és az 
önfoglalkoztatók Covid19-világjárvánnyal 
kapcsolatos csökkentett munkaidős 
foglalkoztatásához abban az esetben is 
nyújtható támogatás, ha az nem párosul 
aktív munkaerőpiaci intézkedésekkel 
(kivéve, ha a nemzeti jogszabályok 
előírnak ilyen intézkedéseket). A 
csökkentett munkaidős foglalkoztatáshoz 
nyújtott uniós támogatást időben korlátozni 
kell. A csökkentett munkaidős 
foglalkoztatási megoldásoknak a munka- 
és foglalkoztatási feltételek és jogok 
azonos szintjének fenntartását kell 
célozniuk, és a számukra biztosított 
kiegészítő ESZA-források kizárólag a 
részleges munkanélküli-ellátások 
finanszírozására használhatók fel, és nem 
fordíthatók más vállalati célokra vagy 
kiadásokra, és nem veszélyeztethetik a 
kollektív tárgyalásokat, illetve a 
munkavállalók vállalati döntéshozatali 
folyamatokban a nemzeti joggal és 
gyakorlattal összhangban való részvételét 
vagy együttdöntését.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Mivel a tagállamok közötti határok 
ideiglenes lezárása komoly kihívások elé 
állította a határokon átívelő közösségeket 
és vállalkozásokat, valamint a határ menti 
régiók gazdaságait, a tagállamoknak a 
már meglévő Interreg együttműködési 
projekteken keresztül vagy új projektek 
létrehozásával a kiegészítő források 
legfeljebb 5%-át a határokon átnyúló 
projektek támogatásához kell 
felhasználniuk.
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Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Annak érdekében, hogy a tagállamok 
elegendő pénzügyi eszközzel 
rendelkezzenek a Covid19-világjárvány 
okozta válság elhárítására szolgáló 
intézkedéseik gyors végrehajtásához, 
illetve a zöld, digitális és reziliens 
gazdasági helyreállítás előkészítéséhez, a 
kiegészítő forrásokból támogatott 
intézkedések mielőbbi végrehajtása végett 
magasabb arányú kezdeti előfinanszírozást 
kell rendelkezésükre bocsátani. A kezdeti 
előfinanszírozás azt hivatott biztosítani, 
hogy a tagállamok szükség esetén előleget 
fizethessenek, és a kifizetési kérelmek 
beérkezését követően késedelem nélkül 
visszatérítést nyújthassanak a 
kedvezményezetteknek.

(11) Annak érdekében, hogy a tagállamok 
elegendő pénzügyi eszközzel 
rendelkezzenek a Covid19-világjárvány és 
annak társadalmi-gazdasági 
következményei által okozott válság 
elhárítására szolgáló intézkedéseik gyors 
végrehajtásához, illetve az egészségügyi 
rendszerek és a gazdaság zöld, digitális és 
reziliens helyreállításának előkészítéséhez, 
a kiegészítő forrásokból támogatott 
intézkedések mielőbbi végrehajtása végett 
magasabb arányú kezdeti előfinanszírozást 
vagy – adott esetben – éves 
előfinanszírozást kell rendelkezésükre 
bocsátani. A kezdeti előfinanszírozás azt 
hivatott biztosítani, hogy a tagállamok 
szükség esetén előleget fizethessenek, és a 
kifizetési kérelmek beérkezését követően 
késedelem nélkül visszatérítést 
nyújthassanak a kedvezményezetteknek. 

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A kiegészítő forrásokat a 
fenntartható fejlődés elvével és a „ne 
árts” elvvel összhangban kell 
felhasználni, figyelembe véve az ENSZ 
fenntartható fejlesztési céljait és a Párizsi 
Megállapodást. Ezen túlmenően az 
operatív programok végrehajtása során 
figyelembe kell venni és elő kell mozdítani 
a férfiak és nők közötti egyenlőséget, a 
nemek közötti egyenlőség általános 
érvényesítését és a nemi dimenzió 
integrálását.
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A tagállami költségvetésekre a 
Covid19-világjárvány okozta válság 
elhárítása és a zöld, digitális és reziliens 
gazdasági helyreállítás előkészítése miatt 
nehezedő terhek enyhítése érdekében a 
tagállamoknak kivételes jelleggel 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a 
kiegészítő forrásokból támogatást nyújtó 
operatív programok külön prioritási 
tengelyeire akár 100 %-os 
társfinanszírozási arány alkalmazását 
kérjék.

(13) A tagállami költségvetésekre a 
Covid19-világjárvány okozta válság 
elhárítása és az egészségügyi rendszerek és 
a gazdaság zöld, digitális és reziliens 
helyreállításának előkészítése miatt 
nehezedő terhek enyhítése érdekében a 
tagállamoknak kivételes jelleggel 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a 
kiegészítő forrásokból támogatást nyújtó 
operatív programok külön prioritási 
tengelyeire akár 100 %-os 
társfinanszírozási arány alkalmazását 
kérjék.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Annak érdekében, hogy a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításának 
előmozdítását és a zöld, digitális és 
reziliens gazdasági helyreállítás 
előkészítését célzó kiegészítő forrásokat a 
jelenlegi programozási időszakon belül 
mielőbb felhasználhassák, indokolt a 
tagállamokat kivételes jelleggel 
mentesíteni az előzetes feltételrendszerek, 
a teljesítménytartalék, az 
eredményességmérési keret alkalmazása és 
a tematikus koncentráció – így a 
fenntartható városfejlesztésre fordítható 
ERFA-forrásokra megállapított 
küszöbértékek – követelménye alól, és a 
kiegészítő források esetében 
hasonlóképpen el kell tekinteni a 
kommunikációs stratégia kidolgozásától. 
Lényeges azonban, hogy a tagállamok 
2024. december 31-ig legalább egy 

(14) Annak érdekében, hogy a Covid19-
világjárvány és annak társadalmi-
gazdasági következményei által okozott 
válság elhárításának előmozdítását és az 
egészségügyi rendszerek és a gazdaság 
zöld, digitális és reziliens 
helyreállításának előkészítését célzó 
kiegészítő forrásokat a jelenlegi 
programozási időszakon belül mielőbb 
felhasználhassák, indokolt a tagállamokat 
kivételes jelleggel mentesíteni az előzetes 
feltételrendszerek, a teljesítménytartalék, 
az eredményességmérési keret alkalmazása 
és a tematikus koncentráció – így a 
fenntartható városfejlesztésre fordítható 
ERFA-forrásokra megállapított 
küszöbértékek – követelménye alól, és a 
kiegészítő források esetében 
hasonlóképpen el kell tekinteni a 
kommunikációs stratégia kidolgozásától. 
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értékelés elkészítéséről gondoskodjanak, 
amelyben értékelik a kiegészítő források 
eredményességét, hatékonyságát és hatását, 
valamint azt, hogy azok miként járultak 
hozzá az új, célzott tematikus célkitűzés 
céljainak eléréséhez. Annak érdekében, 
hogy az információkat uniós szinten is 
össze lehessen hasonlítani, a Bizottság a 
tagállamokat arra ösztönzi, hogy az 
értékelést az általa kidolgozott 
programspecifikus mutatók alapján 
készítsék el. Ezenfelül gondoskodni kell 
arról is, hogy a tagállamok és az irányító 
hatóságok a tájékoztatással, 
kommunikációval és láthatósággal 
kapcsolatos feladataik ellátása során 
fokozott láthatóságot biztosítsanak az Unió 
által bevezetett rendkívüli intézkedéseknek 
és forrásoknak, és felhívják különösen a 
potenciális kedvezményezettek, a 
kedvezményezettek, a résztvevők, a 
pénzügyi eszközök végső 
kedvezményezettjei és a nyilvánosság 
figyelmét a kiegészítő források meglétére, 
mértékére és az azokból származó további 
támogatásra.

Lényeges azonban, hogy a tagállamok 
2024. december 31-ig, vagy a kiegészítő 
források 2023. és 2024. évi költségvetési 
kötelezettségvállalásokhoz való 
rendelkezésre bocsátása esetén 2026. 
december 31-ig legalább egy értékelés 
elkészítéséről gondoskodjanak, amelyben 
értékelik a kiegészítő források 
eredményességét, inkluzivitását, 
hatékonyságát és hatását, valamint azt, 
hogy azok miként járultak hozzá az új, 
célzott tematikus célkitűzés céljainak 
eléréséhez. Annak érdekében, hogy az 
információkat uniós szinten is össze 
lehessen hasonlítani, a Bizottság előírja a 
tagállamok számára, hogy az értékelést az 
általa kidolgozott programspecifikus 
mutatók alapján készítsék el. Ezenfelül 
gondoskodni kell arról is, hogy a 
tagállamok és az irányító hatóságok a 
tájékoztatással, kommunikációval és 
láthatósággal kapcsolatos feladataik 
ellátása során fokozott láthatóságot 
biztosítsanak az Unió által bevezetett 
rendkívüli intézkedéseknek és forrásoknak, 
és felhívják különösen a potenciális 
kedvezményezettek, a kedvezményezettek, 
a résztvevők, a pénzügyi eszközök végső 
kedvezményezettjei és a nyilvánosság 
figyelmét a kiegészítő források meglétére, 
mértékére és az azokból származó további 
támogatásra.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Annak érdekében, hogy e kiegészítő 
forrásokat azokra a földrajzi területekre 
lehessen összpontosítani, ahol azokra a 
legnagyobb szükség van, rendkívüli 
intézkedésként – a strukturális alapok 
forrásainak elosztására vonatkozó általános 
szabályok sérelme nélkül – az ERFA-nak 
és az ESZA-nak juttatott kiegészítő 

(15) Annak érdekében, hogy e kiegészítő 
forrásokat a leginkább sújtott földrajzi 
területekre, többek között a határ menti 
régiókra lehessen összpontosítani, 
rendkívüli intézkedésként – a strukturális 
alapok forrásainak elosztására vonatkozó 
általános szabályok sérelme nélkül – az 
ERFA-nak és az ESZA-nak juttatott 
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forrásokat nem kell régiókategóriák szerint 
lebontani. A tagállamoknak azonban 
figyelembe kell venniük a régiók 
különböző igényeit és eltérő fejlettségi 
szintjét annak érdekében, hogy az EUMSZ 
173. cikkében meghatározott gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió 
célkitűzéseivel összhangban továbbra is a 
kevésbé fejlett régiókra összpontosítsanak. 
A tagállamoknak a partnerség elveit szem 
előtt tartva együtt kell működniük a helyi 
és regionális hatóságokkal és a civil 
társadalmat képviselő érintett 
szervezetekkel is.

kiegészítő forrásokat nem kell 
régiókategóriák szerint lebontani. A 
tagállamoknak azonban figyelembe kell 
venniük a régiók Covid19-világjárvány 
hatása nyomán jelentkező különböző 
beruházási igényeit, valamint eltérő 
fejlettségi szintjét annak érdekében, hogy – 
az EUMSZ 173. cikkében meghatározott 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
célkitűzéseivel összhangban – a kevésbé 
fejlett régiókra és hátrányos helyzetű 
közösségekre, egyúttal pedig a 
világjárvány által leginkább érintett 
régiókra és városokra is azonos mértékű 
figyelem összpontosuljon. A 
tagállamoknak a partnerség elvét szem előtt 
tartva együtt kell működniük a helyi és 
regionális hatóságokkal és a civil 
társadalmat, különösen a szolgáltató 
szektort képviselő érintett szervezetekkel 
is.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Az e rendeletben foglalt eltérések 
kivételével a REACT-EU keretében 
felhasznált kiadásokra ugyanazok a 
kötelezettségek és biztosítékok 
vonatkoznak, mint az összes kohéziós 
finanszírozásra. Ez magában foglalja az 
alapvető jogok tiszteletben tartását és az 
Európai Unió Alapjogi Chartájának való 
megfelelést, valamint a meglévő tagállami 
és uniós szintű csalásellenes ügynökségek, 
például az OLAF és adott esetben az 
Európai Ügyészség támogatásával 
végrehajtott hatékony csalásellenes 
intézkedéseket.

Módosítás 19
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Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Tekintettel a Covid19-
világjárványra, valamint az azzal 
összefüggő népegészségügyi válság 
kezelésének sürgősségére, szükségesnek 
tekinthető kivételt biztosítani a nemzeti 
parlamenteknek az Unióban betöltött 
szerepéről szóló, az Európai Unióról szóló 
szerződéshez, az Európai Unió 
működéséről szóló szerződéshez és az 
Európai Atomenergia-közösséget 
létrehozó szerződéshez csatolt 
1. jegyzőkönyv 4. cikkében említett 
nyolchetes időszak alól.

törölve

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
1303/2013/EU rendelet
91 cikk – 1 a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdésben említett globális 
forrásokon felül folyó árakon 
5 000 000 000 EUR kiegészítő forrást kell 
a 2020. évre gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziós célú költségvetési 
kötelezettségvállalásokra rendelkezésre 
bocsátani, és az ERFA és az ESZA részére 
allokálni.

(1a) Az (1) bekezdésben említett globális 
forrásokon felül 2018-as árakon 4 805 843 
906 EUR kiegészítő forrást kell a 2020. 
évre gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziós célú költségvetési 
kötelezettségvállalásokra rendelkezésre 
bocsátani, és az ERFA és az ESZA részére 
allokálni.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 a cikk – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az [Európai Helyreállítási Eszközről 
szóló] rendelet 2. cikkében említett 

Az [Európai Helyreállítási Eszközről 
szóló] rendelet 2. cikkében említett 
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intézkedéseket a strukturális alapok 
keretében az említett rendelet 3. cikke 
(2) bekezdése a) pontjának i. alpontjában 
szereplő összegből folyó árakon 53 272 
800 000 EUR összegben kell végrehajtani, 
az említett rendelet 4. cikke (3), (4) és 
(8) bekezdésére is figyelemmel.

intézkedéseket a strukturális alapok 
keretében az említett rendelet 3. cikke 
(2) bekezdése a) pontjának i. alpontjában 
szereplő összegből 2018-as árakon 50 000 
654 198 EUR összegben kell végrehajtani, 
az említett rendelet 4. cikke (3), (4) és 
(8) bekezdésére is figyelemmel.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 a cikk – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezek a 2021-re és 2022-re szóló kiegészítő 
források a költségvetési rendelet 21. 
cikkének (5) bekezdése szerint külső 
címzett bevételnek minősülnek.

Ezek a 2021-re és 2022-re szóló kiegészítő 
források a költségvetési rendelet 21. 
cikkének (5) bekezdése szerint külső 
címzett bevételnek minősülnek. A Covid19 
által előidézett gazdasági válság utáni 
helyreállítással kapcsolatos statisztikák és 
jövőbeli fejlemények alapján 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus révén 
határozatot lehet hozni a REACT-EU 
keretében hozott rugalmassági 
intézkedéseknek a 2023. és 2024. évre 
történő meghosszabbításáról.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében 
a Covid19-világjárvány okozta válság 
elhárításának előmozdítását és a zöld, 
digitális és reziliens gazdasági helyreállítás 
előkészítését támogató rendkívüli 
kiegészítő források és az azokkal 
kapcsolatos végrehajtási rendelkezések 

A beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe célkitűzés és az 
európai területi együttműködés célkitűzés 
keretében a Covid19-világjárvány okozta 
válság és annak társadalmi 
következményei elhárításának 
előmozdítását és a zöld, digitális és 
reziliens gazdasági helyreállítás 
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(REACT-EU) előkészítését támogató rendkívüli 
kiegészítő források és az azokkal 
kapcsolatos végrehajtási rendelkezések 
(REACT-EU)

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 91. cikk (1a) cikkében és a 92a. 
cikkben említett kiegészítő forrásokat (a 
továbbiakban: kiegészítő források) a 
beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében 
kell rendelkezésre bocsátani a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításának 
előmozdítását és a zöld, digitális és 
reziliens gazdasági helyreállítást célzó 
támogatásra (REACT-EU). A kiegészítő 
forrásokat az e cikk (6) bekezdése szerinti 
technikai segítségnyújtás végrehajtására és 
az e cikk (10) bekezdésében említett 
tematikus célkitűzést végrehajtó 
műveletekre kell fordítani.

(1) A 91. cikk (1a) bekezdésében és a 
92a. cikkben említett kiegészítő források 
(a továbbiakban: kiegészítő források) 
legalább 95%-át a beruházás a 
növekedésbe és munkahelyteremtésbe 
célkitűzés keretében kell rendelkezésre 
bocsátani. E források legalább 3%-át és 
legfeljebb 5%-át az európai területi 
együttműködési célkitűzés keretében kell 
rendelkezésre bocsátani. A kiegészítő 
forrásoknak mindkét esetben a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításának 
előmozdítását és a zöld, digitális és 
reziliens gazdasági helyreállítást kell 
támogatniuk (REACT-EU). A kiegészítő 
forrásokat az e cikk (6) bekezdése szerinti 
technikai segítségnyújtás végrehajtására és 
az e cikk (9) bekezdésében említett 
tematikus célkitűzést végrehajtó 
műveletekre kell fordítani.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 2 bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— 2020: 5 000 000 000 EUR; — 2020: folyó árakon 5 000 000 000 
EUR (2018-as árakon 4 805 843 906 
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EUR);

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 2 bekezdés – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— 2021: 42 434 400 000 EUR; — 2021: folyó árakon 42 434 400 000 
EUR (2018-as árakon 39 987 184 320 
EUR);

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 2 bekezdés – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— 2022: 10 820 400 000 EUR. — 2022: folyó árakon 10 820 400 000 
EUR (2018-as árakon 9 996 674 058 
EUR).

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 2 bekezdés – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2021-re és a 2022-re szóló kiegészítő 
forrásokat a 92a. cikkben meghatározott 
kiegészítő forrásokból kell rendelkezésre 
bocsátani. A 92a. cikkben meghatározott 
kiegészítő forrásokból folyó árakon 18 000 
000 EUR összegig igazgatási kiadások is 
támogathatók.

Mind a beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe, mind az európai 
területi együttműködési célkitűzés 
keretében a 92a. cikkben meghatározott 
kiegészítő forrásokat 2021-re és 2022-re 
kell rendelkezésre bocsátani. E rendelet 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján 
történő felülvizsgálata révén és valamely 
tagállam indokolással ellátott kérelme 
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alapján a kiegészítő források 2023-ban és 
2024-ben is rendelkezésre bocsáthatók 
költségvetési kötelezettségvállalások 
teljesítésére. A 92a. cikkben meghatározott 
kiegészítő források kiegészülnek az 
igazgatási kiadások támogatásával, 
amelynek összege folyó árakon legfeljebb 
18 000 000 EUR (2018-as árakon 
16 795 821 EUR).

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A kiegészítő források 0,35 %-át a 
Bizottság által kezdeményezett technikai 
segítségnyújtásra kell fordítani.

(3) A kiegészítő források 0,35%-át a 
Bizottság által kezdeményezett technikai 
segítségnyújtásra kell fordítani, különös 
hangsúlyt fektetve a Covid19-világjárvány 
által jobban sújtott tagállamokra, 
valamint az alacsonyabb felhasználási és 
végrehajtási aránnyal rendelkező 
tagállamokra.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
révén határozatot fogad el, amelyben a 
strukturális alapok 2020-as és 2021-es 
előirányzataiként, a VIIa. mellékletben 
meghatározott feltételeknek és 
módszertannak megfelelően meghatározza 
a kiegészítő források tagállamonkénti 
bontását. Az említett határozatot 2021-ben 
felül kell vizsgálni, hogy a 2021. október 
19-ig rendelkezésre álló adatok alapján 

(4) Mind a beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe célkitűzés, mind az 
európai területi együttműködés célkitűzés 
tekintetében a Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok révén határozatot fogad el, 
amelyben a strukturális alapok 2020-as és 
2021-es előirányzataiként, a VIIa. 
mellékletben meghatározott feltételeknek 
és módszertannak megfelelően 
meghatározza a kiegészítő források 
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meg lehessen állapítani a kiegészítő 
források 2022. évi bontását.

tagállamonkénti bontását. Az említett 
határozatot 2021-ben felül kell vizsgálni, 
hogy a 2021. október 19-ig rendelkezésre 
álló adatok alapján meg lehessen állapítani 
a kiegészítő források 2022. évi bontását. 
Adott esetben a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktust a 2023. és 2024. évi 
költségvetési kötelezettségvállalásokra 
vonatkozóan 2022-ben is felül kell 
vizsgálni a rendelkezésre álló legfrissebb 
statisztikai adatok alapján. A 
felülvizsgálatoknak biztosítaniuk kell, 
hogy az operatív programokat ne érje 
negatív hatás.
(A VIIa. mellékletet naprakésszé kell tenni, 
hogy az európai területi együttműködési 
célkitűzésre vonatkozó bontást is 
tartalmazza)

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 5 bekezdés – 6 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ERFA és az ESZA keretében 
programozásra rendelkezésre álló 
kiegészítő forrásokat minden tagállam 
operatív programokhoz rendeli.

Az ERFA és az ESZA keretében 
programozásra rendelkezésre álló 
kiegészítő forrásokat minden tagállam a 
partnerség elvével összhangban a helyi és 
regionális hatóságok, valamint a civil 
társadalmat és a szociális partnereket 
képviselő érintett szervezetek bevonásával 
operatív programokhoz rendeli.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 5 bekezdés – 7 franciabekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 92. cikk (7) bekezdésétől eltérve a 
kiegészítő források egy része az ERFA-hoz 
és az ESZA-hoz való allokációt 
megelőzően vagy azzal egyidejűleg a 
leginkább rászoruló személyeket támogató 
európai segítségnyújtási alap (a 
továbbiakban: FEAD) támogatásának 
növelésére is fordítható.

A 92. cikk (7) bekezdésétől eltérve a 
kiegészítő források legalább 3%-át a 
leginkább rászoruló személyeket támogató 
európai segítségnyújtási alap (a 
továbbiakban: FEAD) támogatásának 
növelésére kell fordítani a COVID19-
válság által eddig soha nem látott 
mértékben sújtott személyek helyzetének 
kezelése érdekében. A kiegészítő források 
egy része az ERFA-hoz és az ESZA-hoz 
való allokációt megelőzően vagy azzal 
egyidejűleg az ifjúsági foglalkoztatási 
kezdeményezés támogatásának növelésére 
is fordítható.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 5 bekezdés – 7 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A legkülső régióknak nyújtott kiegészítő 
juttatást hozzá kell adni ahhoz az 
előirányzathoz, amelyet az I. melléklet 1. 
és 2. pontjának megfelelően kiszámított 
nemzeti költségvetés elosztása révén 
minden legkülső régió megkap.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 5 bekezdés – 8 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Eredeti allokációjukat követően a 
kiegészítő források – az operatív program 
módosítása céljából a 30. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően benyújtott 

Eredeti allokációjukat követően a 
kiegészítő források – az operatív program 
módosítása céljából a 30. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően benyújtott 
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tagállami kérelem nyomán – 
átcsoportosíthatók az ERFA és az ESZA 
között, tekintet nélkül a 92. cikk (1) 
bekezdésének a), b) és c) pontjában 
említett százalékarányokra.

tagállami kérelem nyomán – 
átcsoportosíthatók az ERFA és az ESZA 
között, tekintet nélkül a 92. cikk (1) 
bekezdésének a), b) és c) pontjában 
említett százalékarányokra, feltéve, hogy 
az ESZA részaránya nem csökken 23,1% 
alá.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 5 bekezdés – 13 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kiegészítő forrásokat annak az alapnak a 
szabályaival összhangban kell felhasználni, 
amelyhez azokat hozzárendelték vagy 
átcsoportosították.

A kiegészítő forrásokat annak az alapnak a 
szabályaival összhangban kell felhasználni, 
amelyhez azokat hozzárendelték vagy 
átcsoportosították, valamint az e 
rendeletben foglalt rendelkezéseknek 
megfelelően.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az ERFA és az ESZA részére 
elkülönített kiegészítő források teljes 
összegének legfeljebb 4 %-a allokálható 
technikai segítségnyújtásra az ERFA-ból 
vagy az ESZA-ból finanszírozott bármely 
meglévő operatív program vagy a (11) 
bekezdésben említett új operatív program 
keretében.

(6) Az ERFA és az ESZA részére 
elkülönített kiegészítő források teljes 
összegének legfeljebb 4 %-a allokálható 
technikai segítségnyújtásra a tagállamok 
kezdeményezésére – valamennyi 
szakaszban – az ERFA-ból vagy az ESZA-
ból finanszírozott bármely meglévő 
operatív program vagy a (10) bekezdésben 
említett új operatív program keretében.

Módosítás 37
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 7 bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 81. cikk (1) bekezdésétől és a 134. cikk 
(1) bekezdésétől eltérve az operatív 
program elfogadásáról, illetve az operatív 
program módosításának jóváhagyásáról 
szóló bizottsági határozat meghozatalát 
követően kifizetendő kezdeti 
előfinanszírozás a kiegészítő források 
esetében a 2020-ra a programokhoz 
rendelt, az e cikk (10) bekezdésében 
említett új tematikus célkitűzés 
megvalósítását szolgáló kiegészítő források 
50 %-ának felel meg.

A 81. cikk (1) bekezdésétől és a 134. cikk 
(1) bekezdésétől eltérve az operatív 
program elfogadásáról, illetve az operatív 
program módosításának jóváhagyásáról 
szóló bizottsági határozat meghozatalát 
követően kifizetendő kezdeti 
előfinanszírozás a kiegészítő források 
esetében a 2020-ra a programokhoz 
rendelt, az e cikk (9) bekezdésében említett 
új tematikus célkitűzés megvalósítását 
szolgáló kiegészítő források 50 %-ának 
felel meg.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 7 bekezdés – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 134. cikk (2) bekezdésének 
alkalmazásában a 2021., 2022. és 2023. 
évi éves előfinanszírozás tekintetében az 
operatív programhoz az alapokból a teljes 
programozási időszakban nyújtott 
támogatás összege a kiegészítő forrásokat 
is magában foglalja.

A 134. cikk (2) bekezdésétől eltérve a 
2021., 2022. és — valamely tagállam 
indokolással ellátott kérelme alapján – a 
2023. és 2024. évre vonatkozó éves 
előfinanszírozás a (9) bekezdésben említett 
új tematikus célkitűzés keretében 
programokra elkülönített kiegészítő 
források legfeljebb 50 %-át teheti ki. A 
2021., 2022., 2023. évre és adott esetben a 
2024. évre vonatkozó éves 
előfinanszírozás kiszámítása céljából az 
operatív programhoz az alapokból a teljes 
programozási időszakban nyújtott 
támogatás összege a kiegészítő forrásokat 
is magában foglalja.

Módosítás 39
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 8 bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A technikai segítségnyújtásra fordítottakon 
kívüli kiegészítő forrásokat a (10) 
bekezdésben meghatározott tematikus 
célkitűzés keretén belül kell felhasználni, a 
Covid19-világjárvány okozta válság 
elhárítását előmozdító vagy a zöld, digitális 
és reziliens gazdasági helyreállítást 
előkészítő műveletek támogatására.

A technikai segítségnyújtásra fordítottakon 
kívüli kiegészítő forrásokat a (9) 
bekezdésben meghatározott tematikus 
célkitűzés keretén belül kell felhasználni, a 
Covid19-világjárvány okozta válság 
elhárítását előmozdító vagy a zöld, digitális 
és reziliens gazdasági helyreállítást 
előkészítő műveletek támogatására, 
például az egészségügy helyreállítására és 
a súlyosan érintett gazdasági ágazatok 
versenyképességére összpontosítva.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 8 bekezdés – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kiegészítő forrásokat a tagállamok egy 
vagy több már meglévő operatív program 
külön prioritási tengelyéhez vagy 
tengelyeihez, vagy a (11) bekezdésben 
említett új operatív programhoz 
rendelhetik. A 26. cikk (1) bekezdésétől 
eltérve a program a 2022. december 31-ig 
tartó időszakra vonatkozik, a fenti (4) 
bekezdésre is figyelemmel.

A kiegészítő forrásokat a tagállamok egy 
vagy több már meglévő operatív program 
külön prioritási tengelyéhez vagy 
tengelyeihez, vagy a (10) bekezdésben 
említett új operatív programhoz 
rendelhetik. A 26. cikk (1) bekezdésétől 
eltérve a program a 2022. december 31-ig 
tartó, vagy a (2) bekezdésben említett 
eltérés alkalmazása esetén a 2024. 
december 31-ig tartó időszakra 
vonatkozik, e cikk (4) bekezdésére is 
figyelemmel.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 8 bekezdés – 3 franciabekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ERFA esetében a kiegészítő forrásokat 
elsősorban az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó termékekbe 
és szolgáltatásokba való beruházásokra, 
kkv-knak nyújtandó működőtőke- vagy 
beruházási támogatásokra, a digitális és 
zöld gazdaságra való átálláshoz 
hozzájáruló beruházásokra, a polgároknak 
alapvető szolgáltatásokat biztosító 
infrastruktúrákra, valamint a válság által 
leginkább sújtott ágazatoktól függő 
régiókban bevezetendő gazdasági 
intézkedésekre kell fordítani.

Az ERFA esetében a kiegészítő forrásokat 
elsősorban az egészségügyi és szociális 
infrastruktúrához, egészségügyi 
rendszerekhez és mindenki számára 
nyújtott szolgáltatásokhoz, köztük a 
határokon átnyúló egészségügyi 
szolgáltatásokhoz, valamint idősgondozó 
otthonokhoz (így az idősek számára 
nappali ellátást biztosító otthonokhoz) 
kapcsolódó termékekbe és szolgáltatásokba 
való beruházásokra, kkv-knak és szociális 
vállalkozásoknak nyújtandó működőtőke- 
vagy beruházási és tanácsadási 
támogatásokra, a digitális és zöld 
gazdaságra való átálláshoz hozzájáruló 
beruházásokra, így a távmunka 
körülményeihez való alkalmazkodásra, a 
vidéki, határ menti, kevésbé fejlett, szigeti, 
hegyvidéki, ritkán lakott és legkülső 
régiókban, valamint az ipari átalakulás és 
elnéptelenedés által érintett térségekben 
élő polgároknak megkülönböztetéstől 
mentes, alapvető szolgáltatásokat biztosító 
infrastruktúrákba való beruházásokra, 
valamint a válság által leginkább sújtott 
ágazatoktól, például az idegenforgalomtól 
és a kultúrától függő régiókban 
bevezetendő gazdasági intézkedésekre kell 
fordítani. Támogatni lehet egyéb olyan 
beruházásokat is, amelyek magas 
munkahelyteremtési potenciállal 
rendelkeznek, például a városfejlesztést.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 8 bekezdés – 4 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESZA esetében a kiegészítő forrásokat 
elsősorban a munkahelyek megtartására 
kell felhasználni, ideértve a csökkentett 

Az ESZA esetében a kiegészítő forrásokat 
elsősorban a munkaerőpiac, a szociális 
gazdaság, az egészségügyi és szociális 
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munkaidős foglalkoztatást és az 
önfoglalkoztatók támogatását, mely abban 
az esetben is nyújtható, ha az nem párosul 
aktív munkaerőpiaci intézkedésekkel, 
kivéve ha a nemzeti jogszabályok előírnak 
ilyen intézkedéseket. A kiegészítő források 
támogatják továbbá a munkahelyteremtést 
– különösen a kiszolgáltatott helyzetben 
lévők bevonásával –, a fiatalok 
foglalkoztatásával kapcsolatos 
intézkedéseket, az oktatási és képzési 
tevékenységeket, a készségfejlesztést, és 
előtérbe helyezik a zöld és egyúttal 
digitális átállás előmozdítását, valamint az 
általános érdekű, gyermekekre is kiterjedő 
szociális szolgáltatások elérhetőségének 
megkönnyítését.

rendszerek, valamint a munkahelyek 
fenntartásának támogatására kell 
felhasználni, többek között az azonos 
szintű munka- és foglalkoztatási feltételek 
és jogok – egyebek mellett az elbocsátással 
és a bérek csökkentésével szembeni 
védelem – fenntartását célzó, csökkentett 
munkaidős rendszerek révén. E 
csökkentett munkaidős rendszerek 
esetében az ESZA kiegészítő forrásai 
kizárólag a részleges munkanélküli 
ellátások finanszírozására használhatók 
fel, és nem fordíthatók egyéb vállalati 
célokra vagy kiadásokra. A támogatás 
kiterjed a vállalkozókra és az önálló 
vállalkozókra, köztük a szabadúszókra, 
művészekre és a kreatív szakmákban 
tevékenykedő más dolgozókra, még akkor 
is, ha a támogatás nem párosul aktív 
munkaerőpiaci intézkedésekkel, kivéve, ha 
azokat a nemzeti jogszabályok írják elő, 
valamint a társadalmi befogadást, a 
megkülönböztetés elleni küzdelmet és a 
szegénység felszámolását célzó 
intézkedésekre, különös tekintettel a 
gyermekszegénységre. A kiegészítő 
források a minőségi munkahelyteremtést 
támogatják, különösen a kiszolgáltatott 
helyzetben lévők, köztük a tartósan 
munkanélküliek és a munkaerőpiactól 
távol élők, valamint a vidéki, szigeti, 
hegyvidéki, ritkán lakott és legkülső 
régiókban, továbbá az ipari átalakulás és 
az elnéptelenedés által érintett területeken 
élők számára. A források továbbá fedezik 
a fiatalok foglalkoztatásával kapcsolatos 
intézkedéseket, az inkluzív, egész életen át 
tartó oktatást és képzést, az online 
oktatást, a készségfejlesztést, az egyénre 
szabott átképzést és továbbképzést, 
különösen a hátrányos helyzetű csoportok 
esetében, a zöld és digitális kettős átállás 
támogatása, valamint a megfizethető, 
fenntartható és magas színvonalú 
általános érdekű szociális 
szolgáltatásokhoz való egyenlő és 
egyetemes hozzáférés javítása érdekében, 
beleértve a gyermekeket, az időseket és a 
fogyatékossággal élő személyeket is.



PE661.525/ 28

HU

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 9 bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (6) bekezdésben említett technikai 
segítségnyújtásra, valamint az (5) bekezdés 
hetedik albekezdésében említett, a FEAD-
ra fordított kiegészítő források kivételével 
a kiegészítő forrásokat – a 9. cikkben 
meghatározott tematikus célkitűzéseket 
kiegészítve – olyan műveletek 
támogatására kell felhasználni, amelyek a 
Covid19-világjárvány okozta válság 
elhárításának előmozdítása és a zöld, 
digitális és reziliens gazdasági helyreállítás 
előkészítése elnevezésű új tematikus 
célkitűzés megvalósítását szolgálják.

A (6) bekezdésben említett technikai 
segítségnyújtásra, valamint az (5) bekezdés 
hetedik albekezdésében említett, a FEAD-
ra vagy az ifjúsági foglalkoztatási 
kezdeményezésre fordított kiegészítő 
források kivételével a kiegészítő forrásokat 
– a 9. cikkben meghatározott tematikus 
célkitűzéseket kiegészítve – olyan 
műveletek támogatására kell felhasználni, 
amelyek a Covid19-világjárvány okozta 
válság elhárításának előmozdítása és a 
zöld, digitális és reziliens gazdasági 
helyreállítás előkészítése elnevezésű új 
tematikus célkitűzés megvalósítását 
szolgálják.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 9 bekezdés – 5 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 96. cikk (2) bekezdésének d) pontja 
szerinti felülvizsgált pénzügyi terv 
megállapítja a kiegészítő források 2020., 
2021. és adott esetben 2022. évi 
allokációját, de nem határozza meg a 
teljesítménytartalékra vonatkozó 
összegeket, és nem tartalmaz 
régiókategóriánkénti bontást.

A 96. cikk (2) bekezdésének d) pontja 
szerinti felülvizsgált pénzügyi terv 
megállapítja a kiegészítő források 2020., 
2021. és adott esetben 2022., 2023. és 
2024. évi allokációját, de nem határozza 
meg a teljesítménytartalékra vonatkozó 
összegeket, és nem tartalmaz 
régiókategóriánkénti bontást.

Módosítás 45
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 9 bekezdés – 6 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 30. cikk (1) bekezdésétől eltérve a 
tagállamoknak megfelelően indokolniuk 
kell a programok módosítására irányuló 
kérelmüket, és abban ismertetniük kell, 
hogy a program módosításai várhatóan 
milyen hatást gyakorolnak a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításának 
előmozdítására és a zöld, digitális és 
reziliens gazdasági helyreállítás 
előkészítésére. A kérelmekhez csatolni kell 
a felülvizsgált programot.

A 30. cikk (1) bekezdésétől eltérve a 
tagállamoknak megfelelően indokolniuk 
kell a programok módosítására irányuló 
kérelmüket, és abban ismertetniük kell, 
hogy a program módosításai várhatóan 
milyen hatást gyakorolnak a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításának 
előmozdítására és a zöld, digitális és 
reziliens gazdasági helyreállítás, valamint 
az egészségügyi rendszerek 
helyreállításának előkészítésére. A 
kérelmekhez csatolni kell a felülvizsgált 
programot.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 10 bekezdés – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a tagállamok ilyen új operatív program 
létrehozása mellett döntenek, a 96. cikk (5) 
bekezdése a) pontjának alkalmazásában 
kizárólag az ERFA-ból az ESZA-ból vagy 
a Kohéziós Alapból támogatott, már 
meglévő operatív programok kijelölt 
hatóságait jelölhetik ki.

Ha a tagállamok ilyen új operatív program 
létrehozása mellett döntenek, a 96. cikk (5) 
bekezdése a) pontjának alkalmazásában 
kizárólag az ERFA-ból az ESZA-ból vagy 
a Kohéziós Alapból támogatott, már 
meglévő operatív programok kijelölt 
hatóságait jelölhetik ki a regionális és 
helyi hatóságokkal folytatott konzultációt 
követően.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 10 bekezdés – 4 a franciabekezdés (új)



PE661.525/ 30

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 29. cikk (3) és (4) bekezdésétől, 
valamint a 30. cikk (2) bekezdésétől 
eltérve a Bizottság a tagállam általi 
benyújtást követő 10 munkanapon belül 
jóváhagyja a célzottan létrehozott új 
operatív programokat vagy a meglévő 
programok módosításait.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 10 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A 65. cikk (2) bekezdésétől eltérve a 
kiadás abban az esetben jogosult a 
hozzájárulásra, ha az a 
kedvezményezettnél merült fel, és a 
program a Bizottsághoz történő 
benyújtásának időpontja és 2024. 
december 31. között került kifizetésre.

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 10 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10b) A 65. cikk (4) bekezdésétől eltérve a 
67. cikk (1) bekezdése első albekezdésének 
b) és c) pontja szerint visszatérített 
költségek esetében a visszatérítés alapját 
képező tevékenységeket 2020. február 1. 
és 2024. december 31. között kell 
végrehajtani.

Módosítás 50
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 10 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10c) A 65. cikk (9) bekezdésétől eltérve a 
(9) bekezdésben meghatározott tematikus 
célkitűzés keretében támogatott 
műveletekre vonatkozó kiadások 2020. 
február 1-jétől támogathatók.

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 10 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10d) A 136. cikk (2) bekezdésétől eltérve 
a kötelezettségvállalásoknak a 2023. 
december 31-én vagy 2024. december 31-
én még nyitott részét adott esetben vissza 
kell vonni, ha a 141. cikk (1) 
bekezdésében előírt dokumentumok 
bármelyikét az 141. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott határidőig nem nyújtották 
be a Bizottsághoz.

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 10 e bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10e) A 141. cikk (1) bekezdésétől eltérve 
a tagállamok a 138. cikkben említett 
dokumentumok mellett a 2024. július 1. és 
2025. június 30. közötti utolsó számviteli 
év vonatkozásában benyújtják az operatív 
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program záró végrehajtási jelentését.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 11 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 120. cikk (3) bekezdése első és második 
albekezdésétől eltérve az e cikk (10) 
bekezdésében említett tematikus célkitűzés 
keretében programozott kiegészítő források 
révén támogatott prioritási tengely vagy 
tengelyek esetében akár 100 %-os 
társfinanszírozási arány is alkalmazható.

A 120. cikk (3) bekezdése első és második 
albekezdésétől eltérve az e cikk (9) 
bekezdésében említett tematikus célkitűzés 
keretében programozott kiegészítő források 
révén támogatott prioritási tengely vagy 
tengelyek esetében akár 100 %-os 
társfinanszírozási arány is alkalmazható. E 
célból a Bizottság által rendelkezésre 
bocsátott programspecifikus mutatókat 
kell felhasználniuk.

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 11 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 56. cikk (3) bekezdésétől és a 114. cikk 
(2) bekezdésétől eltérve a tagállamoknak 
2024. december 31-ig legalább egy 
értékelés elkészítéséről gondoskodniuk 
kell, melyben értékelik a kiegészítő 
források eredményességét, hatékonyságát 
és hatását, valamint azt, hogy azok miként 
járultak hozzá az e cikk (10) bekezdésében 
említett tematikus célkitűzés céljainak 
eléréséhez.

Az 56. cikk (3) bekezdésétől és a 114. cikk 
(2) bekezdésétől eltérve a tagállamoknak 
2024. december 31-ig, vagy az e cikk (2) 
bekezdésének harmadik albekezdésében 
említett eltérés alkalmazása esetén 2026. 
december 31-ig elvégzik a kiegészítő 
források felhasználásának legalább egy 
értékelését azok eredményességének, 
hatékonyságának, hatásának és adott 
esetben inkluzivitásának és — többek 
között a nemek közötti egyenlőség 
szempontjából – 
megkülönböztetésmentességének, 
valamint annak értékelése céljából, hogy 
azok hogyan járultak hozzá az e cikk (9) 
bekezdésében említett tematikus 
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célkitűzéshez.

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 12 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a 65. cikk (10) bekezdésének 
második albekezdése szerinti eltérés, 
amelynek értelmében a Covid19-
járvánnyal kapcsolatban a 
válsághelyzetekre való reagálási 
képességet javító műveletekre fordított 
kiadások 2020. február 1-jétől kezdődően 
számolhatók el;

törölve

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 12 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a 25a. cikk (7) bekezdésében 
rögzített, a Covid19-járvánnyal 
összefüggésben a 65. cikk (10) 
bekezdésének második albekezdése 
szerinti, a válsághelyzetekre való reagálási 
képesség növelését célzó műveletek 
kiválasztására vonatkozó eltérés;

törölve

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 12 bekezdés – f a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) az 1299/2013/EU rendelet 
12. cikkének (4) bekezdésében 
meghatározott azon követelmények, 
amelyek szerint a kedvezményezetteknek a 
négy dimenzió közül legalább háromban 
együtt kell működniük. Eltérésként az 
Interreg-partnerek legalább egy 
dimenzióban együttműködnek a kiegészítő 
forrásokból finanszírozott projektek 
végrehajtása során;

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 13 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok és az irányító hatóságok a 
tájékoztatással, kommunikációval és 
láthatósággal kapcsolatos, a 115. cikk (1) 
és (3) bekezdése, valamint a XII. melléklet 
szerinti feladataik ellátása során 
gondoskodnak arról, hogy a potenciális 
kedvezményezettek, a kedvezményezettek, 
a résztvevők, a pénzügyi eszközök végső 
kedvezményezettjei és a nyilvánosság 
értesüljenek a kiegészítő források 
meglétéről, mértékéről és az azokból 
származó további támogatásokról.

A tagállamok és az irányító hatóságok a 
tájékoztatással, kommunikációval és 
láthatósággal kapcsolatos, a 115. cikk (1) 
és (3) bekezdése, valamint a XII. melléklet 
szerinti feladataik ellátása során 
gondoskodnak arról, hogy a potenciális 
kedvezményezettek, a kedvezményezettek, 
a résztvevők, a pénzügyi eszközök végső 
kedvezményezettjei és a nyilvánosság 
értesüljenek a kiegészítő források 
meglétéről, mértékéről és az azokból 
származó további támogatásokról. A 
REACT-EU keretében nyújtott kiegészítő 
forrásokra hashtag vagy egyéb, feltárást 
szolgáló eszközök segítségével kell 
hivatkozni annak érdekében, hogy a 
polgárok számára egyértelművé váljon, 
hogy a szóban forgó projektet a Covid19-
világjárványra adott uniós válasz 
részeként finanszírozzák, és hogy 
biztosított legyen a teljes átláthatóság.

Módosítás 59



PE661.525/ 35

HU

Rendeletre irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk
A Bizottság 2025. március 31-ig értékelő 
jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a REACT-
EU-ról, amelyben beszámol a 2020., 2021. 
és 2022. évre vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalásokról. A jelentés 
információkat tartalmaz a REACT-EU 
célkitűzéseinek eléréséről, forrásai 
felhasználásának hatékonyságáról, a 
finanszírozott intézkedésfajtákról, a 
pénzügyi allokációk kedvezményezettjeiről 
és végső kedvezményezettjeiről, továbbá a 
gazdaságélénkítést előmozdító európai 
hozzáadott értékről.
A Bizottság 2027. március 31-ig kiegészítő 
értékelő jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben 
beszámol a 2023. és 2024. évre vonatkozó, 
az 1303/2013/EU rendelet 92b. cikkének 
(2) bekezdésében említett eltérés szerinti 
bármely költségvetési 
kötelezettségvállalásról.

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés
1303/2013/EU rendelet
VII a melléklet – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1. pontban ismertetett szabályok egy 
tagállam tekintetében sem 
eredményezhetnek a 2020 és 2022 közötti 
teljes időszakra olyan allokációkat, 
amelyek meghaladják

Az 1. pontban ismertetett szabályok egy 
tagállam tekintetében sem 
eredményezhetnek a 2020 és 2024 közötti 
teljes időszakra olyan allokációkat, 
amelyek meghaladják


