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Módosítás 17
Eero Heinäluoma

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

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 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 a tartós fellendülés 
támogatása, valamint a minőségi és 
fenntartható munkahelyek megteremtése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 18
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

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 

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

Or. en

Módosítás 19
Eero Heinäluoma

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

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. Ennek a rugalmasságnak 
ideiglenes jellegűnek kell lennie, és 
kizárólag a koronavírus-járvány elleni 
védekezéshez kapcsolódhat;

Or. en
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Módosítás 20
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

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 

(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 és különösen annak társadalmi 
hatásai elhárításában leginkább érintett 
tagállamok és régiók támogatáshoz 
jussanak, és 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, különös 
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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 
felosztása céljából.

hangsúlyt fektetve a leginkább 
rászorulókra, például a hajléktalanokra és 
a szegregált intézményekben élőkre, 
akiket a tagállami statisztikai hivatalok 
jellemzően nem érnek el; e célból az 
adatok összegyűjtésébe be kell vonni a 
szegénység és a társadalmi kirekesztettség 
felszámolása területén tevékenykedő nem 
kormányzati szervezeteket is. 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 
felosztása céljából.

Or. en

Módosítás 21
Eero Heinäluoma

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

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 

(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 kizárólag 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 
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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 
felosztása céljából.

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 
rendelkezésre álló legfrissebb statisztikai 
adatok felhasználásával és az eszköznek a 
koronavírus-válság kezelésével 
kapcsolatos hatékonyságát, 
eredményességét és hatását vizsgáló 
bizottsági értékelési jelentés alapján felül 
kell vizsgálni, a kiegészítő források 2022. 
évi részletének felosztása céljából.

Or. en

Módosítás 22
Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Moritz Körner, Valérie Hayer, 
Martin Hojsík

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

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 

(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 
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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 
felosztása céljából.

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 részét 
képező kötelezettségvállalási előirányzatok 
5 milliárd EUR összegű 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 
felosztása céljából.

Or. en

Módosítás 23
Erik Bergkvist

Rendeletre irányuló javaslat
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5 preambulumbekezdés

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 
felosztása céljából.

(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 felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus útján 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 
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felosztása céljából.

Or. en

Módosítás 24
Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

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 

(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 
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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 
felosztása céljából.

e régiók, és különösen a szigetek 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 
felosztása céljából.

Or. fr

Módosítás 25
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

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 

(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 a tagállamok 
között elosztani a 2020-as, a 2021-es és a 
2022-es évre, hogy a tagállamok és a 
Covid19-világjárvány okozta válság 
elhárításában leginkább érintett 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 
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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 
felosztása céljából.

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 
felosztása céljából.

Or. en

Módosítás 26
Eider Gardiazabal Rubial

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

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 

(5) A beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében 
rendkívüli jelleggel további 54 806 498 
104 EUR-t (2018-as 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, 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 
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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 
felosztása céljából.

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 
felosztása céljából.

(Ez a módosítás (azaz a „Covid19-
világjárvány [...] a zöld, digitális, szociális 
és reziliens gazdasági helyreállítást” 
kifejezésnek a „szociális” szóval való 
kiegészítése) az egész szövegre vonatkozik, 
a címben is. Elfogadása esetén a szövegben 
mindenütt el kell végezni a szükséges 
módosításokat.)

Or. en

Módosítás 27
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

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

(5a) A Covid19 által előidézett válság 
utáni gazdasági helyreállítással 
összefüggésében a gazdasági szempontból 
hátrányos helyzetben lévő helyi, és 
különösképpen a vidéki területek számára 
súlyos nehézségekbe ütközik az uniós 
pénzeszközök felhasználása. Ezért 
elengedhetetlen, hogy a Bizottság 
technikai és adminisztratív 
segítségnyújtást biztosítson a válság által 
leginkább sújtott területek számára annak 
biztosítása érdekében, hogy a REACT-EU 
keretében nyújtott uniós finanszírozás 
végrehajtása hatékony és eredményes 
legyen. Az ilyen segítségnyújtás egyúttal 
biztosítékként is szolgál, amely 
megakadályozza a belföldi politikai 
tényezőknek a kohéziós politika 
végrehajtásába történő bevonását.

Or. en

Módosítás 28
Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) E rendeletre az Európai Parlament 
és a Tanács által az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 322. cikke 
alapján elfogadott horizontális pénzügyi 
szabályok alkalmazandók. 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 

(6) E rendeletre az Európai Parlament 
és a Tanács által az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 322. cikke 
alapján elfogadott horizontális pénzügyi 
szabályok alkalmazandók. 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.



AM\1210204HU.docx 15/61 PE655.679v01-00

HU

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.

Or. fr

Módosítás 29
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Olivier Chastel, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, 
Martin Hojsík

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. Továbbá, a REACT-EU 
szerinti allokációk rugalmas 
felhasználása a kiadások speciális 
ellenőrzését igényli, ami túlmutat a 
tagállamok önellenőrzésén, és ezért azt a 
Bizottság, az OLAF, az Európai 
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Ügyészség és a Számvevőszék 
felülvizsgálatának kell alávetni.

Or. en

Módosítás 30
Mario Furore, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A tagállamoknak a rendelet 
alkalmazásával összefüggésben a 
projektek társfinanszírozásával 
kapcsolatos kiadásait ki kell zárni a 
Stabilitási és Növekedési Paktum szerinti 
nemzeti költségvetési hiányok 
kalkulációjából.

Or. it

Módosítás 31
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 

(7) Annak érdekében, hogy a 
tagállamok megfelelő rugalmasság mellett 
alakíthassák ki a Covid19-világjárvány 
okozta válság és annak társadalmi hatásai 
elhárítására szolgáló intézkedéseiket, és 
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 
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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.

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. A kiegészítő 
források várható gyors elköltésére való 
tekintettel a kiegészítő forrásokhoz 
kapcsolódó kötelezettségvállalásokat csak 
az operatív programok lezárásakor kell 
visszavonni.

Or. en

Módosítás 32
Clotilde Armand, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță

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, 

(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 a NUTS-2 régiók szintjén 
kell megállapítania az allokációkat. 
Rendelkezni kell továbbá arról is, hogy a 
kiegészítő forrásokat a leginkább 
rászorulók támogatására is fel lehessen 
használni. Ezenkívül rugalmasságot kell 
biztosítani a tagállamok kezdeményezése 
nyomán nyújtandó technikai 
segítségnyújtásra elkülönített összegek 
tekintetében, és a lehető legnagyobb 
rugalmasságot kell biztosítani a tagállamok 
számára is ahhoz, hogy ezeket az 
összegeket az ERFA és az ESZA 
támogatásában részesülő operatív 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 33
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 
gazdasági helyreállítás előkészítése új 
tematikus célkitűzésre összpontosuljanak, 
amelynek egyetlen beruházási prioritást 

(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, az EU4Health programot a lehető 
legnagyobb mértékben kiegészítő 
beruházásokra, kkv-knak nyújtandó 
működőtőke- vagy beruházási 
támogatásokra, a digitális és zöld 
gazdaságra való átálláshoz hozzájáruló 
beruházásokra, a polgároknak alapvető 
szolgáltatásokat biztosító infrastruktúrákra, 
a szociális infrastruktúrák fejlesztésére, 
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 
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kell képeznie, lehetővé téve a kiegészítő 
források egyszerűsített programozását és 
végrehajtását.

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 
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.).

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 
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.).

Or. en

Módosítás 34
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Valérie Hayer, 
Moritz Körner

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 

(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 
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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 
gazdasági helyreállítás előkészítése új 
tematikus célkitűzésre összpontosuljanak, 
amelynek egyetlen beruházási prioritást 
kell képeznie, lehetővé téve a kiegészítő 
források egyszerűsített programozását és 
végrehajtását.

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 végrehajtási folyamathoz 
biztosított technikai és adminisztratív 
segítségnyújtást is támogatni kell. 
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 
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., 

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 
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., 
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2020.4.23., 1. o.). 2020.4.23., 1. o.).

Or. en

Módosítás 35
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Valérie Hayer

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 
gazdasági helyreállítás előkészítése új 
tematikus célkitűzésre összpontosuljanak, 
amelynek egyetlen beruházási prioritást 
kell képeznie, lehetővé téve a kiegészítő 
források egyszerűsített programozását és 
végrehajtását.

(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 végrehajtási folyamathoz 
biztosított technikai és adminisztratív 
segítségnyújtást is támogatni kell. 
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) 5 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
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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 
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.).

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 
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.).

Or. en

Módosítás 36
Victor Negrescu

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, 

(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, 
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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 
gazdasági helyreállítás előkészítése új 
tematikus célkitűzésre összpontosuljanak, 
amelynek egyetlen beruházási prioritást 
kell képeznie, lehetővé téve a kiegészítő 
források egyszerűsített programozását és 
végrehajtását.

valamint a válság által leginkább sújtott 
ágazatoktól függő régiókban bevezetendő 
gazdaságélénkítő intézkedésekre fordítsák. 
Az arra rászoruló valamennyi tagállam 
számára szisztematikus technikai 
segítségnyújtást kell biztosítani. 
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 
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.).

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 
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.).

Or. en

Módosítás 37
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
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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 
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 egyetemes, inkluzív, 
hozzáférhető, megfizethető és magas 
színvonalú szolgáltatásokhoz, köztük az 
általános érdekű egészségügyi és szociális 
szolgáltatások elérhetőségének 
megkönnyítése révén, különös figyelmet 
fordítva az ápolási-gondozási és 
gyermekgondozási ágazat 
rezilienciaépítésére, valamint a sérülékeny 
csoportok és a gyermekek fent említett 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésének 
javítására. 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.

Or. en

Módosítás 38
Erik Bergkvist

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
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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 
munkahelyek – elszigetelt, távoli 
elhelyezkedésű, vidéki és ritkán lakott 
térségekre is kiterjedő – 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.

Or. en

Módosítás 39
Eero Heinäluoma

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 

(10) Az ESZA tekintetében a kiegészítő 
forrásokat a tagállamoknak elsősorban a 
munkahelyek megőrzésére kell 
felhasználniuk, többek között a csökkentett 



PE655.679v01-00 26/61 AM\1210204HU.docx

HU

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.

munkaidős foglalkoztatás, az 
önfoglalkoztatóknak nyújtott támogatás, a 
– különösen a kiszolgáltatott helyzetben 
lévőket figyelembe vevő – 
munkahelyteremtés, a fiatalok 
foglalkoztatásával kapcsolatos 
intézkedések támogatása, a társadalmi 
befogadás, az oktatási és képzési 
tevékenységek, a készségfejlesztés, a 
szegénység, többek között a 
gyermekszegénység felszámolása, 
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.

Or. en

Módosítás 40
Eider Gardiazabal Rubial

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, 
a tagállamoknak a már meglévő Interreg 
együttműködési projekteken keresztül 
vagy új projektek létrehozásával a 
kiegészítő források legalább 7%-át a 
határokon átnyúló projektek 
támogatásához kell felhasználniuk.
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Or. en

Módosítás 41
Victor Negrescu

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 
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 2020-as 
évre biztosított kiegészítő források 50%-a 
előfinanszírozás formájában kerül 
kifizetésre, és azt hivatott biztosítani, hogy 
a tagállamok szükség esetén előleget 
fizethessenek, és a kifizetési kérelmek 
beérkezését követően késedelem nélkül 
visszatérítést nyújthassanak a 
kedvezményezetteknek.

Or. en

Módosítás 42
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 

(11) Annak érdekében, hogy a 
tagállamok elegendő pénzügyi eszközzel 
rendelkezzenek a Covid19-világjárvány 
okozta válság és annak társadalmi 
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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.

következményei 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.

Or. en

Módosítás 43
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A tagállamoknak kellő 
rugalmasságot kell biztosítani ahhoz, hogy 
a kiegészítő forrásokat az új, célzott 
operatív programokhoz vagy a már 
meglévő programokon belüli új prioritási 
tengelyekhez rendelhessék. A gyors 
végrehajtás érdekében az új, célzott 
operatív programok esetében kizárólag az 
ERFA-ból, az ESZA-ból vagy a Kohéziós 
Alapból támogatott meglévő operatív 
programok kijelölt hatóságait lehet 
kijelölni. A tagállamoknak nem kell 
előzetes értékelést végezniük, és a 
Bizottsághoz jóváhagyásra benyújtandó 
operatív programhoz szükséges elemeket 
korlátozni kell.

(12) A tagállamoknak kellő 
rugalmasságot kell biztosítani ahhoz, hogy 
a kiegészítő forrásokat az új, célzott 
operatív programokhoz vagy a már 
meglévő programokon belüli új prioritási 
tengelyekhez rendelhessék. A gyors 
végrehajtás érdekében az új, célzott 
operatív programok esetében kizárólag az 
ERFA-ból, az ESZA-ból vagy a Kohéziós 
Alapból támogatott meglévő operatív 
programok kijelölt hatóságait lehet 
kijelölni. A tagállamoknak nem kell 
előzetes értékelést végezniük, és a 
Bizottsághoz jóváhagyásra benyújtandó 
operatív programhoz szükséges elemeket 
korlátozni kell. A REACT-EU azonban 
nem támogathat olyan intézkedéseket, 
amelyek hozzájárulnak a szegregációhoz 
vagy a társadalmi kirekesztéshez, illetve a 
tagállamok szegénységi küszöbe alatti 
bevételt biztosítanak. A nemekkel 
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kapcsolatos szempontokat valamennyi 
végrehajtott programban figyelembe kell 
venni azok előkészítése, végrehajtása, 
nyomon követése és értékelése során. A 
REACT-EU-nak továbbá meg kell felelnie 
a Charta 21. cikkének, amely kimondja, 
hogy tilos minden megkülönböztetés, így 
különösen a nem, faj, szín, etnikai vagy 
társadalmi származás, genetikai 
tulajdonság, nyelv, vallás vagy 
meggyőződés, politikai vagy más 
vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, 
vagyoni helyzet, születés, fogyatékosság, 
kor vagy szexuális irányultság alapján 
történő megkülönböztetés.

Or. en

Módosítás 44
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Valérie Hayer, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A tagállamoknak kellő 
rugalmasságot kell biztosítani ahhoz, hogy 
a kiegészítő forrásokat az új, célzott 
operatív programokhoz vagy a már 
meglévő programokon belüli új prioritási 
tengelyekhez rendelhessék. A gyors 
végrehajtás érdekében az új, célzott 
operatív programok esetében kizárólag az 
ERFA-ból, az ESZA-ból vagy a Kohéziós 
Alapból támogatott meglévő operatív 
programok kijelölt hatóságait lehet 
kijelölni. A tagállamoknak nem kell 
előzetes értékelést végezniük, és a 
Bizottsághoz jóváhagyásra benyújtandó 
operatív programhoz szükséges elemeket 
korlátozni kell.

(12) A tagállamoknak kellő 
rugalmasságot kell biztosítani ahhoz, hogy 
a kiegészítő forrásokat az új, célzott 
operatív programokhoz vagy a már 
meglévő programokon belüli új prioritási 
tengelyekhez rendelhessék a helyi és 
regionális hatóságokkal folytatott 
konzultációt követően. A gyors végrehajtás 
érdekében az új, célzott operatív 
programok esetében kizárólag az ERFA-
ból, az ESZA-ból vagy a Kohéziós Alapból 
támogatott meglévő operatív programok 
kijelölt hatóságait lehet kijelölni. A 
tagállamoknak nem kell előzetes értékelést 
végezniük, és a Bizottsághoz jóváhagyásra 
benyújtandó operatív programhoz 
szükséges elemeket korlátozni kell.

Or. en
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Módosítás 45
Eero Heinäluoma

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 a zöld, digitális és reziliens 
gazdasági helyreállítás előkészítése miatt 
nehezedő terhek enyhítése érdekében a 
tagállamoknak kivételes jelleggel 
lehetőséget kell biztosítani a 2020-as és 
2021-es évben arra, hogy a kiegészítő 
forrásokból támogatást nyújtó operatív 
programok külön prioritási tengelyeire akár 
100 %-os társfinanszírozási arány 
alkalmazását kérjék. A 2022-es évre a 
szokásos tagállami társfinanszírozási 
szabályok alkalmazandók.

Or. en

Módosítás 46
Eero Heinäluoma

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 

(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 
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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 
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.

fenntartható városfejlesztésre fordítható 
ERFA-forrásokra megállapított 
küszöbértékek – követelménye alól, és a 
kiegészítő források esetében 
hasonlóképpen el kell tekinteni a 
kommunikációs stratégia kidolgozásától. 
Ezért indokolt, hogy ennek 
eredményeként szigorítani kell a program 
során végzett értékeléseket annak 
biztosítása érdekében, hogy az uniós 
pénzösszegeket hatékonyan, és a 
meghatározott célkitűzésekkel 
összhangban használják fel, amelyek a 
Covid19-világjárvány okozta válság 
elhárítása és a zöld, digitális és reziliens 
gazdasági helyreállítás előkészítése. A 
Bizottság 2021. december 31-ig értékeli a 
kiegészítő források eredményességét, 
hatékonyságát és hatását, valamint azt, 
hogy azok miként járultak hozzá az új, 
célzott tematikus célkitűzés céljainak 
eléréséhez. Az is lényeges, hogy a 
tagállamok 2024. december 31-ig legalább 
egy 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. A jelentésben részletesen 
ismertetni kell az ágazatonként és 
régiónként kapott támogatásokat, a végső 
kedvezményezetteket és a támogatások 
összegét. 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 
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pénzügyi eszközök végső 
kedvezményezettjei és a nyilvánosság 
figyelmét a kiegészítő források meglétére, 
mértékére és az azokból származó további 
támogatásra.

Or. en

Módosítás 47
Hélène Laporte

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 
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 

(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 
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 
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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.

készítsék el.

Or. fr

Módosítás 48
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

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 
értékelés elkészítéséről gondoskodjanak, 

(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. 
Gondoskodni kell arról, hogy a tagállamok 
és az irányító hatóságok a tájékoztatással, 
kommunikációval és láthatósággal 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 49
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 

(14) Annak érdekében, hogy a Covid19-
világjárvány okozta válság és annak 
társadalmi következményei 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, 
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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 
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.

a teljesítménytartalék, az 
eredményességmérési keret alkalmazása és 
a tematikus koncentráció 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 
értékelés elkészítéséről gondoskodjanak, 
amelyben értékelik a kiegészítő források 
eredményességét, hatékonyságát, 
inkluzivitását 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.

Or. en

Módosítás 50
Eider Gardiazabal Rubial

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(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 
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.

(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 
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 
tagállamoknak az értékelést a Bizottság 
által kidolgozott programspecifikus 
mutatók alapján kell elkészíteniük. 
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.

Or. en
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Módosítás 51
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Annak érdekében, hogy a jelenlegi 
programozási időszakban a finanszírozási 
források a zöld, digitális és reziliens 
gazdasági helyreállítás előkészítésére 
irányuljanak, a kiegészítő források 40%-
át a többéves pénzügyi keret éghajlati 
szempontok érvényesítésével kapcsolatos 
célkitűzésének elérésére kell fordítani.

Or. en

Módosítás 52
Eider Gardiazabal Rubial

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 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 

(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 forrásokat nem kell 
régiókategóriák szerint lebontani. A 
tagállamoknak azonban figyelembe kell 
venniük a régióknak a Covid19-
világjárvány hatása nyomán jelentkező 
különböző igényeit, valamint az eltérő 
fejlettségi szinteket annak érdekében, hogy 
az EUMSZ 173. cikkében meghatározott 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
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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.

célkitűzéseivel összhangban a kevésbé 
fejlett régiókra, egyúttal pedig a 
világjárvány által leginkább érintett 
régiókra és városokra is azonos mértékű 
figyelem összpontosuljon. A 
tagállamoknak a partnerség elveit szem 
előtt tartva együtt kell működniük a helyi 
és regionális hatóságokkal, valamint a 
szociális partnereket és a civil társadalmat 
képviselő érintett szervezetekkel is, 
beleértve a nem kormányzati szervezeteket 
és a társadalmi befogadás, a nemek 
közötti egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség 
előmozdításáért felelős szerveket is.

Or. en

Módosítás 53
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Valérie Hayer, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

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 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 

(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 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 
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és regionális hatóságokkal és a civil 
társadalmat képviselő érintett 
szervezetekkel is.

és regionális hatóságokkal és a civil 
társadalmat képviselő érintett 
szervezetekkel is. A REACT-EU 
végrehajtásának értékelése során a 
Bizottság értékelni fogja a nemzeti 
hatóságok, valamint a helyi és regionális 
hatóságok közötti koordináció szintjét a 
REACT-EU keretében kért 
segítségnyújtás hatókörének és 
mértékének meghatározása tekintetében.

Or. en

Módosítás 54
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 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.

(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 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 teljes 
mértékben tiszteletben tartva együtt kell 
működniük a helyi és regionális 
hatóságokkal és a civil társadalmat 
képviselő érintett szervezetekkel is, 
beleértve a nem kormányzati szervezeteket 
és a társadalmi befogadás, a nemek 
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közötti egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség 
előmozdításáért felelős szerveket és a 
szociális partnereket is.

Or. en

Módosítás 55
Hélène Laporte

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 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.

(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 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, köztük a szigeti 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.

Or. fr

Módosítás 56
Eero Heinäluoma

Rendeletre irányuló javaslat
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1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)
1303/2013/EU rendelet
4 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. A 4. cikkben a (2) bekezdés a 
következő albekezdéssel egészül ki:
A jogállamiság tiszteletben tartása az 
uniós finanszírozás alapvető feltétele. Az 
EUMSZ 322. cikke alapján az Unió 
költségvetésének a jogállamisággal 
összefüggő általános tagállami 
hiányosságok esetén történő védelmére 
vonatkozóan elfogadott szabályok 
alkalmazandók.

Or. en

Módosítás 57
Eider Gardiazabal Rubial

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.;

Or. en

Módosítás 58
Eider Gardiazabal Rubial

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 59
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

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

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 határozatot 
lehet hozni a REACT-EU keretében 
hozott rugalmassági intézkedéseknek a 
2023-as és 2024-es évekre történő 
meghosszabbításáról.

Or. en

Módosítás 60
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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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 
(REACT-EU)

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

Or. en

Módosítás 61
Eider Gardiazabal Rubial

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) cikkében és a 92a. 
cikkben említett kiegészítő forrásokat (a 
továbbiakban: kiegészítő források) a 
beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében 
kell rendelkezésre bocsátani, az említett 
források legalább 7 %-át pedig 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 célzó támogatásra (REACT-
EU) kell irányulniuk. A kiegészítő 
forrásokat az e cikk (6) bekezdése szerinti 
technikai segítségnyújtás végrehajtására és 
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az e cikk (9) bekezdésében említett 
tematikus célkitűzést végrehajtó 
műveletekre kell fordítani.

Or. en

Módosítás 62
Eider Gardiazabal Rubial

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- 2020: 5 000 000 000 EUR; - 2020: 4 805 843 906 EUR 2018-as 
árakon

Or. en

Módosítás 63
Eider Gardiazabal Rubial

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 64
Nicolae Ştefănuță

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

- 2021: 42 434 400 000 EUR; - 2021: 10 820 400 000 EUR;

Or. en

Módosítás 65
Eider Gardiazabal Rubial

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 66
Nicolae Ştefănuță

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- 2022: 10 820 400 000 EUR. - 2022: 42 434 400 000 EUR.

Or. en

Módosítás 67
Eider Gardiazabal Rubial

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

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 2018-as árakon 16 
795 821 EUR összegig igazgatási kiadások 
is támogathatók.

Or. en

Módosítás 68
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

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 világjárvány által 
jobban sújtott tagállamokra, valamint az 
alacsonyabb felhasználási és végrehajtási 
aránnyal rendelkező tagállamokra.

Or. en

Módosítás 69
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Moritz Körner

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 (3) A kiegészítő források legalább 
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Bizottság által kezdeményezett technikai 
segítségnyújtásra kell fordítani.

0,35 %-át a Bizottság által kezdeményezett 
technikai segítségnyújtásra kell fordítani.

Or. en

Módosítás 70
Erik Bergkvist

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 meg lehessen állapítani 
a kiegészítő források 2022. évi bontását.

(4) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 149. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust 
fogadjon 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 felhatalmazáson alapuló jogi 
aktust 2021-ben felül kell vizsgálni, hogy a 
2021. október 19-ig rendelkezésre álló 
adatok alapján meg lehessen állapítani a 
kiegészítő források 2022. évi bontását.

Or. en

Módosítás 71
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ERFA és az ESZA keretében 
programozásra rendelkezésre álló 

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

kiegészítő forrásokat minden tagállam 
operatív programokhoz rendeli. A 
forrásoknak az ESZA számára nyújtott 
része nem csökkenthető a jelenlegi jogi 
kötelezettség szerinti 23,1% alá. A 
hozzárendelés során figyelembe kell venni 
a NUTS 3-as szintű régiókban a 
koronavírus-fertőzések számát és a 
kiegészítő forrásokat azokra a NUTS 3-as 
szintű területekre kell koncentrálni, ahol 
a legmagasabb a fertőzöttek száma.

Or. en

Módosítás 72
Eider Gardiazabal Rubial

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

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 képviselő érintett szervezetek 
bevonásával operatív programokhoz 
rendeli. A kiegészítő források legalább 
7%-át határokon átnyúló projektekre kell 
fordítani.

Or. en

Módosítás 73
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Valérie Hayer, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

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



AM\1210204HU.docx 49/61 PE655.679v01-00

HU

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 
regionális és helyi hatóságokkal folytatott 
konzultációt követően operatív 
programokhoz rendeli.

Or. en

Módosítás 74
Valérie Hayer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 5 bekezdés – 7 albekezdés

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 egy részét 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 kell fordítani. Ennek a résznek 
a kiegészítő források legalább 3%-át kell 
kitennie annak garantálása érdekében, 
hogy a Covid19-válság által súlyosan 
érintett, leginkább rászoruló emberek 
megsegítéséhez elengedhetetlen összeg 
rendelkezésre álljon.

Or. en

Módosítás 75
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
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1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 5 bekezdés – 11 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 92. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott követelmények nem 
alkalmazandók az eredeti allokációra 
vagy annak későbbi átcsoportosításaira.

törölve

Or. en

Módosítás 76
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

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) Amennyiben szükséges, az ERFA 
és az ESZA részére elkülönített kiegészítő 
források allokálhatók technikai 
segítségnyújtásra az ERFA-ból vagy az 
ESZA-ból finanszírozott bármely meglévő 
operatív program vagy a (11) bekezdésben 
említett új operatív program keretében. Az 
ilyen kiegészítő technikai és 
adminisztratív segítségnyújtás megelőző 
intézkedésként szolgál a kohéziós 
politikával kapcsolatos erőfeszítések 
belföldi politikai erők általi befolyásolása 
ellen.

Or. en

Módosítás 77
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés
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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) bekezdésének 
alkalmazásában a 2021., 2022., 2023. és 
2024. évi éves előfinanszírozás 
tekintetében az operatív programhoz az 
alapokból a teljes programozási időszakban 
nyújtott támogatás összege a kiegészítő 
forrásokat is magában foglalja.

Or. en

Módosítás 78
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

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

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 (11) bekezdésben 
említett új operatív programhoz 
rendelhetik.

Or. en

Módosítás 79
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 8 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás



PE655.679v01-00 52/61 AM\1210204HU.docx

HU

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 
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. Ebben az 
összefüggésben külön figyelmet kell 
fordítani a kritikus infrastruktúrák, mint 
például a kórházak és közutak 
felújítására, mivel ezek felgyorsítják a 
gazdasági fellendülést és javítják a 
kohéziós politikába történő beruházások 
hasznosságát.

Or. en

Módosítás 80
Erik Bergkvist

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 8 bekezdés – 3 albekezdés

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 
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 
elszigetelt, távoli elhelyezkedésű, vidéki és 
ritkán lakott térségekben is alapvető 
szolgáltatásokat biztosító infrastruktúrákra, 
valamint a válság által leginkább sújtott 
ágazatoktól függő régiókban bevezetendő 
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gazdasági intézkedésekre kell fordítani.

Or. en

Módosítás 81
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az ESZA esetében a kiegészítő forrásokat 
elsősorban a társadalmi befogadással és a 
szegénység felszámolásával kapcsolatos 
intézkedések támogatására kell 
felhasználni, különös figyelmet fordítva a 
gyermekszegénységre, a nemek közötti 
egyenlőségre és a munkahelyek 
megtartására, ideértve a csökkentett 
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 
egyetemes, inkluzív, hozzáférhető, 
megfizethető és magas színvonalú, 
általános érdekű, gyermekekre is kiterjedő 
szociális szolgáltatások elérhetőségének 
megkönnyítését.

Or. en
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Módosítás 82
Erik Bergkvist

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az ESZA esetében a kiegészítő forrásokat 
elsősorban a munkahelyek – az elszigetelt, 
távoli elhelyezkedésű, vidéki és ritkán 
lakott térségekre is kiterjedő – 
megtartására kell felhasználni, ideértve a 
csökkentett 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.

Or. en

Módosítás 83
Clotilde Armand, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Valérie Hayer, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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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.

Or. en

Módosítás 84
Eero Heinäluoma

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

(11) 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.

(11) 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 2020-as és 2021-es évre.

Or. en

Módosítás 85
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

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 

törölve
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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.

Or. en

Módosítás 86
Eero Heinäluoma

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.

A Bizottság az 56. cikk (4) bekezdésében 
előírtaknak megfelelően 2021. december 
31-ig értékelést végez. 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.

Or. en

Módosítás 87
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 11 bekezdés – 2 albekezdés
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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 
2023. december 31-ig legalább egy 
értékelés elkészítéséről gondoskodniuk 
kell, melyben értékelik a kiegészítő 
források eredményességét, hatékonyságát 
és hatását, inkluzivitását, a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó célkitűzéseknek 
való megfelelését, valamint azt, hogy azok 
miként járultak hozzá az e cikk (10) 
bekezdésében említett tematikus célkitűzés 
céljainak eléréséhez.

Or. en

Módosítás 88
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 11 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A REACT-EU keretében 
végrehajtott valamennyi program 
biztosítja a nemek közötti egyenlőséget 
előkészítésük, végrehajtásuk, nyomon 
követésük és értékelésük során. A 
programoknak ezenkívül mindenki 
számára egyenlő esélyeket kell 
biztosítaniuk a nem, faj, szín, etnikai vagy 
társadalmi származás, genetikai 
tulajdonság, nyelv, vallás vagy 
meggyőződés, politikai vagy más 
vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, 
vagyoni helyzet, születés, fogyatékosság, 
kor vagy szexuális irányultság alapján 
történő megkülönböztetés nélkül a 
társadalmi befogadás elősegítése és az 
egyenlőtlenségek csökkentése érdekében.

Or. en
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Módosítás 89
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A kiegészítő forrásokra a következő 
rendelkezések nem vonatkoznak:

(12) A kiegészítő forrásokra a következő 
rendelkezések nem vonatkoznak abban az 
esetben, ha valamely tagállam részt vesz 
az Európai Ügyészséggel kapcsolatos 
fokozott együttműködésben:

Or. en

Módosítás 90
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a tematikus koncentráció 
követelményei, az e rendeletben vagy az 
alapspecifikus szabályokban a 
fenntartható városfejlesztésre 
megállapított küszöbértékeket is beleértve, 
a 18. cikktől eltérve;

törölve

Or. en

Módosítás 91
Mario Furore, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
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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

(A módosítás a szóban forgó jogalkotási 
szöveg egészére vonatkozik; elfogadása 
esetén a szövegben mindenütt el kell 
végezni a szükséges változtatásokat.)

Or. it

Módosítás 92
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 12 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) makrogazdasági feltételrendszerek, 
a 23. cikktől eltérve

Or. en

Módosítás 93
Eider Gardiazabal Rubial

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 13 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Legkésőbb 2021 végéig a Bizottság 
felülvizsgálja a 92b. cikk (2) bekezdésében 
említett kiegészítő források végrehajtását. 
A kiegészítő források teljeskörű 
felhasználásának biztosítása érdekében e 
kötelező felülvizsgálathoz adott esetben 
mellékelni kell az e rendelet 
felülvizsgálatára vonatkozó jogalkotási 
javaslatot.

Or. en

Módosítás 94
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 13 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A kiegészítő források nem 
bocsáthatók rendelkezésre a fosszilis 
tüzelőanyagok feltárásával, 
kitermelésével, feldolgozásával, 
elosztásával, tárolásával, szállításával, 
továbbításával, illetve felhasználásával 
kapcsolatos beruházások, illetve 
repülőterek vagy autópályák építése 
céljából.

Or. en

Módosítás 95
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 13 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A forrásokkal való eredményes 
gazdálkodás és az átlátható 
forrásfelhasználás biztosítása érdekében a 
Bizottságnak, a tagállamoknak és az 
irányító hatóságoknak biztosítaniuk kell 
az alkalmazandó szabályok teljes 
tiszteletben tartását.

Or. en

Módosítás 96
Clotilde Armand, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en


