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RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó összességében úgy véli, hogy a javaslat logikusan épít két korábbi, a kohéziós 
politikával kapcsolatos javaslatra, a koronavírusra való reagálást célzó beruházási 
kezdeményezésre (CRII) és a koronavírusra való reagálást célzó, kiterjesztett beruházási 
kezdeményezésre (CRII+), amelyeket a társjogalkotók a közelmúltban fogadtak el. Ezért 
üdvözli a javaslatot, amely az 1303/2013/EU rendelet (a közös rendelkezésekről szóló rendelet, 
a továbbiakban: CPR) módosítására irányul azzal a céllal, hogy a strukturális alapok 
felhasználásával kivételes jelleggel továbbra is kiegészítő forrásokat bocsásson a tagállamok 
rendelkezésére, amelyek a gazdaság és a foglalkoztatás szempontjából súlyosabban érintett 
európai földrajzi területeken előmozdítják a Covid19-világjárvány okozta válság elhárítását, 
továbbá előkészítik a zöld, digitális és reziliens gazdasági helyreállítást.

Számos módosítást javasol a tagállamok rugalmasságának növelése érdekében, például a 
források 2022 utáni felhasználása vagy bármely program gyors végrehajtásának lehetővé tétele 
tekintetében.

Üdvözli, hogy a tagállamoknak lehetőségük lesz arra, hogy a források korlátozások nélküli 
programozása révén felosszák a kiegészítő forrásokat az ERFA és az ESZA között. A 
tagállamoknak arra is lehetőségük lesz, hogy e kiegészítő források egy részét a FEAD 
programjaira fordítsák. A kiegészítő forrásokat egy vagy több már meglévő program 
kifejezetten ezt a célt szolgáló külön prioritási tengelyéhez vagy tengelyeihez rendelik, amihez 
kérelmezni kell az érintett program(ok) módosítását, vagy pedig egy új, célzott operatív 
programot kell előkészíteni és benyújtani.

Egyetért azzal, hogy a kiegészítő források kizárólag a Covid19-világjárvány okozta válság 
elhárításának előmozdítását vagy a zöld, digitális és reziliens gazdasági helyreállítás 
előkészítését támogató műveletekre fordíthatók; mindezt olyan beruházások révén kell 
megvalósítani, amelyek a technikai segítségnyújtás mellett hozzájárulnak a CPR 9. cikkében 
megállapított tematikus célkitűzéseket kiegészítő új tematikus célkitűzés megvalósításához, 
azaz a digitális és zöld gazdaságra való átálláshoz. 

A javasolt rugalmasságok kompenzálása érdekében javasolja a jelentéstétel minőségének 
javítását, ami lehetővé tenné a szabályszerűség és a hatás megfelelő és folyamatos 
ellenőrzését. A REACT-EU célkitűzéseinek elérését, forrásai felhasználásának hatékonyságát, 
a finanszírozott intézkedésfajtákat, a pénzügyi allokációk kedvezményezettjeit és végső 
kedvezményezettjeit, továbbá a gazdaságélénkítést előmozdító európai hozzáadott értéket 
egyértelművé kell tenni annak érdekében, hogy hasznosan hozzá lehessen járulni a kohéziós 
politika jövőbeni alakításához. Ennek egyformán fontosnak kell lennie, függetlenül attól, 
hogy a pénzügyi allokációk a klasszikus uniós költségvetésből vagy az Európai Helyreállítási 
Eszközből származnak-e külső címzett bevételként.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 2

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 

(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, valamint – amennyiben azt valamely 
tagállam megindokolja – a 2023-as és a 
2024-es évre is, hogy a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításában 
leginkább érintett tagállamok és régiók 
támogatáshoz jussanak, vagy 
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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.

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, valamint adott esetben a 2023-
ra és 2024-re szóló források az Európai 
Uniós Helyreállítási Eszközből 
származnak. A kiegészítő források egy 
részét a Bizottság által kezdeményezett 
technikai segítségnyújtásra kell fordítani. A 
Bizottságnak 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, 
adott esetben pedig a 2023. és 2024. évi 
részletének felosztása céljából.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Annak érdekében, hogy a (11) Annak érdekében, hogy a 
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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.  

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 
vagy – adott esetben – éves 
előfinanszírozást kell rendelkezésükre 
bocsátani. A kezdeti előfinanszírozás azt 
hivatott biztosítani, hogy a tagállamok 
szükség esetén előleget fizethessenek, és a 
kifizetési kérelmek beérkezését követően 
késedelem nélkül visszatérítést 
nyújthassanak a kedvezményezetteknek.  

Or. en

Módosítás 4

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 annak érdekében, hogy a 
programokat gyorsan el lehessen fogadni, 
és a lehető legnagyobb mértékben le 
lehessen rövidíteni az induláshoz 
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szükséges időt.

Or. en

Módosítás 5

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 
készítsék el. Ezenfelül gondoskodni kell 
arról is, hogy a tagállamok és az irányító 
hatóságok a tájékoztatással, 
kommunikációval és láthatósággal 
kapcsolatos feladataik ellátása során 

(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, vagy a kiegészítő 
források 2023. és 2024. évi költségvetési 
kötelezettségvállalásokhoz való 
rendelkezésre bocsátása esetén 2026. 
december 31-ig legalább egy értékelés 
elkészítéséről gondoskodjanak, amelyben 
értékelik a kiegészítő források 
eredményességét, 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, továbbá a tagállamok 
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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.

nyomon követik a finanszírozott 
intézkedések típusait, valamint az 
allokációk kedvezményezettjeit és végső 
kedvezményezettjeit, és erről megfelelően 
tájékoztatják a Bizottságot anélkül, hogy 
aránytalan adminisztratív terhet 
okoznának. Ezenfelül gondoskodni kell 
arról is, hogy a Bizottság, 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 6

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Indokolás

Jóllehet e javaslat sürgős, még rendelkezésre áll idő ahhoz, hogy a nemzeti parlamentek 
számára biztosítani lehessen a szokásos nyolchetes határidőt.

Módosítás 7

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

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. Az első albekezdéstől eltérve és 
valamely tagállam indokolással ellátott 
kérelme alapján a kiegészítő források 
2023-ban és 2024-ben is rendelkezésre 
bocsáthatók költségvetési 
kötelezettségvállalások teljesítésére. A 
92a. cikkben meghatározott kiegészítő 
forrásokból folyó árakon 18 000 000 EUR 
összegig igazgatási kiadások is 
támogathatók.

Or. en

Módosítás 8

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

(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 
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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.

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. Adott esetben a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust a 
2023. és 2024. évi költségvetési 
kötelezettségvállalásokra vonatkozóan 
2022-ben is felül kell vizsgálni a 
rendelkezésre álló legfrissebb 
statisztikai adatok alapján, biztosítva 
ugyanakkor, hogy ez ne érintse 
negatívan az operatív programokat. 

Or. en

Módosítás 9

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

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. és 2023. 
évi, illetve adott esetben a 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
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Módosítás 10

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A második albekezdéstől eltérve, valamint 
valamely tagállam indokolással ellátott 
kérelme alapján a 2022. évre, a 2023. 
évre, továbbá – adott eseteben – a 2024. 
évre vonatkozó éves előfinanszírozás a (9) 
bekezdésben említett új tematikus 
célkitűzés megvalósítását célzó 
programokra elkülönített kiegészítő 
források legfeljebb 50%-át teheti ki.

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92b 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 (10) bekezdésben 
említett új operatív programhoz 
rendelhetik. A 26. cikk (1) bekezdésétől 
eltérve a program a 2022. december 31-ig 
tartó, vagy az e cikk (2) bekezdésének 
harmadik albekezdésében említett eltérés 
alkalmazása esetén a 2024. december 31-
ig tartó időszakra vonatkozik, a fenti (4) 
bekezdésre is figyelemmel.

Or. en
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Módosítás 12

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 13

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en
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Módosítás 14

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az 56. cikk (3) bekezdésétől és a 114. cikk 
(2) bekezdésétől eltérve a tagállamoknak 
2024. december 31-ig, vagy az e cikk (2) 
bekezdésének harmadik albekezdésében 
említett eltérés alkalmazása esetén 2026. 
december 31-ig 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 (9) bekezdésében említett 
tematikus célkitűzés céljainak eléréséhez.

Or. en

Módosítás 15

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk
A tagállamok nyomon követik a 
finanszírozott intézkedések típusait, 
valamint az allokációk 
kedvezményezettjeit és végső 
kedvezményezettjeit, és erről megfelelően 
tájékoztatják a Bizottságot anélkül, hogy 
aránytalan adminisztratív terhet 
okoznának.
A Bizottság legkésőbb 2023. december 31-
ig értékelő jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a REACT-
EU-ról, amelyben beszámol a 2020., 
2021. és 2022. évre vonatkozó 
költségvetési kötelezettségvállalásokról. A 
jelentés információkat tartalmaz a 
REACT-EU célkitűzéseinek eléréséről, 
forrásai felhasználásának 
hatékonyságáról, a finanszírozott 
intézkedésfajtákról, a pénzügyi allokációk 
kedvezményezettjeiről és végső 
kedvezményezettjeiről, továbbá a 
gazdaságélénkítést előmozdító európai 
hozzáadott értékről.
A Bizottság 2025. december 31-ig 
kiegészítő értékelő jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, 
amelyben beszámol a 2023. és 2024. évre 
vonatkozó, az 1303/2013/EU rendelet 92b. 
cikke (2) bekezdésének harmadik 
albekezdésében említett eltérés szerinti 
költségvetési kötelezettségvállalásokról.
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Or. en

Indokolás

Jóllehet a REACT-EU technikailag pusztán a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó, közös 
rendelkezésekről szóló rendelet módosítása, jelentős új forrásokat biztosít, miközben 
csökkenti az adminisztratív terheket, ezáltal pedig a kiadások ellenőrzését is. Éppen ezért 
indokolt, hogy a Bizottság értékelje a szóban forgó intézkedések hatását, és ily módon hasznos 
információkkal szolgálhasson a kohéziós politika jövőbeli tervezéséhez.


