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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)

A jogi aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogi aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 
aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra vonatkozik, a 
fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező 
jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak.

A Parlament módosításai egységes szerkezetbe foglalt (konszolidált) 
szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a reformtámogató program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2018)0391 – C8-0239/2018 – 2018/0213(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2018)0391),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 
175. cikkére és 197. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát 
benyújtotta a Parlamenthez (C8-0239/2018),

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

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. október 17-i 
véleményére1,

– tekintettel a Régiók Bizottságának 2018. december 6-i véleményére2,

– tekintettel az eljárási szabályzatának 59. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság és a Regionális Fejlesztési 
Bizottság véleményeire,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság és a Gazdasági és Monetáris Bizottság által az 
eljárási szabályzat 58. cikke alapján folytatott közös tanácskozásokra,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság és a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére 
(A9-0000/2020),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe 
másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen 
módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

1 HL C 62., 2019.2.15., 121. o.
2 HL C 86., 2019.3.7., 335. o.
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT 
ÉS A TANÁCS RENDELETE a 
reformtámogató program létrehozásáról

Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács rendelete a reform- és 
beruházástámogató program 
létrehozásáról

(Ez a módosítás az egész szövegre 
érvényes. )

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
3a) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az Európai Parlament az európai 
szemeszter keretében a társadalmilag 
felelős reformokat úgy határozta meg, 
hogy azok a szolidaritáson, az integráción, 
a társadalmi igazságosságon és a vagyon 
méltányos elosztásán alapuló reformok, 
amelyek célja az egyenlőség és az 
esélyekhez, valamint a szociális 
védelemhez való hozzáférés biztosítása, a 
kiszolgáltatott csoportok védelme, 
valamint valamennyi polgár 
életszínvonalának javítása, lévén ezek a 
szociális jogok európai pillérének 
kulcsfontosságú elvei.

Or. en



PR\1201180HU.docx 7/142 PE648.526v01-00

HU

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
4. preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A gazdasági és pénzügyi válság 
megmutatta, hogy erős gazdasági és 
társadalmi struktúrákra épülő stabil és 
ellenálló gazdaságok és pénzügyi 
rendszerek kialakítása segít a 
tagállamoknak abban, hogy hatékonyabban 
tudjanak reagálni a sokkokra és gyorsabban 
kilábaljanak a válságokból. A strukturális 
reformok végrehajtása az Unió 
szakpolitikai prioritásai közé tartozik, 
mivel ezen reformok célja a gazdasági 
fellendülés fenntartható pályára állítása, a 
növekedési potenciál felszabadítása, az 
alkalmazkodóképesség megerősítése és a 
felfelé irányuló konvergenciafolyamat 
támogatása. A strukturális reformok 
megvalósítása hozzájárulhat a gazdasági 
és társadalmi kohézióhoz, a 
termelékenység és a beruházások 
növeléséhez, továbbá a fenntartható 
növekedést és a foglalkoztatást segítő jó 
feltételek kialakításához az Unióban.

(4) A 2008-as gazdasági és pénzügyi 
válság megmutatta, hogy erős gazdasági és 
társadalmi struktúrákra épülő stabil és 
ellenálló gazdaságok és pénzügyi 
rendszerek kialakítása segít a 
tagállamoknak abban, hogy hatékonyabban 
tudjanak reagálni a sokkokra és gyorsabban 
kilábaljanak a válságokból. Ezenkívül a 
COVID-19 2020-as kitörése egyértelműen 
rámutatott arra, hogy gyorsan és 
következetesen kell reagálni a jelentős 
külső sokkokra, például az egészségügyi 
rendszerek, az alapvető közszolgáltatások 
és a kulcsfontosságú ágazatok 
felkészültségét, valamint az ellenálló 
gazdaságok meglétét, a fejlett kutatási és 
innovációs ágazatot, hatékony 
munkaerőpiacokat és megfelelő szociális 
védelmi intézkedéseket igénylő 
pandémiákra. A strukturális reformok 
végrehajtása az Unió szakpolitikai 
prioritásai közé tartozik, mivel ezen 
reformok célja a gazdasági fellendülés 
fenntartható pályára állítása, a növekedési 
potenciál felszabadítása, a technológiai 
fejlődéshez való alkalmazkodás, az 
alkalmazkodóképesség megerősítése és a 
felfelé irányuló gazdasági és társadalmi 
konvergenciafolyamat támogatása. A 
strukturális reformok megvalósítása hozzá 
kell, hogy járuljon a gazdasági, területi és 
társadalmi kohézióhoz, a termelékenység 
és a beruházások növeléséhez, továbbá a 
fenntartható növekedést és a tisztességes 
foglalkoztatást segítő jó gazdasági és 
társadalmi feltételek kialakításához az 
Unióban.

Or. en
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
6. preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A strukturális reformok 
végrehajtásának üteme szerte az Unióban 
továbbra is elmarad a kielégítő szinttől. A 
gazdaságpolitikai koordinációnak az 
európai szemeszter keretében történő 
végrehajtásával kapcsolatban szerzett 
tapasztalatok általában véve azt mutatják, 
hogy a strukturális reformok végrehajtása 
lassú és egyenetlen, továbbá hogy a 
nemzeti reform-erőfeszítéseket támogatni 
és ösztönözni kell.

(6) A strukturális reformok 
végrehajtásának üteme szerte az Unióban 
továbbra is elmarad a kielégítő szinttől. A 
gazdaságpolitikai koordinációnak az 
európai szemeszter keretében történő 
végrehajtásával kapcsolatban szerzett 
tapasztalatok általában véve azt mutatják, 
hogy a strukturális reformok végrehajtása 
lassú és egyenetlen, továbbá hogy a 
nemzeti reform-erőfeszítéseket meg kell 
erősíteni és ösztönözni kell a kohéziós 
politika keretében nyújtott támogatással, 
tekintettel arra, hogy számos – különösen 
az euróövezeten kívüli – tagállamban 
alacsony a potenciális növekedés, magas a 
munkanélküliségi ráta, nőnek a 
társadalmi egyenlőtlenségek, és fokozódik 
a szegénység kockázata.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
6a) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Szociálisan felelős, intelligens, 
fenntartható és inkluzív strukturális 
reformokra van szükség, amelyek 
megfelelnek az EUMSZ 9. cikkében 
meghatározott követelményeknek, 
különösen mivel az Unió szakpolitikai 
prioritásai között megjelölte az ilyen 
strukturális reformok végrehajtását a 
fellendülés fenntartható pályára állítása, 
a növekedési potenciál felszabadítása, az 
alkalmazkodóképesség megerősítése, a 
növekedés fellendítése, a 
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munkahelyteremtés, a beruházások 
ösztönzése és a felfelé irányuló gazdasági 
és társadalmi konvergencia folyamatának 
támogatása érdekében.

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Más uniós eszközök és programok 
ugyancsak jelentős támogatást nyújtanak a 
tagállamokban megvalósuló olyan 
beruházások feltételeinek javításához, 
amelyek hozzájárulhatnak a szóban forgó 
reformokhoz vagy azok részét képezhetik. 
Az uniós alapokra vonatkozó (EU) 
XXXXX/XXX európai parlamenti és 
tanácsi rendelet [CPR] a beruházásokat 
előfeltételekhez köti (ez korábban előzetes 
feltételrendszerként volt ismert), 
rendelkezik egy makrogazdasági irányítási 
mechanizmusról és finanszírozhatja a 
strukturális reformok beruházásokhoz 
kapcsolódó költségeit a kohéziós politika 
szempontjából releváns szakpolitikai 
területeken. Mindazonáltal jelen állás 
szerint egyetlen eszköz sem nyújt olyan 
közvetlen pénzügyi támogatást, amely 
ösztönzőket biztosítana a tagállamoknak az 
európai szemeszter keretében 
meghatározott kihívásokra válaszként adott 
reformok végrehajtásához valamennyi 
szakpolitikai területre kiterjedően. 
Másrészt jelenleg nincs olyan eszköz, 
amely egyedi és célzott pénzügyi és 
technikai támogatást nyújtana az 
euróövezeten kívüli tagállamoknak az 
euróövezethez való csatlakozásuk 
szempontjából releváns reformok 
végrehajtására irányuló erőfeszítéseikhez.

(8) Más uniós eszközök és programok 
ugyancsak jelentős támogatást nyújtanak a 
tagállamokban megvalósuló olyan 
beruházások feltételeinek javításához, 
amelyek hozzájárulhatnak a szóban forgó 
reformokhoz vagy azok részét képezhetik. 
Az uniós alapokra vonatkozó (EU) 
XXXXX/XXX európai parlamenti és 
tanácsi rendelet [CPR] a beruházásokat 
előfeltételekhez köti (ez korábban előzetes 
feltételrendszerként volt ismert), 
rendelkezik egy makrogazdasági irányítási 
mechanizmusról és finanszírozhatja a 
strukturális reformok beruházásokhoz 
kapcsolódó költségeit a kohéziós politika 
szempontjából releváns szakpolitikai 
területeken. Mindazonáltal jelen állás 
szerint egyetlen eszköz sem nyújt olyan 
közvetlen pénzügyi támogatást, amely 
ösztönzőket biztosítana a tagállamoknak az 
európai szemeszter keretében 
meghatározott kihívásokra válaszként adott 
reformok végrehajtásához valamennyi 
szakpolitikai területre kiterjedően, bár a 
pénznemként nem eurót használó 
tagállamok számára különösen előnyös 
lehet az euróövezeten kívüli tagállamoknak 
az euróövezethez való csatlakozásuk 
szempontjából releváns reformok 
végrehajtására irányuló erőfeszítéseikhez 
nyújtott egyedi és célzott pénzügyi és 
technikai támogatás.
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Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
9. preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A gazdasági és monetáris unió 
elmélyítésére irányuló kezdeményezések 
részeként 2017. december 6-án kiadott 
közleményében20 a Bizottság új 
költségvetési eszközként javaslatot tett egy 
reformok végrehajtását elősegítő eszköz és 
egy konvergenciatámogató eszköz 
létrehozására. Ezen eszközök célkitűzése a 
belföldi gazdaságok ellenálló 
képességének megerősítése és a 
tagállamok közötti pozitív tovagyűrűző 
hatások kiváltása olyan strukturális 
reformok végrehajtásához nyújtott 
ösztönzők révén, amelyek hozzájárulnak az 
említett célkitűzésekhez és alapvetőek a 
gazdasági és monetáris unió stabilitása 
szempontjából.

(9) A gazdasági és monetáris unió 
elmélyítésére irányuló kezdeményezések 
részeként 2017. december 6-án kiadott 
közleményében20 a Bizottság új 
költségvetési eszközként javaslatot tett egy 
reformok végrehajtását elősegítő eszköz és 
egy konvergenciatámogató eszköz 
létrehozására. Ezen eszközök célkitűzése a 
konvergencia és a versenyképesség 
támogatása az euróövezeten belül, 
valamint a pénznemként nem az eurót 
használó tagállamok konvergenciájának 
támogatása lenne olyan strukturális 
reformok végrehajtásához nyújtott 
pénzügyi és technikai támogatás révén, 
amelyek hozzájárulnak az említett 
célkitűzésekhez.

_________________ _________________
20 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a 
Tanácsnak és az Európai Központi 
Banknak: Az euróövezeti stabilitást 
szolgáló, uniós jogi keretbe foglalt új 
költségvetési eszközök, COM(2017) 822 
final.

20 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a 
Tanácsnak és az Európai Központi 
Banknak: Az euróövezeti stabilitást 
szolgáló, uniós jogi keretbe foglalt új 
költségvetési eszközök, COM(2017) 822 
final.

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
9a) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(9a) Az uniós intézmények és szervek 
széles körű tapasztalattal rendelkeznek a 
tagállamok központi kormányainak, 
regionális, helyi vagy egyéb hatóságainak 
nyújtott célzott támogatás terén a 
kapacitásépítés, a válság utáni talpraállás 
és a kohéziós politika végrehajtása 
tekintetében. Ezt a tapasztalatot arra kell 
felhasználni, hogy az Unió képesebbé 
váljon az érdekelt tagállamok növekedési 
potenciáljuk és társadalmi kohéziójuk 
javításában történő támogatására.

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
10. preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Ennek tükrében szükségesnek tűnik 
megerősíteni a tagállamok támogatásának 
jelenlegi keretét a közvetlen pénzügyi 
támogatás, illetve technikai támogatás 
lehetőségének megteremtésével. E célból 
új reformtámogató programot (a 
továbbiakban: a program) kell létrehozni 
ahhoz, hogy hatékony ösztönzőket nyújtson 
a strukturális reformok végrehajtásának 
felgyorsításához a tagállamokban. A 
programnak átfogónak kell lennie és 
hasznosítania kell a Bizottság és a 
tagállamok által más eszközök és 
programok végrehajtásából nyert 
tapasztalatokat. A programnak továbbá 
folytatnia kell a strukturálisreform-
támogató program intézkedéseit és 
működési mechanizmusait, mivel ezek 
nagyon hasznosnak bizonyultak, és a 
tagállamok is nagyra értékelték ezeket a 
különböző szakpolitikai területeken 
tevékenykedő nemzeti hatóságok 
közigazgatási kapacitásainak megerősítése 
szempontjából. A programnak emellett 
célzott támogatást kell nyújtania az 

(10) Ennek tükrében szükségesnek tűnik 
megerősíteni a tagállamok támogatásának 
jelenlegi keretét a közvetlen pénzügyi 
támogatás, illetve technikai támogatás 
lehetőségének megteremtésével. E célból 
új reform- és beruházástámogató 
programot (a továbbiakban: a program) 
kell létrehozni ahhoz, hogy hatékony 
pénzügyi és műszaki támogatást nyújtson 
a strukturális reformok végrehajtásának 
felgyorsításához a tagállamokban. A 
programnak átfogónak kell lennie és 
hasznosítania kell a Bizottság és a 
tagállamok által más eszközök és 
programok végrehajtásából nyert 
tapasztalatokat. A programnak továbbá 
folytatnia kell a strukturálisreform-
támogató program intézkedéseit és 
működési mechanizmusait, mivel ezek 
nagyon hasznosnak bizonyultak, és a 
tagállamok is nagyra értékelték ezeket a 
különböző szakpolitikai területeken 
tevékenykedő nemzeti hatóságok 
közigazgatási kapacitásainak megerősítése 
szempontjából, a program alapját pedig a 
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euróövezeten kívüli azon tagállamokban 
megvalósítandó reformokhoz, amelyek 
bizonyítható lépéseket tettek az egységes 
valuta meghatározott időkereten belüli 
bevezetése érdekében.

szociális jogok európai pillérében foglalt 
elveknek és az ENSZ fenntartható 
fejlődési céljainak kell képezniük.

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
11. preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Annak érdekében, hogy a szükséges 
támogatások különböző típusai legyenek 
nyújthatók és az egyes komponensek 
sajátosságainak figyelembevétele 
érdekében a program keretében három 
különböző, de egymást kiegészítő eszközt 
kell létrehozni, konkrétan a 
reformösztönző eszközt, a technikai 
támogatási eszközt és az euróövezeti 
tagságra való felkészülést támogató, 
célzott konvergenciatámogató eszközt.

(11) Annak érdekében, hogy a szükséges 
támogatások különböző típusai legyenek 
nyújthatók és az egyes komponensek 
sajátosságainak figyelembevétele 
érdekében a program keretében három 
különböző, de egymást kiegészítő eszközt 
kell létrehozni, konkrétan euróövezeti 
konvergenciát és versenyképességet 
szolgáló költségvetési eszközt, a 
konvergencia- és reformtámogató eszközt, 
valamint a technikai támogatási eszközt.

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
13. preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A program átfogó célkitűzése a 
kohézió, a versenyképesség, a 
termelékenység, a növekedés és a 
foglalkoztatás ösztönzése. E célból a 
program pénzügyi ösztönzőket nyújt a 
strukturális jellegű kihívások kezeléséhez, 
továbbá elősegíti a tagállamok 
közigazgatási kapacitásának 
megerősítését intézményeik, illetve 

(13) A program átfogó célkitűzése az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának előmozdítása és a 
tagállamok azon erőfeszítéseinek 
támogatása, amelyek célja az uniós jog és 
politikai célkitűzések végrehajtásához 
szükséges közigazgatási kapacitásuk 
javítása, valamint az Uniónak és a 
tagállamoknak a Párizsi Megállapodás, az 
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gazdasági és szociális ágazataik 
tekintetében.

ENSZ fenntartható fejlődési céljai és a 
szociális jogok európai pillére keretében 
vállalt kötelezettségeinek végrehajtásához 
való hozzájárulás.

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
14. preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A program mindegyik eszközéhez 
egyedi célkitűzéseket kell meghatározni. A 
reformösztönző eszköz tekintetében az 
egyedi célkitűzések a reformvállalásokhoz 
kapcsolódó konkrét mérföldkövek és célok 
elérését jelentik, amelyek a pénzügyi 
ösztönzők rendelkezésre bocsátásának 
feltételei. A technikai támogatási eszköz 
tekintetében az egyedi célkitűzések a 
nemzeti hatóságoknak a reformok 
megtervezésében és végrehajtásában való 
segítésére irányulnak, a bevált 
gyakorlatok és más nemzeti hatóságok 
által levont tanulságok 
figyelembevételével. Ezeket a 
célkitűzéseket az említett két eszköz 
keretében az összes tagállamnak követnie 
kell, míg a konvergenciatámogató eszköz 
keretében a célkitűzések azon 
tagállamokra vonatkoznak, amelyek még 
nem vezették be az eurót, de bizonyítható 
lépéseket tettek az egységes valuta 
meghatározott időkereten belüli 
bevezetése érdekében.

(14) Az általános célkitűzések elérése 
érdekében a program minden eszközén 
belül konkrét célkitűzéseket kell kitűzni. A 
konvergenciát és versenyképességet 
szolgáló költségvetési eszköz pénzügyi 
támogatást kell, hogy nyújtson a 
fizetőeszközként az eurót használó 
tagállamok konvergenciájának és 
versenyképességének javításához, 
támogatva a tagállamokat a reform- és 
beruházási csomagokban meghatározott 
reformok és beruházások 
mérföldköveinek és célértékeinek 
teljesítésében. A konvergencia- és 
reformtámogató eszköznek ösztönöznie 
kell a fizetőeszközként nem az eurót 
használó tagállamok euróövezethez való 
csatlakozása felé történő konvergenciát, 
és pénzügyi támogatást kell nyújtania a 
tagállamok részére a strukturális 
reformok azon mérföldköveinek és 
célértékeinek teljesítése érdekében, 
amelyek a reformvállalásokban 
szerepelnek. A technikai támogatási 
eszköznek hozzá kell járulnia a 
tagállamok adminisztratív kapacitásának 
megerősítéséhez az intézményeik, a 
közigazgatás, valamint a gazdasági és 
szociális szektor vonatkozásában, és 
támogatnia kell a nemzeti hatóságokat a 
reformok megtervezése, kidolgozása és 
végrehajtása érdekében tett 
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erőfeszítéseikben.

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
15. preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a program által támogatott reformok a 
kulcsfontosságú gazdasági és társadalmi 
kérdések mindegyikét felöleljék, a 
Bizottságnak a program keretében bármely 
tagállam kérésére pénzügyi és technikai 
támogatást kell nyújtania szakpolitikai 
területek széles körére vonatkozóan, 
melybe beletartoznak az államháztartással 
és az állami vagyongazdálkodással, az 
intézményi és igazgatási reformokkal, az 
üzleti környezettel, a pénzügyi szektorral, a 
termék-, szolgáltatás- és munkaerőpiaccal, 
az oktatással és képzéssel, a fenntartható 
fejlődéssel, a népegészségüggyel és a 
társadalmi jóléttel kapcsolatos területek.

(15) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a program által támogatott reformok a 
kulcsfontosságú gazdasági és társadalmi 
kérdések mindegyikét felöleljék, a 
Bizottságnak a program keretében 
tagállami kérésre pénzügyi és technikai 
támogatást kell nyújtania szakpolitikai 
területek széles körére vonatkozóan, 
melybe beletartoznak az államháztartással 
és az állami vagyongazdálkodással, az 
intézményi és igazgatási reformokkal, az 
üzleti környezettel, a pénzügyi szektorral, a 
termék-, szolgáltatás- és munkaerőpiaccal, 
a technológiai forradalom kiaknázásával, a 
munkahelyek betöltéséhez szükséges 
készségekkel, a gyermekekre és az 
ifjúságra vonatkozó politikákkal, az 
oktatással és képzéssel, a fenntartható 
fejlődéssel, a népegészségüggyel és a 
társadalmi jóléttel kapcsolatos területek.

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
15a) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Ahhoz, hogy az elindított reformok 
széles körű támogatást élvezzenek, a 
programban részt venni kívánó 
tagállamoknak a csomagjavaslatok 
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elkészítési folyamatának részeként a 
kohéziós politikával kapcsolatos 
partnerségről szóló magatartási kódex 
megfelelő rendelkezéseivel összhangban 
konzultálniuk kell a releváns érdekelt 
felekkel, például a helyi és regionális 
hatóságokkal, a gazdasági és szociális 
partnerekkel és a civil társadalommal, a 
240/2014/EU bizottsági felhatalmazáson 
alapuló rendelet1a megfelelő 
rendelkezéseivel összhangban, valamint a 
nemzeti parlamentekkel.
_____________
1a A Bizottság 240/2014/EU 
felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. 
január 7.) az európai strukturális és 
beruházási alapok keretében megvalósított 
partnerségre vonatkozó európai 
magatartási kódexről (HL L 74., 
2014.3.14., 1. o.).

Or. en

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
17. preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) [A program keretében jelentkező 
többletigények kielégítése érdekében a 
tagállamok számára biztosítani kell a 
lehetőséget, hogy az uniós alapok 
keretében megosztott irányítással 
programozott forrásokat 
csoportosíthassanak át a program 
költségvetésébe az uniós alapokra 
vonatkozó eljárással összhangban. Az 
átcsoportosított forrásokat e program 
szabályaival összhangban kell felhasználni, 
kizárólag az érintett tagállam javára.

(17) [A program keretében jelentkező 
többletigények kielégítése érdekében a 
tagállamok számára biztosítani kell a 
lehetőséget, hogy az uniós alapok 
keretében megosztott irányítással 
programozott forrásokat 
csoportosíthassanak át a program 
költségvetésébe az uniós alapokra 
vonatkozó eljárással összhangban. Az 
átcsoportosított forrásokat e program 
szabályaival összhangban kell felhasználni, 
kizárólag az érintett tagállam javára. A 
Bizottságnak visszajelzést kell nyújtania 
az érintett tagállam számára az önkéntes 
kiegészítő hozzájárulások 
felhasználásáról.
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Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
18a) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A konvergenciát és 
versenyképességet szolgáló költségvetési 
eszközt illetően meg kell határozni, mely 
tagállamok jogosultak támogatásra. A 
konvergenciát és versenyképességet 
szolgáló költségvetési eszköznek azon 
tagállamok rendelkezésére kell állnia, 
amelyek pénzneme az euró. Célszerű 
továbbá, hogy ez az eszköz önkéntes 
alapon azon tagállamok előtt is nyitva 
álljon, amelyek pénzneme nem az euró, és 
amelyek részt vesznek az árfolyam-
mechanizmusban (ERM-II), tekintettel 
arra, hogy e tagállamok hamarosan be 
fogják vezetni az eurót. Azon 
tagállamoknak, amelyek pénzneme nem 
az euró, és amelyek részt vesznek az 
árfolyam-mechanizmusban (ERM-II), 
haladéktalanul tájékoztatniuk kell a 
Bizottságot arról, hogy a konvergenciát és 
versenyképességet szolgáló költségvetési 
eszközben vagy a konvergencia- és 
reformtámogató eszközben kívánnak-e 
részt venni. Azon tagállamok, amelyek 
úgy döntenek, hogy részt vesznek a 
konvergenciát és a versenyképességet 
szolgáló költségvetési eszközben, ezt 
követően nem jogosultak támogatásra a 
konvergencia- és reformtámogató eszköz 
keretében.

Or. en

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
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18b) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18b) Meg kell határozni, hogy mely 
csomagtípusok jogosultak pénzügyi 
támogatásra a konvergenciát és a 
versenyképességet támogató eszközből. 
Annak biztosítása érdekében, hogy a 
csomag hozzájáruljon a program 
célkitűzéseinek megvalósításához, 
egyaránt tartalmaznia kell strukturális 
reformok végrehajtását szolgáló 
intézkedéseket és közberuházási 
projekteket, egymáshoz kapcsolódó 
szakpolitikai területeken végrehajtandó 
intézkedéseket tartalmazó egyetlen 
koherens csomag formájában. A 
csomagnak tükröznie kell a stratégiai 
iránymutatásokat, és összhangban kell 
lennie a gazdaságpolitikai koordináció 
európai szemeszterében azonosított 
strukturális kihívásokkal és 
prioritásokkal, figyelembe véve az egyes 
tagállamokra vonatkozóan meghatározott 
társadalmi és környezeti mutatókat vagy 
adott esetben a makrogazdasági 
kiigazítási programok keretében vagy az 
uniós jog végrehajtásával kapcsolatos 
fellépésekkel elfogadott releváns 
intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
18c) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18c) Annak érdekében, hogy a 
tagállamok hatékonyan kezelhessék a 
külső sokkok hatásait, többek között olyan 
reformok és beruházások végrehajtásával, 
amelyek növelik az egészségügyi, 
társadalmi és gazdasági rendszerek 
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ellenálló képességét, ugyanakkor enyhítik 
az elkerülhetetlen kompromisszumokat, 
lehetővé kell tenni a konvergenciát és 
versenyképességet szolgáló költségvetési 
eszköz méretének növelését, akár a 
tagállamok kiegészítő hozzájárulásaival, 
akár közös adósságkibocsátással, amelyet 
új uniós saját forrásokból lehetne 
finanszírozni. Ezeket a kiegészítő 
forrásokat az (EU, Euratom) 2018/1046 
rendelet1a (a költségvetési rendelet) 
alkalmazásában külső címzett bevételként 
kell kezelni, és összhangban kell lennie e 
rendelettel az érintett tagállamok 
érdekében.
______________
1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU, 
Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. 
július 18.) az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról, az 1296/2013/EU, az 
1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 
1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 
1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 
283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU 
határozat módosításáról, valamint a 
966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 
1. o.).

Or. en

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
18d) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18d) Annak érdekében, hogy a 
tagállamok érdemi ösztönzést kapjanak a 
csomagban meghatározott reformok és 
beruházások vállalására és 
végrehajtására, helyénvaló meghatározni, 
hogy az egyes allokációs szakaszokban és 
az egyes felhívások tekintetében mekkora 
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maximális pénzügyi hozzájárulás áll az 
egyes tagállamok rendelkezésére a 
konvergenciát és versenyképességet 
szolgáló költségvetési eszköz keretében. 
Ezt a maximális hozzájárulást a 
tagállamok lakosságszáma, valamint egy 
főre jutó bruttó hazai termékük reciproka 
alapján célszerű kiszámítani.

Or. en

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
18e) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18e) A konvergenciát és 
versenyképességet szolgáló költségvetési 
eszközből támogatást igénylő tagállamnak 
kellően indokolt és megalapozott 
csomagjavaslatot kell benyújtania a 
Bizottsághoz, nemzeti 
reformprogramjával együtt, külön 
melléklet formájában vagy a Bizottság 
által elfogadott külön ütemterv szerint. A 
csomagjavaslatban részletesen meg kell 
határozni a csomag végrehajtását szolgáló 
intézkedéseket – beleértve a célértékeket 
és a mérföldköveket is –, valamint azt, 
hogy a csomag várhatóan milyen hatást 
fog gyakorolni a konvergenciára és a 
versenyképességre. Tartalmaznia kell az 
(EU) .../... rendeletben [rendelet az 
euróövezeti konvergenciát és 
versenyképességet szolgáló költségvetési 
eszköz irányítási keretéről, a 
COM(2019) 0354 javaslata szerint]1a 
meghatározott stratégiai 
iránymutatásokkal való 
összeegyeztethetőség, valamint az európai 
szemeszter keretében azonosított 
kihívásokkal és prioritásokkal, vagy adott 
esetben a makrogazdasági kiigazítási 
programok keretében elfogadott 
vonatkozó intézkedésekkel, valamint az 
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uniós jog végrehajtásával kapcsolatos 
egyéb vonatkozó intézkedésekkel való 
összhang magyarázatát is. A folyamat 
során törekedni kell a Bizottság és a 
tagállamok közötti szoros 
együttműködésre, és ki kell alakítani azt.

___________ 
1a HL C ..., ..., ... o.

Or. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
18f) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18f) A Bizottságnak az érintett 
tagállammal szoros együttműködésben és 
az eredményesség, hatékonyság, 
egységesség és relevancia egyértelműen 
meghatározott kritériumai alapján 
értékelnie kell a tagállam által benyújtott 
csomagjavaslatot. A rendelet 
mellékleteként megfelelő 
iránymutatásokat kell meghatározni, 
amelyek alapján a Bizottság – átlátható és 
méltányos módon – értékeli a tagállamok 
által előterjesztett csomagjavaslatokat, és 
meghatározza a pénzügyi hozzájárulást. 
Az átláthatóság és a hatékonyság 
érdekében erre a célra a csomagjavaslatok 
értékelésére szolgáló minősítési rendszert 
kell létrehozni.

Or. en

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
18 g preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18g) A magas színvonalú javaslatok 
előkészítéséhez való hozzájárulás 
érdekében, továbbá a tagállamok által 
benyújtott csomagjavaslatok értékelésében 
és a reformok megvalósítási fokának 
értékelésében a Bizottság számára 
nyújtandó segítség biztosítása céljából 
partneri tanácsadásról és szakértői 
közreműködésről kell rendelkezni.

Or. en

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
18 h preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18h) Az egyszerűsítés érdekében a 
pénzügyi hozzájárulás meghatározásának 
egyszerű kritériumokon kell alapulnia. 
Azon csomagok esetében, amelyek 
megfelelnek az e rendelet I. mellékletében 
meghatározott kritériumoknak, a 
tagállamnak kiosztott pénzügyi 
hozzájárulás egyenlő kell, hogy legyen a 
csomagjavaslat becsült összköltsége 
összegének és a nemzeti 
társfinanszírozásnak a különbségével, 
vagy pedig a maximális pénzügyi 
hozzájárulás teljes összegének és adott 
esetben a maximális pénzügyi 
hozzájárulás kiegészítésének az 
összegével.

Or. en

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
18 i preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18i) A nemzeti társfinanszírozási arány 
átlátható és kiszámítható modulációjának 
biztosítása érdekében azon tagállam 
számára, amelyben az 1467/97/EK tanácsi 
rendelet 2. cikkének (2) bekezdése szerinti 
súlyos gazdasági visszaesésre kerül sor, 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy 
megfelelő indoklás mellett kérelmezze a 
társfinanszírozási arány megfelezését. 

_______________
1a A Tanács 1467/97/EK (1997. július 7.) 
rendelete a túlzott hiány esetén követendő 
eljárás végrehajtásának felgyorsításáról 
és pontosításáról (HL L 209., 1997.8.2., 
6. o.).

Or. en

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
18j) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18j) Objektív körülmények esetén, 
ideértve az adott tagállamot vagy az egész 
Uniót is érintő olyan vészhelyzet miatti 
fennálló körülményeket, amelyek miatt a 
tagállamnak vészhelyzeti intézkedéseket 
kell tennie, vagy ellen kell tudnia állni a 
nagyszabású sokkoknak, továbbá ideértve 
egy tagállamban tapasztalt súlyos 
gazdasági visszaesés miatti rendkívüli 
körülményeket az (EU) ..../.... rendeletben 
[a COM(2019) 0354 szerint javasolt 
rendelet az euróövezeti konvergenciát és 
versenyképességet szolgáló költségvetési 
eszköz irányítási keretéről] foglaltak 
szerint, amennyiben az elfogadott 
mérföldkövek vagy célok a továbbiakban 
részben vagy egészben nem valósulhatnak 
meg, a tagállam kérheti a csomag 
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módosítását. A Bizottságnak értékelnie 
kell az indoklással ellátott kérelmet, és 
adott esetben négy hónapon belül új 
döntést kell hoznia.

Or. en

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
18k) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18k) Annak érdekében, hogy az eszköz 
pénzügyi irányítása hatékony és egyszerű 
legyen, az uniós pénzügyi támogatásnak 
olyan finanszírozás formáját kell öltenie, 
amely azon alapul, hogy a jóváhagyott 
csomagokban meghatározott 
mérföldkövekhez és célértékekhez 
viszonyítva milyen eredményeket sikerült 
elérni.

Or. en

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
18 l preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18l) A hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás érdekében egyedi 
szabályokat kell megállapítani a 
költségvetési kötelezettségvállalásokra, a 
kifizetésekre, a felfüggesztésre, a törlésre 
és a pénzeszközök visszafizettetésére. A 
kifizetéseket a csomagnak a tagállam 
általi végrehajtására vonatkozó pozitív 
bizottsági értékelés alapján kell teljesíteni. 
A pénzügyi hozzájárulások 
felfüggesztésére és törlésére akkor 
kerülhet sor, ha a tagállam nem hajtotta 
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végre kielégítően a csomagot.

Or. en

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
18m) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18m) A végrehajtás eredményes nyomon 
követése érdekében a tagállamoknak az 
európai szemeszter folyamata keretében 
rendszeresen jelentést kell tenniük a 
csomagjuk teljesítése terén elért 
előrehaladásról, és nemzeti 
reformprogramjukat is fel kell 
használniuk a csomagjuk teljesítése terén 
elért eredményekről való jelentéstételre. A 
makrogazdasági kiigazítási programot 
végrehajtó tagállamoknak e program 
keretében kell jelentést tenniük a 
csomagjuk végrehajtásáról.

Or. en

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
18 n preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18n) Az átláthatóság érdekében a 
Bizottságnak tájékoztatnia kell az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot az általa 
elfogadott csomagokról, és a 
gondoskodnia kell a megfelelő 
kommunikációs tevékenységek 
végrehajtásáról.

Or. en
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Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
19. preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A reformösztönző eszköz 
tekintetében meg kell határozni a pénzügyi 
támogatásra jogosult reformok típusait. A 
reformoknak a program célkitűzéseihez 
való hozzájárulását biztosítandó 
helyénvaló, hogy azon reformok legyenek 
támogathatók, amelyek célja a 
gazdaságpolitikai koordináció európai 
szemesztere keretében azonosított 
kihívások kezelése, ideértve az 
országspecifikus ajánlásokra adott 
válaszként javasolt reformokat is.

(19) A reform- és 
konvergenciatámogató eszköz 
tekintetében meg kell határozni a pénzügyi 
támogatásra jogosult reformok típusait. A 
reformoknak a program célkitűzéseihez 
való hozzájárulását biztosítandó 
helyénvaló, hogy azon reformok legyenek 
támogathatók, amelyek célja a 
gazdaságpolitikai koordináció európai 
szemesztere keretében azonosított 
kihívások, és prioritások kezelése az 
euróövezeti tagság előkészítése 
szempontjából releváns vagy az uniós jog 
végrehajtásával kapcsolatos 
makrogazdasági kiigazítási programok 
végrehajtásával összefüggésben.

Or. en

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A konvergencia- és 
reformtámogató eszköznek azon 
tagállamok rendelkezésére kell állnia, 
amelyek pénzneme nem az euró, amelyek 
igazolhatóan konkrét lépéseket tettek az 
euróövezethez való csatlakozás irányába, 
továbbá amelyek még nem tájékoztatták a 
Bizottságot arról, hogy részt kívánnak 
venni a konvergenciát és 
versenyképességet szolgáló költségvetési 
eszközben. E tekintetben „konkrét 
lépésnek” számítana az érintett tagállam 
kormánya részéről a Bizottságnak küldött 
hivatalos levél, amelyben egyértelmű 
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kötelezettséget vállal az országnak az 
euróövezethez való, észszerű és 
meghatározott időkereten belüli 
csatlakozására, amelyre vonatkozóan a 
Bizottsággal folytatott konzultációt 
követően egy hiteles és időhöz kötött 
ütemtervet mutatnak be a sikeres 
euróövezeti tagság előkészítésére irányuló 
konkrét intézkedések végrehajtására 
vonatkozóan, kitérve a nemzeti 
jogszabályoknak az uniós jog (ideértve a 
bankunióra vonatkozó szabályozást is) 
szerinti követelményekkel való teljes körű 
összehangolásának biztosítására irányuló 
lépésekre. Ha egy tagállam nem mutat fel 
konkrét lépéseket az euróövezethez való 
csatlakozás felé, és nem tájékoztatta a 
Bizottságot a konvergenciát és 
versenyképességet szolgáló költségvetési 
eszközben való részvételének szándékáról, 
akkor a pénzügyi hozzájárulást 
átcsoportosítják a konvergencia- és 
reformtámogató eszközben részt vevő 
többi tagállamhoz.

Or. en

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Annak érdekében, hogy a 
tagállamok érdemi ösztönzőt kapjanak a 
strukturális reformok megvalósításához, 
helyénvaló meghatározni a számukra az 
egyes felhívások keretében az egyes 
allokációs szakaszokban az eszköz 
keretében rendelkezésre álló pénzügyi 
hozzájárulás maximumát. Ezt a maximális 
hozzájárulást a tagállamok népessége 
alapján kell kiszámítani. Annak biztosítása 
érdekében, hogy a pénzügyi ösztönzők a 
program alkalmazási idejét teljeskörűen 
lefedjék, a forrásokat a tagállamok részére 

(20) Annak érdekében, hogy a 
tagállamok érdemi ösztönzést kapjanak 
strukturális reformok kezdeményezéséhez 
és megvalósításához, helyénvaló 
meghatározni a számukra az egyes 
felhívások keretében az egyes allokációs 
szakaszokban a konvergencia- és 
reformtámogató eszköz keretében 
rendelkezésre álló pénzügyi hozzájárulás 
maximumát. Ezt a maximális hozzájárulást 
a tagállamok lakossága, valamint egy főre 
jutó bruttó hazai termékük reciproka 
alapján célszerű kiszámítani. Annak 
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szakaszokban kell kiosztani. Az első, húsz 
hónapig tartó szakaszban a reformösztönző 
eszközre vonatkozó teljes pénzügyi 
keretösszeg felét (11 000 000 000 EUR) 
kell elérhetővé tenni a tagállamok számára. 
Ezen időszak alatt a tagállamok a 
számukra megállapított allokáció 
maximumát kaphatják meg a 
reformvállalásokra vonatkozó javaslatok 
benyújtása alapján.

biztosítása érdekében, hogy a pénzügyi 
támogatás a program alkalmazási idejét 
teljeskörűen lefedje, a forrásokat a 
tagállamok részére szakaszokban kell 
kiosztani Két egymást követő, egyenként 
harminchat hónapig tartó szakaszban a 
konvergencia- és reformtámogató 
eszközre vonatkozó teljes pénzügyi 
keretösszeg 50–50%-át kell elérhetővé 
tenni a tagállamok számára mindkét 
szakaszban, és így a tagállamok a 
számukra megállapított allokáció 
maximumát kaphatják meg a 
reformvállalásokra vonatkozó sikeres 
javaslatok benyújtása alapján. A végső 
szakaszban a Bizottságnak rendszeres 
időközönként közzétett felhívásokra épülő 
rendszert kell működtetnie a 
konvergencia- és reformtámogató eszköz 
teljes pénzügyi keretösszege esetleges 
fennmaradó részének allokációja céljából, 
amely fennmaradó rész az előző két 
szakaszban fel nem használt összegeket is 
magában foglalja. A Bizottságnak a 
gazdaságpolitikai koordináció európai 
szemeszterének naptárával összhangban 
egy indikatív naptárat kell elfogadnia és 
közzétennie, amelyben előre jelzi a 
megszervezésre kerülő felhívásokat, és 
minden felhívásnál közölnie kell a 
keretösszeg fennmaradó, az adott felhívás 
keretében rendelkezésre álló összegét.

Or. en

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
21. preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Az átláthatóság és a hatékonyság 
érdekében a program zárásáig tartó 
következő szakaszban a Bizottságnak 
rendszeres időközönként kiírásra kerülő 
felhívásokra épülő rendszert kell 

törölve
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kidolgoznia az eszköz teljes pénzügyi 
keretösszege másik felének (11 
000 000 000 EUR) és az előző szakasz fel 
nem használt forrásainak allokációja 
céljából. Ennek megvalósítására egyszerű 
eljárásokat kell kialakítani. Az egyes 
felhívások keretében a tagállamok 
egyidejűleg nyújthatnak be 
reformjavaslatokat, amelyek alapján az 
egyes tagállamok számára megállapított 
maximális pénzügyi hozzájárulás ítélhető 
oda. Az átláthatóság érdekében 
helyénvaló, hogy a második szakaszban a 
Bizottság által szervezett első felhívás az 
eszköz teljes pénzügyi keretösszege 
fennmaradó másik felének (11 
000 000 000 EUR) megfelelő összegre 
szóljon. Helyénvaló, hogy további 
felhívásokat a Bizottság csak akkor 
szervezzen, ha a teljes pénzügyi 
keretösszeget még nem használták fel. A 
Bizottságnak egy indikatív naptárat kell 
elfogadnia és közzétennie, amelyben előre 
jelzi a jövőben megszervezésre kerülő 
felhívásokat, és minden felhívásnál 
közölnie kell a keretösszeg fennmaradó, 
az adott felhívás keretében rendelkezésre 
álló összegét.

Or. en

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
22. preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Meg kell határozni a 
reformvállalásokra vonatkozó javaslatok 
tagállamok általi benyújtásának eljárását és 
a reformvállalás-javaslatok tartalmát. Az 
eljárások gyorsaságának biztosítása 
érdekében a tagállamnak a 
reformvállalásokra vonatkozó javaslatát a 
nemzeti reformprogramjával együtt kell 
benyújtania, de külön melléklet 

(22) Meg kell határozni a 
reformvállalásokra vonatkozó javaslatok 
tagállamok általi benyújtásának eljárását és 
a reformvállalás-javaslatok tartalmát. Az 
eljárások gyorsaságának biztosítása 
érdekében a támogatást igénylő 
tagállamoknak kellően indokolt és 
megalapozott csomagjavaslatot kell 
benyújtania a Bizottsághoz nemzeti 
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formájában, és a javaslatot eltérő 
időpontban is benyújthatja. Jóllehet a 
programban való részvétel önkéntes, a 
túlzott makrogazdasági egyensúlyhiánnyal 
szembesülő tagállamokat különösen 
ösztönözni kell, hogy terjesszenek elő 
olyan reformjavaslatokat a reformösztönző 
eszköz keretében, amelyek a túlzott 
makrogazdasági egyensúlyhiányt kiváltó 
problémákat kezelik.

reformprogramjukkal  együtt, külön 
melléklet formájában vagy a Bizottság 
által elfogadott külön ütemterv szerint. 
Jóllehet a programban való részvétel 
önkéntes, a túlzott makrogazdasági 
egyensúlyhiánnyal szembesülő és a 
strukturális fejlődés tekintetében jelentős 
késedelmektől szenvedő, euróövezeten 
kívüli tagállamokat különösen ösztönözni 
kell, hogy terjesszenek elő olyan 
reformjavaslatokat a konvergencia- és 
reformtámogató eszköz keretében, 
amelyek a túlzott makrogazdasági 
egyensúlyhiányt kiváltó problémákat 
kezelik.

Or. en

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
23. preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A felelősségvállalás és a releváns 
reformokra való összpontosítás biztosítása 
érdekében a tagállamoknak az európai 
szemeszter keretében beazonosított 
kihívásokra (köztük az országspecifikus 
ajánlásokban beazonosított kihívásokra) 
válaszul kell meghatározniuk a 
reformvállalásaikat, és részletes 
javaslatokat kell tenniük a reformok 
végrehajtását szolgáló intézkedésekre, 
aminek részeként megfelelő 
mérföldköveket és célokat, valamint a 
végrehajtásra vonatkozó, legfeljebb három 
éves időtartamra szóló menetrendet is meg 
kell határozniuk. A folyamat során 
törekedni kell a Bizottság és a tagállamok 
közötti szoros együttműködésre, és ki kell 
alakítani azt.

(23) A felelősségvállalás és a releváns 
reformokra való összpontosítás biztosítása 
érdekében a tagállamoknak az európai 
szemeszter keretében azonosított 
kihívásokra (köztük az országspecifikus 
ajánlásokban azonosított kihívásokra), 
illetve adott esetben a makrogazdasági 
kiigazítási programok végrehajtása 
keretében elfogadott releváns 
intézkedésekre válaszul kell 
meghatározniuk a reformvállalásaikat, és 
részletes javaslatokat kell tenniük a 
reformok végrehajtását szolgáló 
intézkedésekre, aminek részeként 
megfelelő mérföldköveket és célértékeket, 
valamint a végrehajtásra vonatkozó, 
legfeljebb hét éves időtartamra szóló 
menetrendet is meg kell határozniuk. A 
folyamat során törekedni kell a Bizottság 
és a tagállamok közötti szoros 
együttműködésre, és ki kell alakítani azt.
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Or. en

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
24. preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A Bizottságnak meg kell vizsgálnia 
a tagállamok által javasolt 
reformvállalások jellegét és jelentőségét, 
és átlátható kritériumok alapján meg kell 
határoznia a kiosztandó összeget. Ennek 
érdekében az Európai Bizottságnak 
figyelembe kell vennie a tagállam által 
közölt tartalmi elemeket és meg kell 
vizsgálnia, hogy a tagállam által javasolt 
reformvállalások várhatóan eredményesen 
kezelik-e az európai szemeszter keretében 
meghatározott kihívásokat; hogy a 
javasolt reformvállalások átfogó 
reformcsomagot alkotnak-e; hogy a 
javasolt reformok várhatóan megerősítik-
e a nemzetgazdaság teljesítményét és 
ellenálló képességét; és várható-e, hogy a 
javasolt reformok végrehajtása – adott 
esetben az érintett tagállam intézményi és 
közigazgatási kapacitásának 
megerősítésén keresztül – tartós hatást 
eredményez a tagállamban. Emellett a 
Bizottságnak meg kell vizsgálnia, hogy a 
tagállamok által javasolt belső megoldások 
– ideértve a javasolt mérföldköveket és 
célokat, és a kapcsolódó mutatókat – 
várhatóan biztosítják-e a reformvállalások 
eredményes, legfeljebb három éven belüli 
végrehajtását.

(24) A Bizottságnak meg kell vizsgálnia 
a tagállamok által javasolt 
reformvállalásokat, és a hatékonyságra, 
eredményességre, egységességre és 
relevanciára vonatkozó átlátható 
kritériumok alapján meg kell határoznia a 
kiosztandó összeget. Ennek érdekében az 
Európai Bizottságnak figyelembe kell 
vennie a tagállam által közölt tartalmi 
elemeket és meg kell vizsgálnia, hogy a 
tagállam által javasolt reformvállalások 
várhatóan hozzájárulnak-e az 
euróövezethez való csatlakozás 
előkészítéséhez, és nettó értelemben 
pozitív és tartós hatást gyakorolnak-e az 
érintett tagállamokra, függetlenül attól, 
hogy a reformvállalások megvalósítják-e a 
program céljait, figyelembe véve 
ugyanakkor a kísérő intézkedéseket, tartós 
gazdasági, társadalmi és adott esetben 
környezeti hatást eredményeznek-e az 
érintett tagállamban, többek között az 
európai szemeszter eredménytábláján (fő 
és kiegészítő mutatók), valamint a 
szociális jogok európai pillérének 
társadalmi eredménytábláján. A 
Bizottságnak meg kell vizsgálniaa 
meghatározott negatív környezeti, 
gazdasági és társadalmi hatások 
enyhítésére tervezett kísérő intézkedések 
eredményességét, továbbá hogy az érintett 
tagállamok által javasolt megoldások 
várhatóan biztosítják-e a reformvállalás 
eredményes végrehajtását ideértve a 
javasolt mérföldköveket, célokat és a 
kapcsolódó mutatókat, valamint azt, hogy 
a reformvállalás várhatóan hatékonyan 
hozzájárul-e a tagállam 
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konvergenciájához a végrehajtási 
időszakon belül, és fokozza-e a kohéziót. 

Or. en

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
26. preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A magas színvonalú reformvállalási 
javaslatok előkészítéséhez való 
hozzájárulás, továbbá a tagállamok által 
benyújtott reformvállalási javaslatok 
értékelésében és a reformok megvalósítási 
fokának értékelésében a Bizottság számára 
nyújtandó segítség biztosítása érdekében 
rendelkezni kell a partneri tanácsadásról és 
a szakértői közreműködésről. Emellett a 
Tanácsnak az európai szemeszterrel 
foglalkozó Gazdaságpolitikai Bizottsága 
számára biztosítani kell a lehetőséget, 
hogy – adott esetben a Szerződés alapján 
létrehozott érintett bizottságokkal 
konzultálva – véleményt nyilvánítson a 
reformvállalásokról a tagállamok által 
benyújtott formájukban. Az egyszerűsítés 
érdekében a reformvállalások végrehajtása 
tekintetében elért előrelépésekről a 
tagállamoknak az európai szemeszter 
keretében kell beszámolniuk.

(26) A magas színvonalú reformvállalási 
javaslatok előkészítéséhez való 
hozzájárulás, továbbá a tagállamok által 
benyújtott reformvállalási javaslatok 
értékelésében és a reformok megvalósítási 
fokának értékelésében a Bizottság számára 
nyújtandó segítség biztosítása érdekében 
rendelkezni kell a partneri tanácsadásról és 
a szakértői közreműködésről. Az 
egyszerűsítés érdekében a reformvállalások 
végrehajtása tekintetében elért haladásról a 
tagállamoknak az európai szemeszter 
keretében kell beszámolniuk.

Or. en

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
27. preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az egyszerűsítés érdekében a 
pénzügyi hozzájárulás meghatározásának 

(27) Az egyszerűsítés érdekében a 
pénzügyi hozzájárulás meghatározásának 
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egyszerű kritériumokon kell alapulnia. A 
pénzügyi hozzájárulás a maximális 
indikatív összeg teljes összege, ha a 
tagállam által javasolt reformvállalások 
teljes mértékben megfelelnek az értékelési 
kritériumoknak, és a maximális indikatív 
összeg felének megfelelő összeg, ha a 
tagállam által javasolt reformvállalások 
az említett kritériumoknak csak kielégítő 
mértékben felelnek meg. Nem ítélhető 
meg pénzügyi hozzájárulás a tagállamnak, 
ha a reformvállalási javaslat nem felel meg 
kielégítő mértékben az értékelési 
kritériumoknak.

egyszerű kritériumokon kell alapulnia. A 
pénzügyi hozzájárulás a maximális 
indikatív összeg teljes összege, ha a 
tagállam által javasolt reformvállalások 
megfelelnek az értékelési kritériumoknak. 
Nem ítélhető meg pénzügyi hozzájárulás a 
tagállamnak, ha a reformvállalási javaslat 
nem felel meg az értékelési 
kritériumoknak.

Or. en

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
28. preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A reformvállalások stabilitásának 
előmozdítása érdekében rendelkezni kell 
arról, hogy a tagállam a végrehajtási 
időszak alatt csak egyszer módosíthassa a 
reformvállalásokat, feltéve, hogy objektív 
körülmények alapján a módosítás 
indokolható.

(28) Objektív körülmények alapján, 
ideértve az adott tagállamot vagy az egész 
Uniót is érintő vészhelyzet által képviselt 
olyan kiemelkedő körülményeket, 
amelyekhez a tagállamnak sürgősségi 
reakciót vagy ellenálló képességet kell 
igénybe vennie a nagyszabású sokkokkal 
szemben, amikor az elfogadott 
mérföldkövek vagy célok a továbbiakban 
sem részben, sem teljesen nem 
valósíthatók meg, a tagállam indoklással 
ellátott kérelmet nyújthat be a 
reformvállalásokra vonatkozó határozat 
módosítása céljából. A Bizottságnak 
értékelnie kell az indoklással ellátott 
kérelmet, és adott esetben négy hónapon 
belül új döntést kell hoznia.

Or. en

Módosítás 40
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Rendeletre irányuló javaslat
28a) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28a) A végrehajtás hatékony nyomon 
követése érdekében a tagállamoknak az 
európai szemeszter folyamata keretében 
rendszeresen jelentést kell tenniük a 
reformvállalások teljesítése terén elért 
előrehaladásról. A kiigazítási programot 
végrehajtó tagállamoknak e program 
keretében kell jelentést tenniük 
reformvállalásaik végrehajtásáról.

Or. en

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
32. preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A technikai támogatási eszköz 
tekintetében a tagállamok a kezdeti 
várakozásokat meghaladóan, egyre 
fokozottabb mértékben vettek igénybe 
technikai támogatást a strukturálisreform-
támogató program keretében. Szinte 
valamennyi tagállam kért támogatást a 
strukturálisreform-támogató program 
keretében, és a kérelmek a program által 
lefedett valamennyi szakpolitikai területet 
érintik. Ebből kifolyólag meg kell őrizni a 
strukturálisreform-támogató program 
legfőbb jellemzőit, ideértve a technikai 
támogatási eszköz keretében 
finanszírozásra jogosult intézkedéseket is.

(32) A technikai támogatási eszköz 
tekintetében a tagállamok a kezdeti 
várakozásokat meghaladóan, egyre 
fokozottabb mértékben vettek igénybe 
technikai támogatást a strukturálisreform-
támogató program keretében. Szinte 
valamennyi tagállam kért támogatást a 
strukturálisreform-támogató program 
keretében, és a kérelmek a program által 
lefedett valamennyi szakpolitikai területet 
érintik. Ebből kifolyólag meg kell őrizni a 
strukturálisreform-támogató program 
legfőbb jellemzőit, ideértve a technikai 
támogatási eszköz keretében 
finanszírozásra jogosult intézkedéseket is, 
és az eszköz használatát továbbra is 
ösztönözni és bátorítani kell, különösen a 
nagy támogatási igényű tagállamok 
esetében.

Or. en
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Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
33. preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A program részét képező technikai 
támogatási eszköz keretében folytatni kell 
a tagállam kezdeményezésére megkezdett 
reformok, a gazdasági kormányzás 
folyamataiba illeszkedő reformok vagy az 
uniós jog végrehajtásával összefüggő 
intézkedések, valamint a gazdasági 
kiigazítási programok végrehajtásával 
összefüggő reformok megvalósításának 
támogatását. Az eszköz technikai 
támogatást nyújt továbbá a program más 
eszközei keretében indított reformok 
előkészítéséhez és végrehajtásához is.

(33) A program részét képező technikai 
támogatási eszköz keretében folytatni kell 
a tagállam kezdeményezésére megkezdett 
reformok, a gazdasági kormányzás 
folyamataiba illeszkedő reformok vagy az 
uniós jog végrehajtásával összefüggő 
intézkedések, a válság utáni talpraállást 
célzó reformok, az Unió 
versenyképességének fellendítését, a 
munkahelyteremtést, a termelékenység 
növelését, a reálgazdaságba történő 
fenntartható beruházások ösztönzését, az 
Unión belüli gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió erősítését célzó reformok, 
továbbá az azon tagállamokat segítő 
reformok megvalósításának támogatását, 
amelyek igazolhatóan konkrét lépéseket 
tettek az euróövezethez való csatlakozás 
felé. Az eszköz technikai támogatást nyújt 
továbbáa gazdasági kiigazítási programok 
végrehajtásával összefüggő reformok 
megvalósításához, valamint a program más 
eszközei keretében indított reformok 
előkészítéséhez és végrehajtásához is.

Or. en

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
34. preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A strukturálisreform-támogató 
program keretében már kialakított 
szabályokkal és gyakorlattal összhangban a 
technikai támogatás iránti kérelmek 
benyújtására vonatkozóan egyszerű 
folyamatot kell kialakítani. Az egyenlő 

(34) A strukturálisreform-támogató 
program keretében már kialakított 
szabályokkal és gyakorlattal összhangban a 
technikai támogatás iránti kérelmek 
benyújtására vonatkozóan egyszerű 
folyamatot kell kialakítani. A 
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bánásmód, a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás, valamint az átláthatóság 
általános elvét tiszteletben tartva meg kell 
határozni a tagállamok által benyújtott 
kérelmek vizsgálatának megfelelő 
kritériumait. Az említett kritériumokat a 
problémák sürgősségére, súlyosságára és 
kiterjedtségére, valamint a kért technikai 
támogatás által érintett szakpolitikai 
területeken beazonosított támogatási 
szükségletekre kell alapozni.

konvergenciát és versenyképességet 
szolgáló költségvetési eszközből 
támogatást igénylő tagállamnak kérelmet 
kell benyújtania a Bizottsághoz, a 
Bizottság által elfogadott külön ütemterv 
szerint. Az egyenlő bánásmód, a hatékony 
és eredményes pénzgazdálkodás, valamint 
az átláthatóság általános elvét tiszteletben 
tartva meg kell határozni a tagállamok által 
benyújtott kérelmek vizsgálatának 
megfelelő kritériumait. Az említett 
kritériumokat a problémák sürgősségére, 
súlyosságára és kiterjedtségére, valamint a 
kért technikai támogatás által érintett 
szakpolitikai területeken beazonosított 
támogatási szükségletekre kell alapozni.

Or. en

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
37. preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Meg kell határozni a technikai 
támogatási eszköz végrehajtására, 
különösen az irányítási módokra, a 
technikai támogatási intézkedések 
finanszírozási formáira és a 
munkaprogramok tartalmára vonatkozó 
rendelkezéseket, amelyeket végrehajtási 
jogi aktusok útján kell elfogadni. 
Figyelemmel a reformok végrehajtására 
irányuló tagállami erőfeszítések 
fenntartásának fontosságára, a vissza nem 
térítendő támogatások tekintetében 
lehetővé kell tenni, hogy az elszámolható 
költségek társfinanszírozási aránya akár 
100%-os is legyen. Annak érdekében, hogy 
sürgős esetekben a technikai támogatás 
gyorsan igénybe vehető legyen, korlátozott 
időre szóló különleges intézkedések 
elfogadásának lehetőségéről kell 
rendelkezni. E célból a technikai 
támogatási eszköz munkaprogramja 

(37) Meg kell határozni a technikai 
támogatási eszköz végrehajtására, 
különösen az irányítási módokra, a 
technikai támogatási intézkedések 
finanszírozási formáira és a 
munkaprogramok tartalmára vonatkozó 
rendelkezéseket, amelyeket 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján kell elfogadni. Figyelemmel a 
reformok végrehajtására irányuló tagállami 
erőfeszítések fenntartásának fontosságára, 
a vissza nem térítendő támogatások 
tekintetében lehetővé kell tenni, hogy az 
elszámolható költségek társfinanszírozási 
aránya akár 100%-os is legyen. Annak 
érdekében, hogy sürgős esetekben a 
technikai támogatás gyorsan igénybe 
vehető legyen, korlátozott időre szóló 
különleges intézkedések elfogadásának 
lehetőségéről kell rendelkezni. E célból a 
technikai támogatási eszköz 
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költségvetésének egy korlátozott részét 
különleges intézkedésekre kell 
elkülöníteni.

munkaprogramja költségvetésének egy 
korlátozott részét különleges 
intézkedésekre kell elkülöníteni. 

Or. en

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
37a) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37a) A beruházási csomagokra, a 
reformvállalásokra, az irányítási 
módokra, a technikai támogatási 
intézkedések finanszírozási formáira, a 
munkaprogramok tartalmára vonatkozó 
rendelkezések meghatározása érdekében a 
Bizottságra az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (EUMSZ) 290. cikke 
szerinti jogi aktusok elfogadására 
vonatkozó hatáskört kell ruházni. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munkája során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten is, és hogy e 
konzultációkra a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodásnak 
megfelelően kerüljön sor. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai 
Parlament és a Tanács a tagállamok 
szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 
minden dokumentumot, és szakértőik 
rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével foglalkozó szakértői 
csoportjainak ülésein. 

Or. en

Módosítás 46
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Rendeletre irányuló javaslat
38. preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) A konvergenciatámogató eszköz 
célja, hogy az euróövezeti tagságra való 
felkészüléshez (a program másik két 
eszköze keretében rendelkezésre álló 
támogatáson felül) pénzügyi és technikai 
támogatást nyújtson azon tagállamoknak, 
amelyek még nem vezették be az eurót, de 
bizonyítható lépéseket tettek az egységes 
valuta meghatározott időkereten belüli 
bevezetése érdekében. E tekintetben 
„bizonyítható lépésnek” számítana az 
érintett tagállam kormánya részéről a 
Bizottságnak küldött hivatalos levél, 
amelyben egyértelmű kötelezettséget vállal 
az országnak az euróövezethez való, 
észszerű és meghatározott időkereten 
belüli csatlakozására, amelyre 
vonatkozóan a Bizottsággal folytatott 
konzultációt követően egy hiteles és 
időhöz kötött ütemtervet mutatnak be a 
sikeres euróövezeti tagság előkészítésére 
irányuló konkrét intézkedések 
végrehajtására vonatkozóan, kitérve a 
nemzeti jogszabályoknak az uniós jog 
(ideértve a bankunióra vonatkozó 
szabályozást is) szerinti követelményekkel 
való teljes körű összehangolásának 
biztosítására irányuló lépésekre.

törölve

Or. en

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
39. preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) Az eszköznek két különböző 
komponensből kell állnia, amelyek célja, 
hogy fokozott pénzügyi ösztönzőket 
nyújtson az euróövezeti csatlakozás 

törölve
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szempontjából releváns strukturális 
reformokra vállalkozó és azokat 
megvalósító tagállamoknak, és emellett az 
eszköznek célja még, hogy kiegészítő és 
célzott technikai támogatást nyújtson az 
ilyen reformok megtervezéséhez és 
végrehajtásához.

Or. en

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
40. preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) A következetesség és az 
egyszerűsítés érdekében a 
konvergenciatámogató eszköz keretében 
végrehajtott pénzügyi és technikai 
támogatási komponensek ugyanazokat a 
szabályokat és végrehajtási folyamatokat 
követik, mint a program más eszközei. 
Ebből kifolyólag a program szerinti 
reformösztönző eszközre és technikai 
támogatási eszközre vonatkozó releváns 
rendelkezéseket a konvergenciatámogató 
eszköz releváns komponenseire is 
alkalmazni kell, és ezeket még ki kell 
egészíteni bizonyos külön szabályokkal.

törölve

Or. en

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
41. preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A reformok és intézkedések 
támogathatósága tekintetében kiegészítő 
szabályokat kell megállapítani az indikatív 
allokáció maximumának rögzítésére, a 

törölve
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reformvállalási javaslatokra, a technikai 
támogatás iránti kérelmekre és a 
kapcsolódó értékelési folyamatokra 
vonatkozóan. Ez alapján a 
konvergenciatámogató eszköz pénzügyi 
támogatási komponense keretében a 
jogosult tagállamok részére a 
reformösztönző eszköz keretében 
kiosztandó pénzügyi hozzájáruláson felül 
egy kiegészítő pénzügyi hozzájárulást kell 
elérhetővé tenni, amelyhez az érintett 
tagállam által vállalt további reformok 
ellenében lehet hozzájutni.

Or. en

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
43. preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A jogalkotás minőségének 
javításáról szóló 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodás 22. és 23. 
pontja értelmében a programot egyedi 
nyomonkövetési követelmények révén 
gyűjtött információk alapján kell értékelni, 
elkerülve ugyanakkor a túlszabályozást és 
az adminisztratív terheket, különösen a 
tagállamok tekintetében. Ezeknek a 
követelményeknek – adott esetben – 
mérhető mutatókat is tartalmazniuk kell a 
program gyakorlati hatásainak értékelése 
céljából.

(43) A jogalkotás minőségének 
javításáról szóló 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodás 22. és 23. 
pontja értelmében a program szerinti 
eszközöket egyedi nyomonkövetési 
követelmények révén gyűjtött információk 
alapján kell értékelni, elkerülve 
ugyanakkor a túlszabályozást és az 
adminisztratív terheket, különösen a 
tagállamok tekintetében. Ezeknek a 
követelményeknek – adott esetben – 
mérhető mutatókat is tartalmazniuk kell a 
program gyakorlati hatásainak értékelése 
céljából.

Or. en

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
44. preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) Független, félidős értékelést kell 
végezni, amelynek keretében 
megvizsgálják a program célkitűzéseinek 
megvalósulását, forrásai felhasználásának 
hatékonyságát és európai szintű hozzáadott 
értékét. Független, utólagos értékelés 
keretében emellett a program hosszú távú 
hatását is vizsgálni kell.

(44) Független, félidős értékelést kell 
végezni, amelynek keretében 
megvizsgálják a program célkitűzéseinek 
megvalósulását, eszközei és forrásai 
felhasználásának hatékonyságát és európai 
szintű hozzáadott értékét. Független, 
utólagos értékelés keretében emellett a 
program hosszú távú hatását is vizsgálni 
kell.

Or. en

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
45. preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) Meg kell határozni a tagállamok 
által végrehajtandó reformvállalásokat, a 
program költségvetéséből ezekre kiosztott 
pénzügyi hozzájárulás meghatározásának 
módját és a technikai támogatás 
végrehajtására vonatkozó 
munkaprogramokat. E rendelet 
végrehajtása egységes feltételeinek 
biztosítása érdekében a Bizottságra 
végrehajtási hatásköröket kell ruházni.

(45) Meg kell határozni a tagállamok 
által végrehajtandó reform- és beruházási 
csomagokat és reformvállalásokat, a 
program költségvetéséből ezekre kiosztott 
pénzügyi hozzájárulás meghatározásának 
módját és a technikai támogatás 
végrehajtására vonatkozó 
munkaprogramokat. E rendelet 
végrehajtása egységes feltételeinek 
biztosítása érdekében a Bizottságra 
végrehajtási hatásköröket kell ruházni.

Or. en

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
1. cikk – 1. bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet létrehozza a reformtámogató 
programot (a továbbiakban: program).

Ez a rendelet létrehozza a reform- és 
beruházástámogató programot (a 
továbbiakban: program), amely a 
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konvergenciát és versenyképességet 
szolgáló költségvetési eszközből, egy 
konvergencia- és reformtámogató 
eszközből és egy technikai támogatási 
eszközből áll.

Or. en

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
1. cikk – 2. bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A rendelet megállapítja a program 
célkitűzéseit, a 2021–2027 közötti 
időszakra szóló költségvetést, az uniós 
finanszírozás formáit, valamint az e 
finanszírozás nyújtására vonatkozó 
szabályokat.

A rendelet megállapítja a program 
eszközeinek célkitűzéseit, a 2021–2027 
közötti időszakra szóló költségvetést, az 
uniós finanszírozás formáit, valamint az e 
finanszírozás nyújtására vonatkozó 
szabályokat.

Or. en

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
2. cikk – 1. bekezdés – 5a) pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) „európai szemeszter”: a 
gazdaságpolitikák Unió-szerte történő 
összehangolásának kerete;

Or. en

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
2. cikk – 1. bekezdés – 5b) pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) „stratégiai irányvonalak”: az 
euróövezet reform- és beruházási 
prioritásainak stratégiai irányvonalai, 
amelyeket az (EU) .../... rendelet [a 
COM(2019) 0354 szerint javasolt rendelet 
az euróövezeti konvergenciát és 
versenyképességet szolgáló költségvetési 
eszköz irányítási keretéről] 4. cikkének 
(1) bekezdése alapján állapítottak meg;

Or. en

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
2. cikk – 1. bekezdés – 5c) pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5c) „strukturális reformok”: olyan 
reformok, amelyek
i. relevánsak a Szerződés céljainak 
megvalósítása szempontjából; vagy
ii. a gazdasági, környezeti és társadalmi 
kihívások kezelésére irányulnak, a 
kohézió és a konvergencia fokozása, 
valamint a regionális különbségek 
csökkentése céljából, az EUMSZ 174. 
cikkével összhangban; vagy
iii. támogatják a fenntartható és befogadó 
állami beruházásokat, összhangban az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljaival és a 
szociális jogok európai pillérével.

Or. en

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
2. cikk – 1. bekezdés – 6. pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) „jogosult tagállam”: a 
konvergenciatámogató eszköz keretében 
olyan tagállam, amelynek pénzneme nem 
az euró, és amely az euróövezeti 
csatlakozásra való felkészülése során 
bizonyítható lépéseket tett az egységes 
valuta meghatározott időkereten belüli 
bevezetése érdekében. Bizonyítható 
lépésnek tekintendő az érintett tagállam 
kormánya részéről a Bizottságnak küldött 
hivatalos levél, amelyben egyértelmű 
kötelezettséget vállal az országnak az 
euróövezethez való, észszerű és 
meghatározott időkereten belüli 
csatlakozására, amelyre vonatkozóan a 
Bizottsággal folytatott konzultációt 
követően egy hiteles és időhöz kötött 
ütemtervet mutatnak be a sikeres 
euróövezeti tagság előkészítésére irányuló 
konkrét intézkedések végrehajtására 
vonatkozóan, kitérve a nemzeti 
jogszabályoknak az uniós jog (ideértve a 
bankunióra vonatkozó szabályozást is) 
szerinti követelményekkel való teljes körű 
összehangolásának biztosítására irányuló 
lépésekre.

törölve

Or. en

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
3. cikk – 1. bekezdés – a) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a reformösztönző eszköz; a) a konvergenciát és 
versenyképességet ösztönző költségvetési 
eszköz;

Or. en

Módosítás 60
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Rendeletre irányuló javaslat
3. cikk – 1. bekezdés – aa) pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a konvergencia- és 
reformtámogató eszköz; valamint

Or. en

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
3. cikk – 1. bekezdés – b) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a technikai támogatási eszköz; 
valamint

b) a technikai támogatási eszköz;

Or. en

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
3. cikk – 1. bekezdés – c) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) konvergenciatámogató eszköz az 
euróövezeti tagságra való felkészüléshez.

törölve

Or. en

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
4. cikk – 1. bekezdés – -aa) pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-a a) az Unió gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziójának előmozdítása és a 
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tagállamok azon erőfeszítéseinek 
támogatása, amelyek célja az uniós jog és 
politikai célkitűzések végrehajtásához 
szükséges adminisztratív kapacitásuk 
javítása, valamint az Uniónak és a 
tagállamoknak a Párizsi Megállapodás, az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljai és a 
szociális jogok európai pillére keretében 
vállalt kötelezettségeinek végrehajtásához 
való hozzájárulás.

Or. en

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
4. cikk – 1. bekezdés – a) pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) hozzájárulás a nemzetgazdaságok 
teljesítményének javítására és a tagállamok 
ellenálló gazdasági és társadalmi 
struktúráinak előmozdítására irányuló 
strukturális jellegű nemzeti reformok 
megvalósításához, hozzájárulva ezáltal a 
kohézióhoz, a konvergenciához, a 
versenyképességhez, a termelékenységhez, 
a növekedéshez és a foglalkoztatáshoz; 
valamint

a) hozzájárulás a nemzetgazdaságok 
teljesítményének javítására és a tagállamok 
ellenálló gazdasági és társadalmi 
struktúráinak előmozdítására irányuló 
strukturális jellegű nemzeti reformok 
megvalósításához, hozzájárulva ezáltal a 
kohézióhoz, a konvergenciához, a 
versenyképességhez, a termelékenységhez, 
a társadalmi befogadáshoz, a 
növekedéshez és a foglalkoztatáshoz;

Or. en

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
4. cikk – 1. bekezdés – b) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) hozzájárulás a tagállamok 
közigazgatási kapacitásának 
megerősítéséhez az intézmények, a 
kormányzat, a közigazgatás, valamint a 
gazdasági és szociális ágazatok előtt álló 

b) hozzájárulás a tagállamok 
közigazgatási kapacitásának 
megerősítéséhez az intézmények, a 
kormányzat, a közigazgatás, valamint a 
gazdasági és szociális ágazatok előtt álló 
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kihívások tekintetében. kihívások tekintetében; valamint

Or. en

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
4. cikk – 1. bekezdés – ba) pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) hozzájárulás a tagállamok 
nagyszabású sokkokkal szembeni 
gazdasági, adminisztratív, intézményi és 
társadalmi ellenálló képességéhez és 
uniós vagy nemzeti szintű válság utáni 
talpraállásukhoz.

Or. en

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
5. cikk – 2. bekezdés – a) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a reformösztönző eszköz 
tekintetében a program pénzügyi 
ösztönzőket biztosít a tagállamoknak az 
érintett tagállam által a Bizottsággal 
közösen megállapított 
reformvállalásokban meghatározott 
strukturális reformok mérföldkövei és 
céljai elérése érdekében;

a) a konvergencia- és 
reformtámogató eszköz tekintetében a 
program pénzügyi támogatást biztosít a 
reform- és beruházási csomagokban 
meghatározott reformok és beruházások 
mérföldkövei és céljai elérése érdekében;

Or. en

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
5. cikk – 2. bekezdés – aa) pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a programnak mint konvergencia- 
és reformtámogató eszköznek pénzügyi 
ösztönzőket biztosít a tagállamoknak az 
érintett tagállam által a Bizottsággal 
közösen megállapított 
reformvállalásokban meghatározott 
strukturális reformok mérföldkövei és 
céljai elérése érdekében ösztönöznie kell a 
pénznemként nem az eurót használó 
tagállamok euróövezethez való 
csatlakozása felé történő konvergenciát, 
és pénzügyi támogatást kell nyújtania a 
tagállamok részére a strukturális 
reformok azon mérföldköveinek és 
célértékeinek teljesítése érdekében, 
amelyek a reformvállalásokban 
szerepelnek.

Or. en

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
5. cikk – 2. bekezdés – b) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a technikai támogatási eszköz 
tekintetében a program a nemzeti 
hatóságoknál a reformok megtervezésére, 
kidolgozására és végrehajtására szolgáló 
közigazgatási kapacitások fejlesztésére 
irányuló erőfeszítéseket támogatja többek 
között a bevált gyakorlatok, a megfelelő 
folyamatok és módszerek megosztásán, 
valamint az eredményesebb és 
hatékonyabb emberierőforrás-
menedzsmenten keresztül;

b) a technikai támogatási eszköz 
tekintetében a program a nemzeti 
hatóságoknál a reformok megtervezésére, 
kidolgozására és végrehajtására szolgáló 
közigazgatási kapacitások fejlesztésére 
irányuló erőfeszítéseket támogatja többek 
között a bevált gyakorlatok, a megfelelő 
folyamatok és módszerek megosztásán, 
valamint az eredményesebb és 
hatékonyabb emberierőforrás-
menedzsmenten keresztül, valamint hozzá 
kell járulnia a tagállamok az uniós jog 
végrehajtását célzó adminisztratív 
kapacitásának megerősítéséhez az 
intézmények, a közigazgatás, valamint a 
gazdasági és szociális szektor kihívásaival 
összefüggésben;
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Or. en

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
5. cikk – 2. bekezdés – c) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az euróövezeti tagságra való 
felkészülést szolgáló 
konvergenciatámogató eszköz 
tekintetében a program:

törölve

i. pénzügyi ösztönzőket nyújt a jogosult 
tagállamoknak az euróövezeti tagságra 
való felkészülés szempontjából releváns, 
az érintett tagállam által a Bizottsággal 
közösen megállapított 
reformvállalásokban meghatározott 
reformokhoz kapcsolódó mérföldkövek és 
célok elérésének elősegítése érdekében; 
valamint
ii. támogatja a jogosult tagállamok 
nemzeti hatóságainak az euróövezeti 
részvételre való felkészülés szempontjából 
releváns reformok megtervezésére, 
kidolgozására és végrehajtására szolgáló 
közigazgatási kapacitások fejlesztésére 
irányuló erőfeszítéseit, többek között a 
bevált gyakorlatok, a megfelelő 
folyamatok és módszerek megosztásán, 
valamint az eredményesebb és 
hatékonyabb emberierőforrás-
menedzsmenten keresztül.

Or. en

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
6. cikk – 1. bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. és 5. cikkben meghatározott általános A program alkalmazási köre a felfelé 
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és egyedi célkitűzések a kohézióval, a 
versenyképességgel, a termelékenységgel, 
a kutatással és innovációval, az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedéssel, a 
munkahelyteremtéssel és a beruházásokkal 
összefüggő szakpolitikai területekre és 
különösen az alábbi egy vagy több területre 
vonatkoznak:

irányuló konvergenciával,  a kohézióval, a 
versenyképességgel, a termelékenységgel, 
a fenntartható fejlődéssel, az 
infrastruktúrával, a kutatással és 
innovációval, az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéssel, valamint a 
társadalmi befogadással és az 
egyenlőtlenség csökkentésével, a 
gazdasági és társadalmi struktúrák 
ellenálló képességével, a 
munkahelyteremtéssel és a beruházásokkal 
összefüggő szakpolitikai területekre és 
különösen az alábbi egy vagy több területre 
vonatkozik:

Or. en

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
6. cikk – 1. bekezdés – a) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) államháztartási gazdálkodás és 
vagyongazdálkodás, költségvetési 
folyamat, adósságkezelés és adóigazgatás, 
valamint az adócsalás elleni küzdelemre 
irányuló intézkedések;

a) államháztartási gazdálkodás és 
vagyongazdálkodás, költségvetési 
folyamat, adósságkezelés és a bevételek és 
a kiadások igazgatása, valamint az 
adókikerülés, az adócsalás és az 
adókijátszás elleni küzdelemre irányuló 
intézkedések;

Or. en

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
6. cikk – 1. bekezdés – c) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) üzleti környezet, beleértve a kis- és 
középvállalkozások üzleti környezetét is, 
újraiparosítás, a magánszektor fejlesztése, 
termék- és szolgáltatáspiacok, 

c) üzleti környezet, beleértve a kis- és 
középvállalkozások üzleti környezetét is, 
újraiparosítás, a magánszektor fejlesztése, 
termék- és szolgáltatáspiacok, állami 
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beruházások, vállalkozásokban való állami 
részvétel, privatizációs folyamatok, 
külkereskedelem és közvetlen külföldi 
befektetések, verseny és közbeszerzés, 
fenntartható ágazati fejlődés, valamint a 
kutatás és innováció, valamint a 
digitalizálás támogatása;

beruházási politika, magánberuházások, 
külkereskedelem és közvetlen külföldi 
befektetések, verseny és közbeszerzés, 
fenntartható ágazati fejlődés, továbbá a 
kutatás és innováció, valamint a 
digitalizálás támogatása;

Or. en

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
6. cikk – 1. bekezdés – d) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) oktatás és képzés, a munkahelyek 
létrehozására irányuló munkaerőpiaci 
intézkedések – ideértve a társadalmi 
párbeszédet is –, digitális készségek, a 
szegénység elleni küzdelem, a társadalmi 
befogadás előmozdítása, szociális 
biztonság és szociális jóléti rendszerek, 
népegészségügy és egészségügyi 
rendszerek, valamint a kohéziós, 
menekültügyi, migrációs és határpolitikák;

d) szociális biztonság és szociális 
jóléti rendszerek, népegészségügy és 
egészségügyi rendszerek, oktatás, egész 
életen át tartó tanulás és képzés, inkluzív 
munkaerőpiaci intézkedések – ideértve a 
társadalmi párbeszédet, a magas 
színvonalú munkahelyek megteremtését is 
–, digitális készségek, a szegénység, a 
jövedelmi egyenlőtlenség és a nemi 
egyenlőtlenség elleni küzdelem, a 
társadalmi befogadás előmozdítása, az 
energiaszegénység kezelése és az 
esélyegyenlőségnek különösen a 
gyermekekre és fiatalokra összpontosító 
megteremtése, valamint a kohéziós, 
menekültügyi, migrációs és határpolitikák;

Or. en

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
6. cikk – 1. bekezdés – e) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az éghajlat-politikai intézkedések 
végrehajtására, a mobilitásra, az energia- és 

e) a fenntartható fejlődést és a 
környezetvédelmet magában foglaló 
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erőforrás-hatékonyság, a megújuló 
energiaforrások ösztönzésére, az 
energiaellátás diverzifikációjának elérésére 
és az energiabiztonság megteremtésére, 
továbbá a mezőgazdasági és halászati 
ágazatra, valamint a vidéki térségek 
fenntartható fejlődésére vonatkozó 
politikák; és

környezeti pillér és az európai zöld 
megállapodás, továbbá az éghajlat-
politikai intézkedések végrehajtására, a 
mobilitásra, a körforgásos gazdaság, az 
energia- és erőforrás-hatékonyság, a 
megújuló energiaforrások ösztönzésére, az 
energiaellátás diverzifikációjának elérésére 
és az energiabiztonság megteremtésére, 
továbbá a mezőgazdasági ágazatra, a talaj- 
és a biológiai sokféleség védelmére,  
halászati ágazatra, valamint a vidéki 
térségek fenntartható fejlődésére vonatkozó 
politikák;

Or. en

Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
6. cikk – 1. bekezdés – ea) pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a nemzeti infrastruktúra-hálózat 
továbbfejlesztését célzó szakpolitikák a 
politikai, gazdasági, adminisztratív, 
digitális, biztonsági, lakhatási, 
egészségügyi, közlekedési, 
környezetvédelmi, közbeszerzési és 
oktatási funkciók területén; valamint

Or. en

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
6. cikk – 1a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tekintettel a közelmúltban az Uniót érintő 
válságokból levont tanulságokra, a 
program alkalmazási köre kivételesen 
olyan javaslatokra vonatkozik, amelyek 
javítják a tagállamok gazdasági, 
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adminisztratív, intézményi és társadalmi 
ellenálló képességét a következők 
egyikének alkalmazásával:
a) korai észlelésre és összehangolt 
válaszra vonatkozó képességek a 
közegészségügyet vagy a közbiztonságot 
érintőjelentős kockázatok (például 
pandémiák és járványok, természeti 
katasztrófák) esetén történő reagáláshoz;
b) üzletmeneti és szolgáltatási 
folytonossági megoldások fejlesztése az 
alapvető állami és magánintézmények és 
szektorok számára, ideértve a politikai, 
gazdasági, közigazgatási, biztonsági, 
társadalmi, egészségügyi, közlekedési, 
közbeszerzési és oktatási funkciókat is; 
valamint
c) a nemzeti, regionális és helyi 
önkormányzatok azon képességének 
javítása, hogy támogatni tudják az érintett 
állampolgárokat a megélhetésüket érintő, 
külső sokkok miatti hirtelen hatások 
esetén.

Or. en

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
7. cikk – 2. bekezdés – 1. albekezdés – a) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) legfeljebb 22 000 000 000 EUR a 
reformösztönző eszköz részére;

a) legfeljebb 16 800 000 000 EUR a 
konvergenciát és versenyképességet 
szolgáló költségvetési eszköz részére;

Or. en

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
7. cikk – 2. bekezdés – 1. albekezdés – aa) pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) legfeljebb 7 200 000 000 EUR a 
konvergencia- és reformtámogató eszköz 
számára;

Or. en

Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
7. cikk – 2. bekezdés – 1. albekezdés – b) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) legfeljebb 840 000 000 EUR a 
technikai támogatási eszköz részére;

b) legfeljebb 1 000 000 000 EUR a 
technikai támogatási eszköz részére.

Or. en

Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat
7. cikk – 2. bekezdés – 1. albekezdés – c) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) legfeljebb 2 160 000 000 EUR a 
konvergenciatámogató eszköz részére, 
amelyből:

törölve

i. legfeljebb 2 000 000 000 EUR a 
pénzügyi támogatási komponens részére; 
valamint
ii. legfeljebb 160 000 000 EUR a technikai 
támogatási komponens részére.

Or. en

Módosítás 82

Rendeletre irányuló javaslat
7. cikk – 2. bekezdés – 2. albekezdés



PE648.526v01-00 54/142 PR\1201180HU.docx

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben 2023. december 31-ig a 
konvergenciatámogató eszköz keretében 
az euróövezeten kívüli érintett tagállam 
nem tett bizonyítható lépéseket az 
egységes valuta meghatározott időkereten 
belüli bevezetése érdekében, a 
konvergenciatámogató eszköz pénzügyi 
támogatási komponense keretében az 
adott tagállam számára maximálisan 
elérhető, 26. cikk szerinti összeg 
átcsoportosításra kerül az e bekezdés első 
albekezdésének a) pontjában említett 
reformösztönző eszközhöz. A Bizottság 
erre vonatkozó határozatot hoz, miután 
lehetőséget adott az érintett tagállamnak 
arra, hogy a bizottsági következtetések 
közlésétől számított két hónapos 
időtartamon belül megtegye észrevételeit.

törölve

Or. en

Módosítás 83

Rendeletre irányuló javaslat
7. cikk – 4. bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok részére megosztott 
irányítás keretében kiosztott források a 
tagállamok kérésére átcsoportosíthatók a 
programra. A Bizottság ezeket a 
forrásokat a költségvetési rendelet 62. 
cikke (1) bekezdésének a) pontjával 
összhangban közvetlenül vagy 62. cikke 
(1) bekezdésének c) pontjával összhangban 
közvetve hajtja végre. Ezeket a forrásokat 
lehetőség szerint az érintett tagállam javára 
kell felhasználni.

(4) A tagállamok részére megosztott 
irányítás keretében kiosztott források a 
tagállamok kérésére átcsoportosíthatók a 
konvergencia- és reformtámogató 
eszközre, a tagállam költségvetési 
keretének legfeljebb 10%-a mellett, 
valamint a technikai támogatási eszközre. 
A Bizottság ezeket a forrásokat a 
költségvetési rendelet 62. cikke (1) 
bekezdésének a) pontjával összhangban 
közvetlenül vagy 62. cikke (1) 
bekezdésének c) pontjával összhangban 
közvetve hajtja végre. Ezeket a forrásokat 
lehetőség szerint az érintett tagállam javára 
kell felhasználni. 
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Or. en

Módosítás 84

Rendeletre irányuló javaslat
1a. fejezet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ia. FEJEZET 
A konvergenciát és versenyképességet 
szolgáló költségvetési eszköz

Or. en

Módosítás 85

Rendeletre irányuló javaslat
7a) cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a) cikk
Érintett tagállamok

(1) A konvergenciát és 
versenyképességet szolgáló költségvetési 
eszköznek azon tagállamok rendelkezésére 
kell állnia, amelyek pénzneme az euró.
(2) A költségvetési eszköz forrásait 
ugyanakkor azon tagállamok számára is 
elérhetővé kell tenni, amelyek pénzneme 
nem az euró, amennyiben e tagállamok az 
euró közelgő bevezetése céljából részt 
vesznek az (ERM-II) árfolyam-
mechanizmusban.
(3) Azok a tagállamok, amelyek a 
(2) bekezdés alapján támogatásra 
jogosultak a konvergenciát és 
versenyképességet szolgáló költségvetési 
eszköz keretében, ugyanakkor a 
konvergencia- és reformtámogató eszköz 
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keretében is jogosultak támogatásra, 
haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot 
arról, hogy melyik eszközben kívánnak 
részt venni. Azon tagállamok, amelyek 
úgy döntenek, hogy a költségvetési 
eszközben vesznek részt, ezt követően nem 
jogosultak támogatásra a konvergencia- 
és reformtámogató eszköz keretében.

Or. en

Módosítás 86

Rendeletre irányuló javaslat
7b) cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7b) cikk
Reform- és beruházási csomag

(1) A 4. és 5. cikkben meghatározott 
célok elérése érdekében és a 6. cikkben 
meghatározott alkalmazási körön belül a 
konvergenciát és versenyképességet 
szolgáló költségvetési eszközből 
finanszírozásra jogosult csomagoknak 
általában mindkét intézkedést 
tartalmazniuk kell a strukturális 
reformok, valamint az állami beruházási 
projektek kapcsolódó politikai területeken 
végrehajtandó intézkedéseket tartalmazó 
összehangolt csomagon keresztül történő 
végrehajtása céljából.
(2) Az e cikk (1) bekezdésében említett 
csomagoknak tükrözniük kell a 2. cikk 
(1) bekezdésének 5b. pontjában 
meghatározott stratégiai irányvonalakat, 
és összhangban kell lenniük a 
gazdaságpolitikai koordináció európai 
szemeszterében azonosított strukturális 
kihívásokkal és prioritásokkal, figyelembe 
véve az egyes tagállamokra vonatkozóan 
meghatározott társadalmi és környezeti 
mutatókat vagy adott esetben a 
makrogazdasági kiigazítási programok 
keretében vagy az uniós jog 
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végrehajtásával kapcsolatos fellépésekkel 
elfogadott releváns intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 87

Rendeletre irányuló javaslat
7 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7c. cikk
Végrehajtás

A Bizottság a költségvetési rendeletnek 
megfelelően közvetlen irányítás keretében 
hajtja végre a konvergenciát és a 
versenyképességet szolgáló eszközt.

Or. en

Módosítás 88

Rendeletre irányuló javaslat
7 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7d. cikk
Kiegészítő költségvetés

(1) Az e rendelet 7. cikkének 
(2) bekezdésében meghatározott pénzügyi 
kereten felül a konvergencia- és 
reformeszköz finanszírozható kiegészítő 
tagállami hozzájárulásokból vagy közös 
adósságkibocsátásból, amelyet új uniós 
saját forrásokból lehet finanszírozni. 
Ezeket a kiegészítő pénzeszközöket a 
szabályoknak megfelelően és a 
konvergenciát és versenyképességet 
szolgáló eszköz céljaira kell felhasználni. 
E hozzájárulások a költségvetési rendelet 
21. cikke (2) bekezdésének a) pontjában 
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felsorolt eseteken túlmenően szintén külső 
címzett bevételt képeznek. E kiegészítő 
hozzájárulásokra a költségvetési rendelet 
22. cikke (2) bekezdésének a) pontját kell 
alkalmazni.
(2) Az e cikk (1) bekezdésében 
említett, a tagállamoktól vagy az uniós 
saját forrásokból finanszírozott közös 
adósságkibocsátásból származó kiegészítő 
hozzájárulásokat e rendelettel 
összhangban kell felhasználni. E célból a 
Bizottság minden egyes releváns 
szakaszban külön éves felhívást szervez a 
7f. cikknek megfelelően azon kiegészítő 
hozzájárulások elosztására, amelyeket az 
egyes szakaszokban és felhívások 
alkalmával az érintett tagállamok 
rendelkezésére kell bocsátani.

Or. en

Módosítás 89

Rendeletre irányuló javaslat
7 e cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7e. cikk
Maximális pénzügyi hozzájárulás

A konvergenciát és versenyképességet 
szolgáló költségvetési eszköz 7f.cikkben 
említett allokációs eljárásához a 
maximális pénzügyi hozzájárulást minden 
egyes tagállam esetében a népesség és az 
egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) 
reciproka alapján, az I. mellékletben 
meghatározott módszer alkalmazásával 
kell kiszámítani.
A maximális pénzügyi hozzájárulásnak a 
7f. cikkben meghatározott allokációs 
eljárás minden szakaszában és minden 
felhívása során részben vagy teljes 
mértékben rendelkezésre kell állnia az 
egyes tagállamoknak történő allokáció 
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céljából.

Or. en

Módosítás 90

Rendeletre irányuló javaslat
7 f cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7f. cikk
Allokációs folyamat és felhívások

(1) A 7. cikk (2) bekezdésében említett, 
a konvergenciát és versenyképességet 
szolgáló költségvetési eszköz teljes 
keretének 80%-át a rendszeres elosztási 
folyamat keretében kell elkülöníteni.
Az egyes tagállamok rendelkezésére álló, 
7e. cikkben említett maximális pénzügyi 
hozzájárulás allokációs folyamata 
szakaszokban és felhívásokkal zajlik. A 
tagállamok minden egyes szakaszban és 
minden felhívás során indítványozhatják, 
hogy a 7e. cikk szerinti maximális 
pénzügyi hozzájárulás akár teljes összegét 
megkapják a 7h. cikk szerinti 
csomagjavaslatok végrehajtása céljából.
(2) A Bizottság ... [az e rendelet 
hatálybalépésének napjától számított 
huszonnégy hónapos] időszakra allokáció 
céljából rendelkezésre bocsátja a 7. cikk 
(2) bekezdésében említett keretösszeg 
40%-át. Az egyes tagállamok 
indítványozhatják, hogy a 7e. cikk szerinti 
maximális pénzügyi hozzájárulás akár 
teljes összegét megkaphassák a 
csomagjavaslatok végrehajtása céljából.
(3) A Bizottság ... [e rendelet hatályba 
lépésétől számítva] és ... [48 hónappal e 
rendelet hatályba lépését követően] között 
allokáció céljából rendelkezésre bocsátja 
a 7. cikk (2) bekezdésében említett 
keretösszeg 40%-át, valamint azt az 
összeget, amelyet nem osztottak ki e cikk 
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(2) bekezdésével összhangban. Az egyes 
tagállamok indítványozhatják, hogy a 
7e. cikk szerinti maximális pénzügyi 
hozzájárulás akár teljes összegét az e cikk 
(2) bekezdésében említett maximális 
pénzügyi hozzájárulás fel nem használt 
összegével együtt megkaphassák a 
csomagok végrehajtása céljából.
(4) ...-tól/től [48 hónappal e rendelet 
hatályba lépését követően] a Bizottság 
éves felhívásokat szervez és tesz közzé a 
konvergenciát és versenyképességet 
szolgáló költségvetési eszköz keretében, az 
európai szemeszter ütemtervével 
összhangban. Ebből a célból a Bizottság 
egy indikatív naptárat tesz közzé, 
amelyben jelzi az adott időszakban 
megszervezésre kerülő további 
felhívásokat, és minden felhívásnál közli a 
7. cikk (2) bekezdésében említett teljes 
keretösszeg fennmaradó összegét.
Az e rendelet 7. cikkének (2) bekezdésében 
említett teljes keret 20%-át rugalmas 
alapon kell elosztani az egyes tagállamok 
maximális pénzügyi hozzájárulásának 
kiegészítéseként, olyan fennálló 
körülmények esetén, amelyek különleges 
csomagok tesznek szükségessé. Ilyen 
körülmény az adott tagállamot vagy az 
egész Uniót érintő olyan vészhelyzet, 
amikor a tagállamnak vészhelyzeti 
intézkedéseket kell tennie, vagy ellen kell 
tudnia állni a nagyszabású sokkoknak, 
továbbá ideértve egy tagállamban 
tapasztalt súlyos gazdasági visszaesés 
miatti rendkívüli körülményeket az (EU) 
..../.... rendeletben [a COM(2019) 0354 
szerint javasolt rendelet az euróövezeti 
konvergenciát és versenyképességet 
szolgáló költségvetési eszköz irányítási 
keretéről] foglaltak szerint.

Or. en

Módosítás 91



PR\1201180HU.docx 61/142 PE648.526v01-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
7 g cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7g. cikk
Addicionalitás és kiegészítő finanszírozás

A konvergenciát és versenyképességet 
szolgáló költségvetési eszköz keretében 
nyújtott támogatás kiegészíti a többi uniós 
alap és program által nyújtott támogatást. 
Az ezen eszköz keretében támogatott 
reform- és beruházási projektek más 
uniós programokból és eszközökből is 
támogatásban részesülhetnek, feltéve, 
hogy a támogatás nem ugyanazokat a 
költségtételeket fedezi.

Or. en

Módosítás 92

Rendeletre irányuló javaslat
7 h cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7h. cikk
Reform- és beruházási csomag

(1) A konvergenciát és 
versenyképességet szolgáló költségvetési 
eszközből támogatást igénylő tagállam 
benyújtja a Bizottságnak az e rendelet 
7b. cikkében meghatározott csomagra 
irányuló javaslatát. Ahhoz, hogy az 
elindított reformok széles körű támogatást 
élvezzenek, a programban részt venni 
kívánó tagállamoknak a csomagjavaslatok 
elkészítési folyamatának részeként a 
kohéziós politikával kapcsolatos 
partnerségről szóló magatartási kódex 
megfelelő rendelkezéseivel összhangban 
konzultálniuk kell a releváns érdekelt 
felekkel, például a helyi és regionális 
hatóságokkal, a gazdasági és szociális 
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partnerekkel és a civil társadalommal, a 
240/2014/EU bizottsági felhatalmazáson 
alapuló rendelet megfelelő 
rendelkezéseivel összhangban, valamint a 
nemzeti parlamentekkel.
(2) A tagállam által benyújtott 
csomagjavaslatot a nemzeti 
reformprogramjával együtt külön 
melléklet formájában vagy a Bizottság 
által elfogadott külön ütemterv szerint kell 
benyújtani.
(3) A csomagjavaslatot megfelelően 
meg kell indokolni és alá kell támasztani. 
A javaslat mindenekelőtt a következő 
elemeket határozza meg:
a) magyarázat a 2. cikk (1) bekezdésének 
5b. pontjában meghatározott stratégiai 
irányvonalakkal való 
összeegyeztethetőségről, valamint az 
európai szemeszter vagy egy 
makrogazdasági kiigazítási program, 
valamint a makrogazdasági kiigazítási 
program keretében azonosított 
strukturális kihívásokkal és prioritásokkal 
és az uniós jog végrehajtásával 
kapcsolatos egyéb vonatkozó 
intézkedésekkel való 
összeegyeztethetőségről;
b) a reform- és beruházási csomag 
várható hatása a konvergenciára és a 
versenyképességre;
c) a csomag koherens mindazokon a 
szakpolitikai területeken, amelyeken az 
intézkedéseket végre fogják hajtani;
d) az Unió és a tagállamok 
kötelezettségvállalásainak 
végrehajtásához való hozzájárulás, a 
7b. cikk (2) bekezdésében foglaltak 
szerint, és adott esetben a többi tagállamra 
gyakorolt hatások;
e) a reformok és beruházások várható 
gazdasági, társadalmi és adott esetben 
környezeti hatása az érintett tagállamban, 
beleértve az európai szemeszter 
eredménytáblájában (fő és kiegészítő 
indikátorok), valamint a szociális jogok 
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európai pillérének eredménytáblájában 
szereplő hatásokat;
f) azok a kísérő intézkedések, amelyek 
különösen a feltárt negatív környezeti, 
gazdasági és társadalmi hatások 
enyhítéséhez, valamint a kohézió 
fokozásához való hozzájáruláshoz 
szükségesek;
g) a benyújtott csomag tervezett 
összköltsége, megfelelő indoklással 
együtt;
h) a tervezett reform- és beruházási 
projektek, a kapcsolódó reform- és 
beruházási időszak, valamint egy költség-
haszon elemzés;
i) mérföldkövek, célok és a reformok 
végrehajtására vonatkozó, legfeljebb négy 
éves időtartamra, valamint a beruházások 
végrehajtására vonatkozó, legfeljebb hét 
éves időtartamra szóló menetrend;
j) a csomag érintett tagállam általi 
eredményes végrehajtását biztosító 
intézkedések, beleértve a javasolt 
mérföldköveket és célokat, valamint a 
kapcsolódó mutatókat;
k) a reform- és beruházási csomag 
tervezett nemzeti társfinanszírozása, a 
7k. cikknek megfelelően kiszámítva;
l) adott esetben a meglévő vagy tervezett 
uniós finanszírozásra vonatkozó 
információk.
A 7f. cikkben meghatározott maximális 
pénzügyi hozzájáruláshoz kiegészítő 
hozzájárulást igénylő tagállam benyújtja a 
Bizottságnak a fent felsorolt elemek 
mellett azon fennálló körülmény 
magyarázatát, amely igazolja a különleges 
csomag szükségességét, valamint az 
érintett tagállamra gyakorolt gazdasági, 
társadalmi és adott esetben környezeti 
hatásnak a magyarázatát;
(4) A Bizottság a magas színvonalú 
reform- és beruházási csomagjavaslatok 
elkészítéséhez – egy tagállam kérésére – 
partneri tanácsadást szervezhet, hogy a 
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kérelmező tagállam számára lehetővé 
tegye más tagállamok tapasztalatainak 
felhasználását.

Or. en

Módosítás 93

Rendeletre irányuló javaslat
7 i cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7i. cikk
A Bizottság értékelése

(1) A Bizottság a csomagjavaslatok 
értékelése során az érintett tagállammal 
szorosan együttműködve jár el. A 
Bizottság észrevételeket tehet vagy további 
információkat kérhet. Az érintett tagállam 
rendelkezésre bocsátja a kért további 
információkat, és szükség esetén 
módosíthatja a javaslatot annak hivatalos 
benyújtása előtt.
(2) A csomagjavaslatra vonatkozó 
javaslatok értékelése során a Bizottság 
figyelembe veszi az érintett tagállam által 
benyújtott, a 7h. cikk (3) bekezdésében 
említett indoklást és elemeket, valamint az 
egyéb releváns információkat.
(3) A Bizottság értékeli a 
csomagjavaslat eredményességét, 
hatékonyságát, egységességét és 
relevanciáját, és ebből a célból figyelembe 
veszi a következő négy kritériumot:
a) eredményesség:
i. a csomagjavaslat várhatóan nettó 
értelemben pozitív és tartós hatást 
gyakorol-e az érintett tagállamra a 4. és 
5. cikkben említett célok elérése 
érdekében, figyelembe véve ugyanakkor a 
kísérő intézkedéseket;
ii. a csomagjavaslat várhatóan tartós 
gazdasági, társadalmi és adott esetben 



PR\1201180HU.docx 65/142 PE648.526v01-00

HU

környezeti hatást eredményez-e az érintett 
tagállamban, többek között az európai 
szemeszter eredménytábláján (fő és 
kiegészítő mutatók), valamint a szociális 
jogok európai pillérének társadalmi 
eredménytábláján, továbbá a 
meghatározott negatív környezeti, 
gazdasági és társadalmi hatások 
enyhítésére tervezett kísérő intézkedések 
eredményessége;
iii. az érintett tagállam által javasolt 
intézkedések várhatóan biztosítják-e a 
csomagjavaslat eredményes végrehajtását, 
a javasolt mérföldkövekre és célokra, 
valamint a kapcsolódó mutatókra is 
kiterjedően.
iv. a csomagjavaslat [...] a végrehajtási 
időszak alatt várhatóan hatékonyan 
hozzájárul-e a tagállam 
konvergenciájához és 
versenyképességéhez és hozzájárul-e a 
kohézió erősítéséhez;
b) hatékonyság:
i. a tagállam által a csomagjavaslat 
tervezett összköltségére vonatkozóan 
benyújtott indoklás észszerű és valószerű-
e;
ii. a tervezett reform- és beruházási 
projektek, a kapcsolódó reform- és 
beruházási időszak, valamint a részletes 
költség-haszon elemzés észszerű és 
megvalósítható-e;
c) következetesség:
i. a csomagjavaslat koherens-e 
mindazokon a szakpolitikai területeken, 
amelyeken az intézkedéseket végre fogják 
hajtani;
ii. a csomagra irányuló javaslat 
összhangban áll-e az Unió és a 
tagállamok 7b. cikk (2) bekezdésében 
említett kötelezettségvállalásaival;
d) relevancia:
i. a csomagjavaslat összeegyeztethető-e a 
2. cikk (1) bekezdésének 5b. pontjában 
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meghatározott stratégiai irányvonalakkal;
ii. a csomagjavaslat összeegyeztethető-e az 
európai szemeszter vagy egy 
makrogazdasági kiigazítási program 
keretében azonosított strukturális 
kihívásokkal és prioritásokkal;
iii. a csomagjavaslat összhangban áll-e az 
uniós jog végrehajtásával kapcsolatos 
egyéb vonatkozó intézkedésekkel;
Az ebben a bekezdésben említett értékelési 
kritériumokat a II. mellékletben 
meghatározott iránymutatásnak 
megfelelően kell alkalmazni.
Ezenkívül a Bizottság a tagállam által a 
7h. cikk alapján ismertetett elemek 
alapján felméri a fennálló körülmények 
gazdasági, társadalmi és környezeti 
hatásainak jellegét, súlyosságát és 
időtartamát a 7f. cikkben foglaltak szerint.
(4) A tagállamok által benyújtott 
csomagjavaslatok értékelése céljából a 
Bizottságot szakértők segíthetik.

Or. en

Módosítás 94

Rendeletre irányuló javaslat
7 j cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7j. cikk
A Bizottság határozata

(1) A Bizottság a javaslat tagállam 
általi hivatalos benyújtását követő négy 
hónapon belül, a 36a. cikkel 
összhangban, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus útján határozatot fogad el. 
Abban az esetben, ha a Bizottság pozitív 
értékelést ad a csomagjavaslatról, a 
határozat meghatározza a tagállam által 
végrehajtandó reform- és beruházási 
projekteket, beleértve a mérföldköveket és 
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a célokat, valamint a 10. cikknek 
megfelelően kiosztott pénzügyi 
hozzájárulást.
A pénzügyi hozzájárulás a 33. cikk 
alapján kiegészíti az uniós alapokból 
támogatott egyéb intézkedéseket vagy 
műveleteket.
(2) A 7i. cikkben meghatározott 
kritériumoknak megfelelő csomagokra 
vonatkozó pénzügyi hozzájárulás összegét 
a következőképpen kell megállapítani:
a) amennyiben a csomagjavaslat 
kielégítő mértékben megfelel a 7e. 
cikkben felsorolt kritériumoknak és a 
csomagjavaslatnak a nemzeti 
társfinanszírozással csökkentett tervezett 
összköltsége legalább akkora, mint a 
tagállamot megillető, a 7e. cikk (1) 
bekezdésében említett maximális pénzügyi 
hozzájárulás és adott esetben a 7f. cikkben 
említett kiegészítő [...] allokáció összege, 
az érintett tagállamnak kiosztott pénzügyi 
hozzájárulás egyenlő a 7e. cikkben 
említett maximális pénzügyi hozzájárulás 
és adott esetben a 7f. cikkben említett 
kiegészítő pénzügyi allokáció teljes 
összegével;
b) amennyiben a csomagjavaslatnak 
a nemzeti társfinanszírozással csökkentett 
tervezett összköltsége alacsonyabb, mint a 
tagállamot megillető, a 7e. cikkben 
említett maximális pénzügyi hozzájárulás 
és adott esetben a 7f. cikkben említett 
maximális pénzügyi hozzájárulás összege, 
az érintett tagállamnak kiosztott pénzügyi 
hozzájárulás egyenlő a csomagjavaslatnak 
a nemzeti társfinanszírozással csökkentett 
tervezett összköltségével;
amennyiben a csomagjavaslat nem felel 
meg a 7i. cikk (3) bekezdésében felsorolt 
kritériumoknak, az érintett tagállam 
részére pénzügyi hozzájárulás nem 
osztható ki. A 19. cikk (2) bekezdésének 
d) pontjával összhangban az érintett 
tagállam technikai támogatást kérhet 
annak érdekében, hogy a következő 
ciklusokban jobban elő tudja készíteni a 
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javaslatot.
(3) Az (1) bekezdésben említett 
bizottsági határozatban továbbá meg kell 
állapítani a következőket:
a) a részletekben akkor fizetendő 
pénzügyi hozzájárulás, amikor a tagállam 
kielégítő módon végrehajtotta az egyes 
csomagok végrehajtásához kapcsolódóan 
megállapított mérföldköveket és célokat;
b) a reformok és a beruházási 
projektek ismertetése és a csomag tervezett 
összköltsége;
c) a csomag végrehajtásának 
időtartama az alábbiak szerint:
i. a beruházás befejezése tekintetében az a 
beruházási időszak, ameddig a beruházási 
projektet végre kell hajtani, legkésőbb a 
határozat elfogadásától számított hét év 
lehet;
ii. a reformok befejezése tekintetében az 
az időszak, ameddig a reformokat végre 
kell hajtani, legkésőbb a határozat 
elfogadásától számított négy év lehet;
d) a reform- és beruházási csomag 
végrehajtására és az európai szemeszter 
folyamatán belül az érintett tagállam által 
erről tett jelentésre vonatkozó részletes 
intézkedéseket és menetrendet;
e) a mérföldkövek és célok 
teljesítéséhez kapcsolódó releváns 
mutatókat; valamint
f) a Bizottságnak az alapul szolgáló 
releváns adatokhoz való hozzáférése 
biztosításának módozatai.
(4) Amennyiben a Bizottság negatív 
értékelést ad a tagállam által benyújtott 
csomagjavaslatról, a javaslatnak a 
tagállam általi benyújtásától számított 
három hónapon belül közölnie kell a 
megfelelően alátámasztott értékelést.

Or. en
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Módosítás 95

Rendeletre irányuló javaslat
7 k cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7k. cikk
Nemzeti társfinanszírozás és moduláció

(1) A tagállamok a 7h. cikk 
(3) bekezdésében említett csomag becsült 
teljes beruházási költségeinek legalább 
25%-át társfinanszírozzák.
(2) Ha a csomagra vagy módosított 
csomagra vonatkozó javaslatának az e 
rendelet 7h. cikke szerinti benyújtásakor 
valamely tagállam az (EU) .../... rendelet 
[a COM(2019) 0354 szerint javasolt 
rendelet az euróövezeti konvergenciát és 
versenyképességet szolgáló költségvetési 
eszköz irányítási keretéről] 6. cikke szerint 
megállapított súlyos gazdasági visszaesést 
tapasztal, a nemzeti társfinanszírozást a 
költségvetési eszköz keretében a 
7h. cikkben említett konkrét szakaszra 
vagy felhívásra vonatkozóan felére 
csökkenthetik.
(3) A Bizottság a tagállami kérelem 
kézhezvételétől számított három hónapon 
belül határozatot fogad el a nemzeti 
társfinanszírozás csökkentéséről. A 
határozat ismerteti azokat az okokat, 
amelyek a nemzeti társfinanszírozás 
felének csökkentését alátámasztják.
(4) A nemzeti társfinanszírozás e cikk 
(3) bekezdésében említett csökkentésére 
vonatkozó határozatot a 7f. cikkben 
említett, a határozatot követő külön 
szakaszra vagy felhívásra kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 96

Rendeletre irányuló javaslat
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7 l cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7l. cikk
A tagállami csomag módosítása

(1) Amennyiben egy tagállam a 
továbbiakban akár részben, akár 
egészében nem tudja megvalósítani a 
csomagot, ideértve a releváns 
mérföldköveket és célokat, objektív 
körülmények esetén, ideértve az adott 
tagállamot vagy az egész Uniót is érintő 
olyan vészhelyzet miatti rendkívüli 
körülményeket, amelyek miatt a 
tagállamnak vészhelyzeti intézkedéseket 
kell tennie, vagy ellen kell tudnia állni a 
nagyszabású sokkoknak, továbbá ideértve 
egy tagállamban tapasztalt súlyos 
gazdasági visszaesés miatti rendkívüli 
körülményeket az (EU) ..../.... rendeletben 
[rendelet az euróövezeti konvergenciát és 
versenyképességet szolgáló költségvetési 
eszköz irányítási keretéről, a 
COM(2019) 0354 javaslata szerint] 
foglaltak szerint, az érintett tagállam 
indoklással ellátott kérelmet nyújthat be a 
Bizottságnak az e rendelet 7j. cikkének 
(1) bekezdésében említett határozat 
módosítása vagy felváltása iránt. A 
tagállam ebből a célból módosított vagy új 
csomagra tehet javaslatot.
(2) Amennyiben a Bizottság úgy véli, 
hogy az érintett tagállam által 
előterjesztett okok indokolják az adott 
csomag módosítását, a Bizottság a 7i. cikk 
rendelkezéseinek megfelelően értékeli a 
módosított vagy új csomagot, és a 7j. 
cikknek megfelelően a kérelem hivatalos 
benyújtásától számított négy hónapon 
belül új határozatot hoz.
(3) Amennyiben a Bizottság úgy véli, 
hogy az érintett tagállam által 
előterjesztett okok nem indokolják az adott 
csomag módosítását, a kérelmet annak 
hivatalos benyújtásától számított négy 
hónapon belül elutasítja, miután 
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lehetőséget adott az érintett tagállamnak 
arra, hogy a Bizottság következtetéseinek 
közlésétől számított egy hónapos 
időtartamon belül megtegye észrevételeit.

Or. en

Módosítás 97

Rendeletre irányuló javaslat
7 m cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7m. cikk
A pénzügyi hozzájárulások kifizetésére, 
felfüggesztésére és törlésére vonatkozó 

szabályok
(1) Az e rendelet 7j. cikkének 
(1) bekezdésében említett bizottsági 
határozat a költségvetési rendelet 
értelmében vett egyedi jogi 
kötelezettségvállalás, amely globális 
kötelezettségvállalásokon alapulhat. A 
költségvetési kötelezettségvállalások 
felbonthatók több évre elosztott éves 
részletekre.
(2) A költségvetési rendelet 12. 
cikkének (4) bekezdésén felül az e 
rendelet alapján fel nem használt 
kötelezettségvállalási előirányzatokat 
automatikusan át kell vinni és 2027. 
december 31-ig le lehet kötni. A következő 
pénzügyi évben először az átvitt összeg 
használandó fel.
(3) A pénzügyi hozzájárulások érintett 
tagállamok számára történő, e cikk 
szerinti kifizetésére a költségvetési 
előirányzatoknak megfelelően és a 
rendelkezésre álló források függvényében 
kerül sor.
(4) A 7j. cikk (1) bekezdésében említett 
határozatban foglalt mérföldkövek és 
célok teljesítését követően az érintett 
tagállam a pénzügyi hozzájárulás 
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kifizetésére irányuló, kellően indokolt 
kérelmet nyújt be a Bizottságnak. A 
Bizottság a kérelem kézhezvételétől 
számított két hónapon belül értékeli, hogy 
a 7j. cikk (1) bekezdésében említett 
határozatban meghatározott vonatkozó 
mérföldköveket és célokat kielégítő módon 
végrehajtották-e. E célból a Bizottságot 
releváns szakértők segíthetik.
Amennyiben a Bizottság pozitív értékelést 
ad, a költségvetési rendeletnek 
megfelelően folyósítani kell a pénzügyi 
hozzájárulást.
(5) Amennyiben a Bizottság a 
(4) bekezdésben említett értékelés 
eredményeként megállapítja, hogy a 
7j. cikk (1) bekezdésében említett 
határozatban meghatározott 
mérföldköveket és célokat nem hajtották 
végre kielégítő módon, a pénzügyi 
hozzájárulás egészének vagy egy részének 
a kifizetését fel kell függeszteni. Az 
érintett tagállam a Bizottság értékelésének 
közlésétől számított egy hónapon belül 
észrevételeket tehet. 
A felfüggesztést meg kell szüntetni, ha a 
tagállam meghozta a 7j. cikk 
(1) bekezdésében említett mérföldkövek és 
célok kielégítő végrehajtásának 
biztosításához szükséges intézkedéseket.
(6) A költségvetési rendelet 
116. cikkének (2) bekezdésétől eltérve a 
kifizetési határidőt a (4) bekezdés második 
albekezdése értelmében a pozitív 
eredmény érintett tagállammal való 
közlésének napjától, vagy az (5) bekezdés 
második albekezdése értelmében a 
felfüggesztés megszüntetésére vonatkozó 
közlés napjától kezdődően kell számítani.
(7) Amennyiben az érintett tagállam a 
felfüggesztéstől számított hat hónapos 
időtartamon belül nem hozta meg a 
szükséges intézkedéseket, a Bizottság a 
költségvetési rendelet 14. cikkének 
(1) bekezdése alapján törli a pénzügyi 
hozzájárulás összegét, miután lehetőséget 
adott az érintett tagállamnak arra, hogy a 
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bizottsági következtetések közlésétől 
számított két hónapon belül megtegye 
észrevételeit.
(8) Amennyiben az érintett tagállam 
az e rendelet 7j. cikk (1) bekezdésében 
említett határozat elfogadásának napjától 
számított 18 hónapon belül nem mutat fel 
kézzelfogható előrehaladást a vonatkozó 
mérföldkövek és célok tekintetében, a 
Bizottság a pénzügyi hozzájárulás 
összegét a költségvetési rendelet 
14. cikkének (1) bekezdése alapján törli.
A Bizottság a pénzügyi hozzájárulás 
törlésére vonatkozó határozatot hoz, 
miután lehetőséget adott az érintett 
tagállamnak arra, hogy megtegye 
észrevételeit a Bizottság arra vonatkozó 
értékelésének közlésétől számított két 
hónapos időtartamon belül, hogy a 
vonatkozó mérföldkövek és célok 
tekintetében nem került sor kézzelfogható 
előrehaladásra.

Or. en

Módosítás 98

Rendeletre irányuló javaslat
7 n cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7n. cikk
A tagállam általi jelentéstétel az európai 

szemeszter keretében
E rendelet 7j. cikke (3) bekezdése 
d) pontjának sérelme nélkül az érintett 
tagállamok az európai szemeszter 
keretében rendszeresen jelentést tesznek a 
reformvállalások teljesítése tekintetében 
elért haladásról. E célból a tagállamok a 
csomagok teljesítése terén elért 
eredményekről való jelentéstétel 
eszközeként az európai szemeszter 
folyamatát alkalmazzák. A jelentéstételre 
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vonatkozó részletes szabályokat és 
menetrendet, beleértve a Bizottság alapul 
szolgáló releváns adatokhoz való 
hozzáférése biztosításának módozatait is, 
az e rendelet 7j. cikkének 
(1) bekezdésében említett határozatban 
kell megállapítani. Amennyiben az érintett 
tagállam a 472/2013/EU rendelet 7. 
cikkében említett makrogazdasági 
kiigazítási programot hajt végre, a szóban 
forgó jelentéstételnek annak keretében és 
szabályaival összhangban kell sorra 
kerülnie.

Or. en

Módosítás 99

Rendeletre irányuló javaslat
7 o cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7o. cikk
Az Európai Parlament és a Tanács 

tájékoztatása, illetve kommunikáció a 
tagállami csomagokat illetően

(1) A Bizottság a 7j. cikknek 
megfelelően elfogadott csomagokat 
indokolatlan késedelem nélkül továbbítja 
az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. Az érintett tagállam kérheti a 
Bizottságtól, hogy takarja ki azokat az 
érzékeny, illetve bizalmas információkat, 
amelyek közlése veszélyeztetné a tagállam 
közérdekét.
(2) A Bizottság kommunikációs 
tevékenységeket folytathat annak 
érdekében, hogy biztosítsa a vonatkozó 
csomagban előirányzott pénzügyi 
támogatás uniós finanszírozásának 
láthatóságát, többek között az érintett 
tagállami nemzeti hatóságokkal végzett 
közös kommunikációs tevékenységek 
révén.
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Or. en

Módosítás 100

Rendeletre irányuló javaslat
2. fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A reformok végrehajtását elősegítő eszköz Konvergencia- és reformtámogató eszköz

Or. en

Módosítás 101

Rendeletre irányuló javaslat
8. cikk – 1. bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. cikk a) pontjában és az 5. cikk (2) 
bekezdésének a) pontjában meghatározott 
célkitűzések értelmében a program 
keretében finanszírozásra jogosult 
strukturális reformok azok, amelyek a 
gazdaságpolitikai koordináció európai 
szemeszterével összefüggésben azonosított 
kihívások kezelésére irányulnak.

A 4. és az 5. cikkben meghatározott 
célkitűzések értelmében a program 
keretében finanszírozásra jogosult 
strukturális reformok azok, amelyek a 
gazdaságpolitikai koordináció európai 
szemeszterével összefüggésben vagy az 
euróövezeti tagság előkészítése vagy az 
uniós jog végrehajtása szempontjából 
releváns makrogazdasági kiigazítási 
programok végrehajtásával 
összefüggésben azonosított kihívások és 
prioritások kezelésére irányulnak.

Or. en

Módosítás 102

Rendeletre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
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Kiegészítő költségvetés
(1) A 7. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott pénzügyi kereten felül a 
konvergencia- és reformeszköz 
finanszírozható kiegészítő tagállami 
hozzájárulásokból vagy közös 
adósságkibocsátásból, amelyet új uniós 
saját forrásokból lehet finanszírozni. 
Ezeket a kiegészítő pénzeszközöket a 
szabályoknak megfelelően és a 
konvergencia- és reformtámogató eszköz 
céljaira kell felhasználni. E 
hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. 
cikke (2) bekezdésének a) pontjában 
felsorolt eseteken túlmenően szintén külső 
címzett bevételt képeznek. E kiegészítő 
hozzájárulásokra a költségvetési rendelet 
22. cikke (2) bekezdésének a) pontját kell 
alkalmazni. 
(2) Az (1) bekezdésben említett, a 
tagállamoktól vagy az uniós saját 
forrásokból finanszírozott közös 
adósságkibocsátásból származó kiegészítő 
hozzájárulásokat e rendelettel 
összhangban kell felhasználni. E célból a 
Bizottság minden egyes releváns 
szakaszban külön éves felhívást szervez a 
10. cikknek megfelelően azon kiegészítő 
hozzájárulások elosztására, amelyeket az 
egyes szakaszokban és felhívások 
alkalmával az érintett tagállamok 
rendelkezésére kell bocsátani.

Or. en

Módosítás 103

Rendeletre irányuló javaslat
8 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8b. cikk
Érintett tagállamok

A konvergencia- és reformtámogató 
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eszköznek azon tagállamok rendelkezésére 
kell állnia, amelyek pénzneme nem az 
euró, amelyek igazolhatóan konkrét 
lépéseket tettek az euróövezethez való 
csatlakozás irányába, továbbá amelyek 
még nem tájékoztatták a Bizottságot arról, 
hogy részt kívánnak venni a 
konvergenciát és versenyképességet 
szolgáló költségvetési eszközben a 7a. cikk 
(3) bekezdése szerint. E tekintetben 
„konkrét lépésnek” számítana az érintett 
tagállam kormánya részéről a 
Bizottságnak küldött hivatalos levél, 
amelyben egyértelmű kötelezettséget vállal 
az országnak az euróövezethez való, 
észszerű és meghatározott időkereten 
belüli csatlakozására, amelyre 
vonatkozóan a Bizottsággal folytatott 
konzultációt követően egy hiteles és 
időhöz kötött ütemtervet mutatnak be a 
sikeres euróövezeti tagság előkészítésére 
irányuló konkrét intézkedések 
végrehajtására vonatkozóan, kitérve a 
nemzeti jogszabályoknak az uniós jog 
(ideértve a bankunióra vonatkozó 
szabályozást is) szerinti követelményekkel 
való teljes körű összehangolásának 
biztosítására irányuló lépésekre.
Ha egy tagállam nem mutat fel konkrét 
lépéseket az euróövezethez való 
csatlakozás felé, és nem tájékoztatta a 
Bizottságot a 7a. cikk (3) bekezdésében 
említett, a konvergenciát és 
versenyképességet szolgáló költségvetési 
eszközben való részvételének szándékáról, 
akkor a pénzügyi hozzájárulást 
átcsoportosítják a konvergencia- és 
reformtámogató eszközben részt vevő 
többi tagállamhoz a 9. cikkel 
összhangban.

Or. en

Módosítás 104

Rendeletre irányuló javaslat
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9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az I. melléklet meghatározza a 
reformösztönző eszköz 7. cikk (2) 
bekezdésének a) pontjában említett teljes 
keretösszegéből az egyes tagállamok 
rendelkezésére álló maximális pénzügyi 
hozzájárulást. E maximális pénzügyi 
hozzájárulás kiszámítása minden tagállam 
esetében az egyes tagállamok népessége 
alapján, a szóban forgó mellékletben 
meghatározott kritériumok és módszertan 
felhasználásával történik. Ennek a 
maximális pénzügyi hozzájárulásnak a 10. 
cikkben meghatározott allokációs folyamat 
minden szakaszában és minden felhívása 
során részben vagy teljes mértékben 
rendelkezésre kell állnia az egyes 
tagállamoknak történő allokáció céljából.

Az I. melléklet meghatározza a 
konvergencia- és reformtámogató eszköz 
7. cikk (2) bekezdésének a) pontjában 
említett teljes keretösszegéből az egyes 
tagállamok rendelkezésére álló maximális 
pénzügyi hozzájárulást. E maximális 
pénzügyi hozzájárulás kiszámítása minden 
tagállam esetében az egyes tagállamok 
népessége, valamint az egy főre jutó bruttó 
hazai termékük (GDP) reciproka alapján, 
a szóban forgó mellékletben meghatározott 
kritériumok és módszertan felhasználásával 
történik. Ennek a maximális pénzügyi 
hozzájárulásnak a 10. cikkben 
meghatározott allokációs folyamat minden 
szakaszában és minden felhívása során 
részben vagy teljes mértékben 
rendelkezésre kell állnia az egyes 
tagállamoknak történő allokáció céljából.

Or. en

Módosítás 105

Rendeletre irányuló javaslat
10. cikk – 2. bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság az e rendelet 
alkalmazásának kezdőnapjától számított 
húsz hónapos időszakra allokáció céljából 
rendelkezésre bocsát 
11 000 000 000 EUR-t, amely a 7. cikk (2) 
bekezdésének a) pontjában említett teljes 
keretösszeg 50%-a. Minden egyes tagállam 
javaslatot tehet arra, hogy a 9. cikkben 
említett maximális pénzügyi hozzájárulás 
akár teljes összegét megkapja a 11. cikkel 
összhangban javasolt reformvállalások 
teljesítése céljából.

(2) A Bizottság ...-ig [az e rendelet 
hatályba lépésétől számított 36 hónap] 
allokáció céljából rendelkezésre bocsátja a 
7. cikk (2) bekezdésének a) pontjában 
említett teljes keretösszeg 50%-át. Minden 
egyes tagállam javaslatot tehet arra, hogy a 
9. cikkben említett maximális pénzügyi 
hozzájárulás akár teljes összegét megkapja 
a 11. cikkel összhangban javasolt 
reformvállalások teljesítése céljából.

Or. en
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Módosítás 106

Rendeletre irányuló javaslat
10. cikk – 3. bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság a (2) bekezdésben 
említett időszak végét követően kezdődő 
időszakra allokáció céljából rendelkezésre 
bocsát 11 000 000 000 EUR-t, amely a 
reformösztönző eszköz 7. cikk (2) 
bekezdésének a) pontjában említett teljes 
keretösszegének fennmaradó 50%-a, 
valamint azt az összeget, amelynek a (2) 
bekezdésnek megfelelő allokációjára a 
reformösztönző eszköz keretében 
szervezett és közzétett felhívások alapján 
nem került sor. Az első felhívás 
11 000 000 000 EUR kiosztására szól.

(3) A Bizottság ... [36 hónappal e 
rendelet hatályba lépését követően] és ... 
[72 hónappal e rendelet hatályba lépését 
követően] között  allokáció céljából 
rendelkezésre bocsátja a 7. cikk 
(2) bekezdésében említett 
teljes  keretösszeg 50%-át, valamint azt az 
összeget, amelyet nem osztottak ki e cikk 
(2) bekezdésével összhangban.

Or. en

Módosítás 107

Rendeletre irányuló javaslat
10. cikk – 4. bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a (3) bekezdésben 
említett első felhívást követően a 7. cikk 
(2) bekezdésének a) pontja szerinti, 
rendelkezésre álló teljes keretösszeg nem 
került teljes mértékben allokációra a (2) 
és (3) bekezdésnek megfelelően, a 
Bizottság további felhívásokat szervez. 
Ebből a célból a Bizottság egy indikatív 
naptárat fogad el és tesz közzé, amelyben 
jelzi az adott időszakban megszervezésre 
kerülő további felhívásokat, és minden 
felhívásnál közli a 7. cikk (2) 
bekezdésének a) pontjában említett teljes 
keretösszeg fennmaradó összegét.

(4) A Bizottság ...-tól/től [72 hónappal 
e rendelet hatályba lépését követően] 
allokáció céljából a konvergencia- és 
reformtámogató eszköz keretében 
szervezett és közzétett éves felhívások 
alapján és az európai szemeszter 
ütemtervével összhangban rendelkezésre 
bocsátja azt az összeget, amelynek az e 
cikk (3) bekezdése szerinti allokációjára 
még nem került sor. Ebből a célból a 
Bizottság egy indikatív naptárat fogad el és 
tesz közzé, amelyben jelzi az adott 
időszakban megszervezésre kerülő további 
felhívásokat, és minden felhívásnál közli a 
7. cikk (2) bekezdésének a) pontjában 
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említett teljes keretösszeg fennmaradó 
összegét.

Or. en

Módosítás 108

Rendeletre irányuló javaslat
11. cikk – 1. bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A reformösztönző eszköz keretében 
támogatásban részesülni kívánó tagállam 
reformvállalási javaslatot nyújt be a 
Bizottságnak. Ez a javaslat meghatározza 
az európai szemeszter folyamata során 
azonosított kihívásokat kezelő strukturális 
reformok végrehajtását szolgáló részletes 
intézkedéseket, valamint magában foglal 
mérföldköveket, célokat, és egy, a 
reformok végrehajtására vonatkozó, 
legfeljebb három éves időtartamra szóló 
menetrendet.

(1) A konvergencia- és reformtámogató 
eszköz keretében támogatásban részesülni 
kívánó tagállamok reformvállalási 
javaslatokat nyújtanak be a Bizottságnak. 
Ez a javaslat meghatározza az európai 
szemeszter folyamata során azonosított 
kihívásokat kezelő strukturális reformok 
végrehajtását szolgáló részletes 
intézkedéseket, valamint magában foglal 
mérföldköveket, célokat, és egy, a 
reformok végrehajtására vonatkozó, 
legfeljebb hét éves időtartamra szóló 
menetrendet. Ahhoz, hogy az elindított 
reformok széles körű támogatást 
élvezzenek, a programban részt venni 
kívánó tagállamoknak a csomagjavaslatok 
elkészítési folyamatának részeként a 
kohéziós politikával kapcsolatos 
partnerségről szóló magatartási kódex 
megfelelő rendelkezéseivel összhangban 
konzultálniuk kell a releváns érdekelt 
felekkel, például a helyi és regionális 
hatóságokkal, a gazdasági és szociális 
partnerekkel és a civil társadalommal, a 
240/2014/EU bizottsági felhatalmazáson 
alapuló rendelet megfelelő 
rendelkezéseivel összhangban, valamint a 
nemzeti parlamentekkel.

Or. en

Módosítás 109
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Rendeletre irányuló javaslat
11. cikk – 2. bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A reformvállalásokra vonatkozó 
javaslatot az érintett tagállam a nemzeti 
reformprogramjával együtt, egy külön 
mellékletben mutatja be. A külön 
melléklet a nemzeti reformprogrammal 
együtt, vagy egy eltérő időpontban is 
benyújtható.

(2) A reformvállalásokra vonatkozó 
javaslatot az érintett tagállam a nemzeti 
reformprogramjával együtt, egy külön 
mellékletben mutatja be. A külön melléklet 
a nemzeti reformprogrammal együtt, vagy 
a Bizottság által elfogadott külön ütemterv 
szerint is benyújtható.

Or. en

Módosítás 110

Rendeletre irányuló javaslat
11. cikk – 3. bekezdés – a) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az európai szemeszter során 
azonosított kihívásokkal összefüggésben 
javasolt strukturális reformok jellege és 
jelentősége;

a) az európai szemeszter során egy 
makrogazdasági kiigazítási program 
keretében, valamint az uniós jog 
végrehajtásával kapcsolatos egyéb 
vonatkozó intézkedésekkel azonosított 
kihívásokkal és prioritásokkal 
összefüggésben javasolt strukturális 
reformok kifejtése;

Or. en

Módosítás 111

Rendeletre irányuló javaslat
11. cikk – 3. bekezdés – aa) pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a csomag egységességének 
igazolása azon szakpolitikai területek 
körében, ahol az intézkedéseket végre kell 
hajtani;
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Or. en

Módosítás 112

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) annak indoklása, hogy a 
reformvállalás hozzájárul-e az euró 
bevezetése érdekében a csatlakozás 
előkészítéséhez;

Or. en

Módosítás 113

Rendeletre irányuló javaslat
11. cikk – 3. bekezdés – b) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a reform várható gazdasági és 
társadalmi hatása az érintett tagállamban, 
és ha lehetséges, a más tagállamokra 
átgyűrűző hatások;

b) a reformok várható gazdasági, 
társadalmi és adott esetben környezeti 
hatása az érintett tagállamban, többek 
között az európai szemeszter 
eredménytábláján (fő és kiegészítő 
indikátorok), valamint a szociális jogok 
európai pillérének szociális 
eredménytábláján;

Or. en

Módosítás 114

Rendeletre irányuló javaslat
11. cikk – 3. bekezdés – c) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az esetleg szükséges kísérő 
intézkedések;

c) azok a kísérő intézkedések, 
amelyek különösen a feltárt negatív 
környezeti, gazdasági és társadalmi 
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hatások enyhítéséhez, valamint a kohézió 
fokozásához való hozzájáruláshoz 
szükségesek;

Or. en

Módosítás 115

Rendeletre irányuló javaslat
11. cikk – 3. bekezdés – ca) pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a benyújtott csomag tervezett 
összköltsége, megfelelő indoklással 
együtt;

Or. en

Módosítás 116

Rendeletre irányuló javaslat
11. cikk – 3. bekezdés – cb) pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a tervezett reformok, a kapcsolódó 
reformidőszak, valamint egy költség-
haszon elemzés;

Or. en

Módosítás 117

Rendeletre irányuló javaslat
11. cikk – 3. bekezdés – da) pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) mérföldkövek, célok és egy, a 
reformok végrehajtására vonatkozó, 
legfeljebb [...] hét éves időtartamra szóló 
menetrend;



PE648.526v01-00 84/142 PR\1201180HU.docx

HU

Or. en

Módosítás 118

Rendeletre irányuló javaslat
11. cikk – 3. bekezdés – e) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a reformvállalások érintett tagállam 
általi eredményes végrehajtását biztosító 
belső megoldások, beleértve a javasolt 
mérföldköveket és célokat, valamint a 
kapcsolódó mutatókat; valamint

e) a reform érintett tagállam általi 
eredményes végrehajtását biztosító 
megoldások, beleértve a javasolt 
mérföldköveket és célokat, valamint a 
kapcsolódó mutatókat; valamint

Or. en

Módosítás 119

Rendeletre irányuló javaslat
11. cikk – 4. bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság a magas színvonalú 
reformvállalási javaslatok előkészítése 
során partneri tanácsadást szervezhet, hogy 
lehetővé tegye a kérelmező tagállamok 
számára más tagállamok tapasztalatainak 
felhasználását.

(4) A Bizottság a magas színvonalú 
reformvállalási javaslatok előkészítése 
során – az érintett tagállam kérésére – 
partneri tanácsadást szervezhet, hogy 
lehetővé tegye a kérelmező tagállamok 
számára más tagállamok tapasztalatainak 
felhasználását.

Or. en

Módosítás 120

Rendeletre irányuló javaslat
11. cikk – 5. bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság a reformvállalási 
javaslatok értékelése során az érintett 
tagállammal szorosan együttműködve jár 

törölve
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el. A Bizottság észrevételeket tehet vagy 
további információkat kérhet. Az érintett 
tagállam rendelkezésre bocsátja a kért 
további információkat, és szükség esetén 
módosíthatja a javaslatot annak hivatalos 
benyújtása előtt.

Or. en

Módosítás 121

Rendeletre irányuló javaslat
11. cikk – 6. bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A reformvállalási javaslat 
értékelése és az érintett tagállamnak 
kiosztandó összeg meghatározása során a 
Bizottság figyelembe veszi az érintett 
tagállam által benyújtott, a (3) 
bekezdésben említettek szerinti indoklást 
és elemeket, valamint az egyéb releváns 
információkat.

törölve

Or. en

Módosítás 122

Rendeletre irányuló javaslat
11. cikk – 7. bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság értékeli a 
reformvállalási javaslat jellegét és 
jelentőségét, és ebből a célból figyelembe 
veszi a következő kritériumokat:

törölve

a) a reformvállalások:
i. várhatóan eredményesen kezelik-e az 
európai szemeszter keretében, nevezetesen 
a következőkben azonosított kihívásokat:
–– az országspecifikus ajánlásokban és a 
Bizottság által hivatalosan elfogadott 
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egyéb releváns, az európai szemeszterhez 
kapcsolódó dokumentumban; vagy
adott esetben az 1176/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel 
meghatározott, a makrogazdasági 
egyensúlyhiány kezelésére szolgáló 
eljárásban30;
ii. átfogó reformcsomagot alkotnak-e;
iii. várhatóan megerősítik-e az érintett 
tagállam gazdaságának teljesítményét és 
ellenálló képességét;
iv. végrehajtása várhatóan tartós hatással 
jár-e, adott esetben az érintett tagállam 
intézményi és közigazgatási kapacitásának 
megerősítése révén; valamint
b) az érintett tagállamok által javasolt 
belső megoldások várhatóan biztosítják-e 
a reformvállalások eredményes, legfeljebb 
három éves időtartamon belüli 
végrehajtását, ideértve a javasolt 
mérföldköveket és célokat, valamint a 
kapcsolódó mutatókat.
Az ebben a bekezdésben említett értékelési 
kritériumokat a II. mellékletben 
meghatározott iránymutatásnak 
megfelelően kell alkalmazni.
_________________
30 Az Európai Parlament és a Tanács 
1176/2011/EU rendelete (2011. november 
16.) a makrogazdasági egyensúlyhiányok 
megelőzéséről és kiigazításáról 
(HL L 306., 2011.11.23., 25. o.)

Or. en

Módosítás 123

Rendeletre irányuló javaslat
11. cikk – 8. bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A tagállamok által benyújtott törölve
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reformvállalási javaslatok értékelése 
céljából a Bizottságot szakértők segíthetik.

Or. en

Módosítás 124

Rendeletre irányuló javaslat
11. cikk – 9. bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Gazdaságpolitikai Bizottság 
összetételéről és alapszabályáról szóló 
2000/604/EK tanácsi határozat 31 által 
létrehozott Gazdaságpolitikai Bizottság 
véleményt nyilváníthat a tagállamok által 
benyújtott reformvállalási javaslatokról.

törölve

_________________
31 Tanács határozata (2000. szeptember 
29.) a Gazdaságpolitikai Bizottság 
összetételéről és alapszabályáról 
(2000/604/EK) (HL L 257., 2000.10.11., 
28. o.).

Or. en

Módosítás 125

Rendeletre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk
A Bizottság értékelése

(1) A Bizottság a reformvállalási 
javaslatok értékelése során az érintett 
tagállammal szorosan együttműködve jár 
el. A Bizottság észrevételeket tehet vagy 
további releváns információkat kérhet. Az 
érintett tagállam rendelkezésre bocsátja a 
kért további információkat, és szükség 
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esetén módosíthatja a javaslatot annak 
hivatalos benyújtása előtt.
(2) A reformvállalási javaslatok 
értékelése és az érintett tagállamnak 
kiosztandó összeg meghatározása során a 
Bizottság figyelembe veszi az érintett 
tagállam által benyújtott, a 11. cikk 
(3) bekezdésében említett indoklást és 
elemeket, valamint az egyéb releváns 
információkat.
(3) A Bizottság a következő 
kritériumok alapján értékeli a 
reformvállalást:
a) eredményesség:
i. a csomagjavaslat várhatóan hozzájárul-
e az euró bevezetésére való felkészüléshez, 
és nettó értelemben pozitív és tartós hatást 
gyakorol-e az érintett tagállamra a 4. és 
5. cikkben említett célok elérése 
érdekében, figyelembe véve ugyanakkor a 
kísérő intézkedéseket;
ii. a csomagjavaslat várhatóan tartós 
gazdasági, társadalmi és adott esetben 
környezeti hatást eredményez-e az érintett 
tagállamban, többek között az európai 
szemeszter eredménytábláján (fő és 
kiegészítő mutatók), valamint a szociális 
jogok európai pillérének társadalmi 
eredménytábláján, továbbá a 
meghatározott negatív környezeti, 
gazdasági és társadalmi hatások 
enyhítésére tervezett kísérő intézkedések 
eredményessége;
iii. az érintett tagállam által javasolt 
intézkedések várhatóan biztosítják-e a 
reformvállalás eredményes végrehajtását, 
a javasolt mérföldkövekre és célokra, 
valamint a kapcsolódó mutatókra is 
kiterjedően.
iv. a csomagjavaslat a végrehajtási 
időszak alatt várhatóan hatékonyan 
hozzájárul-e a tagállam 
konvergenciájához, és hozzájárul-e a 
kohézió erősítéséhez;
b) hatékonyság:
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i. a tagállam által a csomagjavaslat 
tervezett összköltségére vonatkozóan 
benyújtott indoklás észszerű és valószerű-
e;
ii. a tervezett reformok, a kapcsolódó 
reformidőszak, valamint a részletes 
költség-haszon elemzés észszerűek és 
megvalósíthatók-e;
c) következetesség:
i. a csomagjavaslat koherens-e 
mindazokon a szakpolitikai területeken, 
amelyeken az intézkedéseket végre fogják 
hajtani;
ii. a csomagra irányuló javaslat 
összhangban áll-e az Unió és a 
tagállamok 8. cikkben említett 
kötelezettségvállalásaival;
d) relevancia:
i. a csomagjavaslat összeegyeztethető-e az 
európai szemeszter vagy egy 
makrogazdasági kiigazítási program 
keretében azonosított strukturális 
kihívásokkal és prioritásokkal;
ii. a csomagjavaslat összhangban áll-e az 
uniós jog végrehajtásával kapcsolatos 
egyéb vonatkozó intézkedésekkel;
iii. a javaslat hozzájárul-e az érintett 
tagállam euróbevezetéshez való 
csatlakozásának előkészítéséhez;
Az ebben a bekezdésben említett értékelési 
kritériumokat a II. mellékletben 
meghatározott iránymutatásnak 
megfelelően kell alkalmazni.
(4) A tagállamok által benyújtott 
reformvállalási javaslatok értékelése 
céljából a Bizottságot szakértők segíthetik.

Or. en

Módosítás 126

Rendeletre irányuló javaslat
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12. cikk – 1. bekezdés – 1. albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a javaslat tagállam általi 
hivatalos benyújtását követő négy hónapon 
belül végrehajtási jogi aktus útján 
határozatot fogad el. Abban az esetben, ha 
a Bizottság pozitív értékelést ad a tagállam 
által benyújtott reformvállalási javaslatról, 
a határozat meghatározza a tagállam által 
végrehajtandó reformvállalásokat, 
beleértve a mérföldköveket és a célokat, 
valamint a 10. cikknek megfelelően 
kiosztott pénzügyi hozzájárulást.

A Bizottság a javaslat tagállam általi 
hivatalos benyújtását követő négy hónapon 
belül felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
útján határozatot fogad el, a 36a. cikkel 
összhangban. Abban az esetben, ha a 
Bizottság pozitív értékelést ad a tagállam 
által benyújtott reformvállalási javaslatról, 
a határozat meghatározza a tagállam által 
végrehajtandó reformvállalásokat, 
beleértve a mérföldköveket és a célokat, 
valamint a 10. cikknek megfelelően 
kiosztott pénzügyi hozzájárulást. 

Or. en

Módosítás 127

Rendeletre irányuló javaslat
12. cikk – 2. bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
pénzügyi hozzájárulás meghatározásakor 
figyelembe kell venni az érintett tagállam 
által javasolt reformok jellegét és 
jelentőségét, amelyek értékelése a 11. cikk 
(7) bekezdésében előírt kritériumok 
alapján, a II. mellékletben meghatározott 
iránymutatás szerint és a következő 
kritériumoknak megfelelően történik:

(2) A 11a. cikkben meghatározott 
kritériumoknak megfelelő 
reformvállalásokra vonatkozó pénzügyi 
hozzájárulás összegét a következőképpen 
kell megállapítani:

Or. en

Módosítás 128

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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a) amennyiben az érintett tagállam 
által benyújtott reformvállalási javaslat 
teljes mértékben megfelel a 11. cikk (7) 
bekezdésében meghatározott 
kritériumoknak, a reformvállalásokat 
„nagyon jelentősnek” kell tekinteni, és a 
9. cikkben említett maximális pénzügyi 
hozzájárulás teljes összegét kell kiosztani 
az érintett tagállamnak;

a) amennyiben a reformvállalási 
javaslat becsült összköltsége egyenlő vagy 
nagyobb, mint az adott tagállam 
tekintetében a 9. cikkben említett 
maximális pénzügyi hozzájárulás, a 
tagállamnak juttatott pénzügyi 
hozzájárulás egyenlő a 9. cikkben említett 
maximális pénzügyi hozzájárulás teljes 
összegével;

Or. en

Módosítás 129

Rendeletre irányuló javaslat
12. cikk – 2. bekezdés – b) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben az érintett tagállam 
által benyújtott reformvállalási javaslat 
kielégítő mértékben megfelel a 11. cikk (7) 
bekezdésében meghatározott 
kritériumoknak, a reformvállalásokat 
„jelentősnek” kell tekinteni, és a 9. 
cikkben említett maximális pénzügyi 
hozzájárulás felét kell kiosztani az érintett 
tagállamnak; valamint

b) ha a reformvállalási javaslat 
becsült összköltsége alacsonyabb, mint az 
adott tagállam számára a 9. cikkben 
megállapított maximális pénzügyi 
hozzájárulás, akkor a tagállamnak juttatott 
pénzügyi hozzájárulás összege egyenlő a 
reformvállalási javaslat becsült 
összköltségével;

Or. en

Módosítás 130

Rendeletre irányuló javaslat
12. cikk – 2. bekezdés – c) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) amennyiben az érintett tagállam 
által benyújtott reformvállalási javaslat 
nem felel meg kielégítő mértékben a 11. 
cikk (7) bekezdésében meghatározott 
kritériumoknak, az érintett tagállam részére 
pénzügyi hozzájárulás nem osztható ki.

c) amennyiben a reformvállalási 
javaslat nem felel meg kielégítő 
mértékben a 11a. cikkben meghatározott 
kritériumoknak, az érintett tagállam részére 
pénzügyi hozzájárulás nem osztható ki. A 
19. cikk (2) bekezdésének d) pontjával 
összhangban az érintett tagállam 
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technikai támogatást kérhet annak 
érdekében, hogy a következő ciklusokban 
jobban elő tudja készíteni a javaslatot.

Or. en

Módosítás 131

Rendeletre irányuló javaslat
12. cikk – 3. bekezdés – 1. albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdésben említett határozat 
meghatározza az egy részletben akkor 
fizetendő pénzügyi hozzájárulást, amikor 
a tagállam kielégítő módon végrehajtotta 
az egyes reformvállalások 
végrehajtásához kapcsolódóan 
megállapított összes mérföldkövet és célt.

Az (1) bekezdésben említett határozatban 
továbbá meg kell állapítani a következőket:

Or. en

Módosítás 132

Rendeletre irányuló javaslat
12. cikk – 3. bekezdés – 2. albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A határozat meghatározza a 
reformvállalások végrehajtására 
rendelkezésre álló időtartamot, amely nem 
lehet hosszabb, mint a határozat 
elfogadásától számított három év. A 
határozat továbbá megállapítja: a 
reformvállalások végrehajtására és az 
európai szemeszter folyamatán belül az 
érintett tagállam által erről tett jelentésre 
vonatkozó részletes intézkedéseket és 
menetrendet; a mérföldkövek és célok 
teljesítéséhez kapcsolódó releváns 
mutatókat; és a Bizottság részére az alapul 
szolgáló releváns adatokhoz való 
hozzáférés biztosításának módozatait.

a)  a részletekben akkor fizetendő 
pénzügyi hozzájárulás, amikor a tagállam 
kielégítő módon végrehajtotta az egyes 
reformvállalások végrehajtásához 
kapcsolódóan megállapított 
mérföldköveket és célokat;
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b) a reformok ismertetése és a 
reformvállalás tervezett összköltsége;
c) a reformvállalás végrehajtásának 
időszaka, amelyben a reformok befejezése 
tekintetében a reformok végrehajtásának 
időtartama legkésőbb a határozat 
elfogadását követő hét éven belül ér véget;
d) a reformvállalás végrehajtására és 
az európai szemeszter folyamatán belül az 
érintett tagállam által erről tett jelentésre 
vonatkozó részletes intézkedéseket és 
menetrendet;

e) a mérföldkövek és célok 
teljesítéséhez kapcsolódó releváns 
mutatókat; valamint

f) a Bizottságnak az alapul szolgáló 
releváns adatokhoz való hozzáférése 
biztosításának módozatai.

Or. en

Módosítás 133

Rendeletre irányuló javaslat
13. cikk – 1. bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben az érintett tagállam 
objektív körülmények miatt részben vagy 
egészében nem tudja már megvalósítani a 
reformvállalásokat, beleértve a vonatkozó 
mérföldköveket és célokat, az érintett 
tagállam a 12. cikk (1) bekezdésében 
említett határozat módosítására vagy 
felváltására irányuló, indoklással ellátott 
kérelmet intézhet a Bizottsághoz. A 
tagállam ebből a célból módosított vagy új 
reformvállalásokra tehet javaslatot.

(1) Amennyiben az érintett tagállam 
objektív körülmények – ideértve az adott 
tagállamot vagy az egész Uniót is érintő 
olyan vészhelyzet miatti rendkívüli 
körülményeket, amelyek miatt a 
tagállamnak vészhelyzeti intézkedéseket 
kell tennie, vagy ellen kell tudnia állni a 
nagyszabású sokkoknak – miatt részben 
vagy egészében nem tudja már 
megvalósítani a reformvállalásokat, 
beleértve a vonatkozó mérföldköveket és 
célokat, az érintett tagállam a 12. cikk (1) 
bekezdésében említett határozat 
módosítására irányuló, indoklással ellátott 
kérelmet intézhet a Bizottsághoz. A 
tagállam ebből a célból módosított 
reformvállalásokra tehet javaslatot.
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Or. en

Módosítás 134

Rendeletre irányuló javaslat
14. cikk – 1. bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 12. cikk (3) bekezdése második 
albekezdésének sérelme nélkül az érintett 
tagállam az európai szemeszter keretében 
rendszeresen jelentést tesz a 
reformvállalások teljesítése tekintetében 
elért haladásról. E célból a tagállamok a 
reformok megvalósítása terén elért 
haladásról való jelentéstételhez 
felhasználhatják a nemzeti 
reformprogramok tartalmát. A 
jelentéstételre vonatkozó részletes 
intézkedéseket és menetrendet, beleértve a 
Bizottság részére az alapul szolgáló 
releváns adatokhoz való hozzáférés 
biztosításának módozatait, a 12. cikk (1) 
bekezdésében említett határozatban kell 
meghatározni.

A 12. cikk (3) bekezdésének sérelme 
nélkül az érintett tagállam az európai 
szemeszter keretében rendszeresen 
jelentést tesz a reformvállalások teljesítése 
tekintetében elért haladásról. E célból a 
tagállamok a reformok megvalósítása terén 
elért haladásról való jelentéstételhez 
felhasználják a nemzeti reformprogramok 
tartalmát. A jelentéstételre vonatkozó 
részletes intézkedéseket és menetrendet, 
beleértve a Bizottság részére az alapul 
szolgáló releváns adatokhoz való 
hozzáférés biztosításának módozatait, a 12. 
cikk (1) bekezdésében említett 
határozatban kell meghatározni.

Or. en

Módosítás 135

Rendeletre irányuló javaslat
15. cikk – 1. bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A valamely tagállam számára a 
reformösztönző eszköz keretében 
biztosított pénzügyi hozzájárulás a 
költségvetési rendelet 125. cikke (1) 
bekezdésének a) pontjában említett, 
költséghez nem kapcsolódó finanszírozás 
formáját ölti; irányítása az említett 
rendeletben meghatározott, közvetlen 
irányításra vonatkozó szabályokkal 

(1) A valamely tagállam számára a 
konvergencia- és reformtámogató eszköz 
keretében nyújtott pénzügyi 
hozzájárulásnak a költségvetési rendelet 
125. cikke (1) bekezdésének a) pontjában 
említett, költséghez nem kapcsolódó 
finanszírozás formáját kell öltenie; 
irányítása az említett rendeletben 
meghatározott, közvetlen irányításra 
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összhangban történik, és nem tehet 
szükségessé nemzeti társfinanszírozást.

vonatkozó szabályokkal összhangban 
történik, és nem tehet szükségessé nemzeti 
társfinanszírozást.

Or. en

Módosítás 136

Rendeletre irányuló javaslat
15. cikk – 1a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A költségvetési rendelet 
12. cikkének (4) bekezdésén felül az e 
rendelet alapján fel nem használt 
kötelezettségvállalási előirányzatokat 
automatikusan át kell vinni és 2027. 
december 31-ig le lehet kötni. A következő 
pénzügyi évben először az átvitt összeg 
használandó fel.

Or. en

Módosítás 137

Rendeletre irányuló javaslat
16. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. cikk törölve
A reformok tartóssága

(1) A tagállam visszafizeti a 
Bizottságnak a valamely reformvállalás 
kapcsán a 15. cikk alapján számára 
kifizetett pénzügyi hozzájárulásokat, 
amennyiben a kifizetéstől számított öt 
éven belül a kifizetést lehetővé tevő 
feltételek jelentősen megváltoztak az 
érintett tagállamban.
(2) A következő esetek minősülnek a 
kifizetést lehetővé tevő feltételek jelentős 
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változásának:
a) a reformvállalások teljesítéséhez 
vezető elemeket visszafordították; vagy
b) a reformvállalások teljesítéséhez 
vezető elemeket más intézkedések 
jelentősen módosították.
(3) A Bizottság a visszafizetésre 
vonatkozó határozatot hoz, miután 
lehetőséget adott az érintett tagállamnak 
arra, hogy a bizottsági következtetések 
közlésétől számított két hónapos 
időtartamon belül megtegye észrevételeit.

Or. en

Módosítás 138

Rendeletre irányuló javaslat
17. cikk – 2. bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az érintett tagállam 
hozzájárul, a Bizottság kommunikációs 
tevékenységeket folytathat, hogy biztosítsa 
a reformvállalási csomagban előirányzott 
pénzügyi támogatás uniós 
finanszírozásának láthatóságát.

(2) Amennyiben az érintett tagállam 
hozzájárul, a Bizottság kommunikációs 
tevékenységeket folytathat, hogy biztosítsa 
a reformvállalási csomagban előirányzott 
pénzügyi támogatás uniós 
finanszírozásának láthatóságát, ideértve az 
érintett nemzeti hatóságokkal folytatott 
közös kommunikációs tevékenységeket is.

Or. en

Módosítás 139

Rendeletre irányuló javaslat
18. cikk – 1. bekezdés – h) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) kommunikációs projektek: oktatási, 
együttműködési, figyelemfelhívó és 
terjesztési tevékenységek, valamint a 
bevált gyakorlatok cseréje; figyelemfelhívó 

h) kommunikációs projektek: oktatási, 
együttműködési, figyelemfelhívó és 
terjesztési tevékenységek, valamint a 
bevált gyakorlatok cseréje, többek között 
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és tájékoztató kampányok, 
médiakampányok és események 
szervezése, az intézményi kommunikációt 
és adott esetben a közösségi hálózatokon 
keresztüli kommunikációt is beleértve; 
valamint valamint

azon tagállamokban tett technikai 
tanulmányi látogatások révén, amelyek 
végrehajtottak hasonló reformokat; 
figyelemfelhívó és tájékoztató kampányok, 
médiakampányok és események 
szervezése, az intézményi kommunikációt 
és adott esetben a közösségi hálózatokon 
keresztüli kommunikációt is beleértve; 
valamint

Or. en

Módosítás 140

Rendeletre irányuló javaslat
18. cikk – 1. bekezdés – i) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. anyagok összeállítása és 
közzététele, információk terjesztése és a 
program eredményeinek megismertetése 
céljából, többek között információs és 
kommunikációs technológiákat alkalmazó 
rendszerek és eszközök kifejlesztése, 
üzemeltetése és karbantartása révén.

i. anyagok összeállítása és 
közzététele, információk terjesztése és a 
program eredményeinek megismertetése 
céljából, többek között információs és 
kommunikációs technológiákat alkalmazó 
rendszerek és eszközök kifejlesztése, 
üzemeltetése és karbantartása révén; 
valamint

Or. en

Módosítás 141

Rendeletre irányuló javaslat
18. cikk – 1. bekezdés – ia) pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia. a 4. és az 5. cikkben meghatározott 
általános és konkrét célkitűzéseket 
elősegítő bármely egyéb releváns 
tevékenység.

Or. en
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Módosítás 142

Rendeletre irányuló javaslat
19. cikk – 1. bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ezen eszköz keretében technikai 
támogatásban részesülni kívánó tagállam 
technikai támogatás iránti kérelmet nyújt 
be a Bizottsághoz, amelyben meghatározza 
a támogatandó szakpolitikai területeket és 
prioritásokat a programnak a 6. cikkben 
meghatározott alkalmazási körén belül. A 
Bizottság a technikai támogatási eszköz 
keretében felhívásokat szervez, 
amelyekben a kérelmek benyújtására 
vonatkozóan megfelelő határidőket határoz 
meg. A Bizottság iránymutatást adhat arról, 
hogy a támogatás iránti kérelemnek mely 
fő elemeket kell tartalmaznia.

(1) Az ezen eszköz keretében technikai 
támogatásban részesülni kívánó tagállam 
technikai támogatás iránti kérelmet nyújt 
be a Bizottsághoz, amelyben meghatározza 
a támogatandó szakpolitikai területeket és 
prioritásokat a programnak a 6. cikkben 
meghatározott alkalmazási körén belül. A 
Bizottság a technikai támogatási eszköz 
keretében felhívásokat szervez, 
amelyekben a kérelmek benyújtására 
vonatkozóan megfelelő határidőket határoz 
meg. A Bizottság iránymutatást adhat arról, 
hogy a támogatás iránti kérelemnek mely 
fő elemeket kell tartalmaznia, emellett 
pedig tovább ösztönözheti és bátoríthatja a 
technikai támogatás használatát a magas 
támogatási igényű tagállamokban.

Or. en

Módosítás 143

Rendeletre irányuló javaslat
19. cikk – 2. bekezdés – a) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a tagállamok saját 
kezdeményezésére, különösen a 
fenntartható gazdasági növekedés és a 
munkahelyteremtés megvalósítása céljából 
vállalt reformjaik végrehajtása;

a) a tagállamok saját 
kezdeményezésére, különösen a 
fenntartható és inkluzív gazdasági 
növekedés, a magas színvonalú 
munkahelyek megteremtése és a 
társadalmi befogadás megvalósítása 
céljából vállalt reformjaik végrehajtása;

Or. en

Módosítás 144
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Rendeletre irányuló javaslat
19. cikk – 2. bekezdés – c) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a gazdasági kormányzás 
folyamataiba illeszkedő, a növekedés 
fenntartására irányuló reformok, 
különösen az európai szemeszter keretében 
kibocsátott országspecifikus ajánlások 
vagy az uniós jog végrehajtásával 
kapcsolatos intézkedések végrehajtása;

c) a gazdasági kormányzás 
folyamataiba illeszkedő reformok, 
különösen az európai szemeszter keretében 
vagy az uniós jog végrehajtásával 
kapcsolatos intézkedések végrehajtása;

Or. en

Módosítás 145

Rendeletre irányuló javaslat
19. cikk – 2. bekezdés – d) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) reformvállalási javaslatok 
elkészítése és a tagállamok által tett 
reformvállalások végrehajtása;

d) a konvergenciát és 
versenyképességet szolgáló költségvetési 
eszköz szerinti csomagokra irányuló 
javaslatok, valamint a konvergencia- és 
reformtámogató eszköz keretében tett 
reformvállalások előkészítése és ezek 
végrehajtása;

Or. en

Módosítás 146

Rendeletre irányuló javaslat
19. cikk – 2. bekezdés – e) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az euróövezeti tagság előkészítése 
szempontjából releváns reformok 
végrehajtása azon tagállamok esetében, 
amelyek pénzneme nem az euró, és 
amelyek bizonyítható lépéseket tettek az 
egységes valuta meghatározott időkereten 

e) az euróövezeti tagság előkészítése 
szempontjából releváns reformok 
végrehajtása azon tagállamok esetében, 
amelyek a konvergencia- és 
reformtámogató eszköz keretében 
reformvállalásokat tettek; valamint
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belüli bevezetése érdekében.

Or. en

Módosítás 147

Rendeletre irányuló javaslat
19. cikk – 2. bekezdés – ea) pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) olyan intézkedések, amelyek 
hozzájárulhatnak az ENSZ fenntartható 
fejlődési céljainak és a szociális jogok 
európai pillére elveinek megvalósításához.

Or. en

Módosítás 148

Rendeletre irányuló javaslat
19. cikk – 4. bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (3) bekezdésben említett 
együttműködési és támogatási terv az 
egyéb technikai támogatástól elkülönítve 
azonosítja az euróövezeti tagság 
előkészítéséhez kapcsolódó intézkedéseket 
a 32. cikk alapján. A terv emellett 
elkülönítve azonosítja a tagállamok által 
tett reformvállalásokhoz kapcsolódó 
intézkedéseket a 13. és a 29. cikk alapján.

(4) A (3) bekezdésben említett 
együttműködési és támogatási terv az 
egyéb technikai támogatástól elkülönítve 
azonosítja a konvergenciát és 
versenyképességet szolgáló költségvetési 
eszköz szerint vállalt csomagjavaslatokat, 
valamint a konvergencia- és 
reformtámogató eszköz szerinti 
reformvállalásokra irányuló javaslatokat.

Or. en

Módosítás 149

Rendeletre irányuló javaslat
20. cikk – 3. bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság kommunikációs 
tevékenységeket folytathat, hogy biztosítsa 
az együttműködési és támogatási tervekben 
előirányzott támogatási intézkedések uniós 
finanszírozásának láthatóságát.

(3) A Bizottság kommunikációs 
tevékenységeket folytathat annak 
érdekében, hogy biztosítsa az 
együttműködési és támogatási tervekben 
előirányzott támogatási intézkedések uniós 
finanszírozásának láthatóságát, többek 
között az érintett nemzeti hatóságokkal 
végzett közös kommunikációs 
tevékenységek révén.

Or. en

Módosítás 150

Rendeletre irányuló javaslat
21. cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A technikai támogatási eszközhöz való 
egyéb pénzügyi hozzájárulások

Források átcsoportosítása a technikai 
támogatási eszközhöz

Or. en

Módosítás 151

Rendeletre irányuló javaslat
21. cikk – 1. bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 7. cikk (2) bekezdésének b) 
pontjában és c) pontja ii. alpontjában 
meghatározott pénzügyi keretösszeg 
mellett a program szerinti technikai 
támogatási költségvetés a tagállamok 
önkéntes kiegészítő hozzájárulásaiból is 
finanszírozható.

(1) Az e rendelet 7. cikkének (2) 
bekezdésében meghatározott pénzügyi 
keretösszeg mellett a program szerinti 
technikai támogatási költségvetés a 
tagállamok olyan önkéntes 
átcsoportosításaiból  is finanszírozható, 
amelyet az e rendelet 7. cikkének 
(4) bekezdésében említettek szerint a 
[CPR-t felváltó] rendelet [...] 21. cikkének 
megfelelően és a szóban forgó cikkben 
meghatározott eljárás alapján végeznek.
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Or. en

Módosítás 152

Rendeletre irányuló javaslat
21. cikk – 2. bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
önkéntes kiegészítő hozzájárulásokat a 
[CPR-t felváltó rendelet] rendelet 100. 
cikkének megfelelően, valamint az adott 
cikkben meghatározott eljárás alapján tett 
hozzájárulások alkothatják, a 7. cikk (4) 
bekezdésében említetteknek megfelelően.

törölve

Or. en

Módosítás 153

Rendeletre irányuló javaslat
23. cikk – 4. bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Technikai támogatás egyéni 
szakértők révén is nyújtható, akiket 
felkérhetnek arra, hogy segítsék elő a 
program keretében szervezett, kiválasztott 
tevékenységeket, amennyiben ez az 5. cikk 
(2) bekezdése b) pontjában és c) pontja ii. 
alpontjában meghatározott egyedi 
célkitűzések megvalósításához szükséges.

(4) Technikai támogatás egyéni 
szakértők révén is nyújtható, akiket 
felkérhetnek arra, hogy segítsék elő a 
program keretében szervezett, kiválasztott 
tevékenységeket, amennyiben ez az 
5. cikkben meghatározott egyedi 
célkitűzések megvalósításához szükséges.

Or. en

Módosítás 154

Rendeletre irányuló javaslat
23. cikk – 5. bekezdés – 1. albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás



PR\1201180HU.docx 103/142 PE648.526v01-00

HU

A program keretébe tartozó technikai 
támogatási eszköz végrehajtása érdekében 
a Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
formájában munkaprogramokat fogad el, és 
ezekről tájékoztatja az Európai Parlamentet 
és a Tanácsot.

A program keretébe tartozó technikai 
támogatási eszköz végrehajtása érdekében 
a Bizottság a 36a. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
formájában munkaprogramokat fogad el, és 
ezekről tájékoztatja az Európai Parlamentet 
és a Tanácsot.

Or. en

Módosítás 155

Rendeletre irányuló javaslat
23. cikk – 5. bekezdés – 2. albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A munkaprogramok meghatározzák a 
technikai támogatási eszközre vonatkozó 
allokációt. Emellett meghatározzák a 
végrehajtásukhoz szükséges 
intézkedéseket, a 4. cikk b) pontjában és 
az 5. cikk (2) bekezdésének b) pontjában 
és c) pontja ii. alpontjában említett 
általános és egyedi célkitűzésekkel 
összhangban, a vissza nem térítendő 
támogatásokra vonatkozó kiválasztási és 
odaítélési feltételeket, valamint a 
költségvetési rendeletben előírt valamennyi 
elemet.

A munkaprogramok meghatározzák a 
technikai támogatási eszközre vonatkozó 
allokációt. Emellett meghatározzák a 
végrehajtásukhoz szükséges 
intézkedéseket, a 4. és az 5. cikkben 
említett általános és egyedi célkitűzésekkel 
összhangban, a vissza nem térítendő 
támogatásokra vonatkozó kiválasztási és 
odaítélési feltételeket, valamint a 
költségvetési rendeletben előírt valamennyi 
elemet.

Or. en

Módosítás 156

Rendeletre irányuló javaslat
IV. fejezet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en
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Módosítás 157

Rendeletre irányuló javaslat
35. cikk – 2. bekezdés – 1. albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A pénzügyi támogatási tevékenységek 
tekintetében az éves jelentés információt 
tartalmaz a reformösztönző eszköz 
keretében az érintett tagállamok által a 
reformvállalások terén elért haladásról. Az 
éves jelentés emellett ezzel egyenértékű 
információt tartalmaz a 
konvergenciatámogató eszközhöz tartozó 
pénzügyi támogatási komponens 
végrehajtásáról.

A pénzügyi támogatási tevékenységek 
tekintetében az éves jelentés információt 
tartalmaz a a a konvergenciát és 
versenyképességet szolgáló költségvetési 
eszköz keretében az érintett tagállamok 
csomagjainak köszönhetően elért 
haladásról. Az éves jelentésnek emellett 
információkat kell tartalmaznia a 
konvergencia- és reformtámogató eszköz 
keretében az érintett tagállamok által a 
reformvállalások terén elért 
előrehaladásról.

Or. en

Módosítás 158

Rendeletre irányuló javaslat
35. cikk – 3. bekezdés – c) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 19. cikk (3) bekezdésében említett 
együttműködési és támogatási tervek; 
valamint

c) a 19. cikk (3) bekezdésében említett 
együttműködési és támogatási tervek;

Or. en

Módosítás 159

Rendeletre irányuló javaslat
35. cikk – 3. bekezdés – d pont)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a 23. cikk (6) bekezdése alapján 
elfogadott különleges intézkedések.

d) a 23. cikk (6) bekezdése alapján 
elfogadott különleges intézkedések; 
valamint
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Or. en

Módosítás 160

Rendeletre irányuló javaslat
35. cikk – 3. bekezdés – da) pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) támogatási intézkedések 
végrehajtása.

Or. en

Módosítás 161

Rendeletre irányuló javaslat
36. cikk – 1. bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a programra vonatkozó 
független félidős értékelő jelentést nyújt be 
az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának 
legkésőbb négy évvel a program 
végrehajtásának kezdetét követően, 
valamint a programra vonatkozó független 
utólagos értékelő jelentést legkésőbb négy 
évvel az 1. cikkben meghatározott időszak 
végét követően.

(1) A Bizottság  ...-ig [négy évvel e 
rendelet hatályba lépését követően] a 
programra vonatkozó független félidős 
értékelő jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak, valamint a 
programra vonatkozó független utólagos 
értékelő jelentést legkésőbb négy évvel az 
1. cikkben meghatározott időszak végét 
követően.

Or. en

Módosítás 162

Rendeletre irányuló javaslat
36. cikk – 2. bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az értékelés kiterjed a 
reformösztönző eszközre, a technikai 

(2) Az értékelések kiterjednek a 
konvergenciát és versenyképességet 
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támogatási eszközre és a 
konvergenciatámogató eszközre.

szolgáló költségvetési eszközre, a 
konvergencia- és reformtámogató 
eszközre, valamint a technikai támogatási 
eszközre.

Or. en

Módosítás 163

Rendeletre irányuló javaslat
36. cikk – 3. bekezdés – 1a) albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Adott esetben a félidős értékelési jelentést 
csatolni kell az e rendelet módosítására 
irányuló javaslathoz.

Or. en

Módosítás 164

Rendeletre irányuló javaslat
36. cikk – 4a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A jelentést továbbítani kell az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához.

Or. en

Módosítás 165

Rendeletre irányuló javaslat
5a) fejezet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Va. FEJEZET
A FELHATALMAZÁS GYAKORLÁSA
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36a. cikk
A felhatalmazás gyakorlása
(1) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozóan a 
Bizottság részére adott felhatalmazás 
feltételeit ez a cikk határozza meg.
(2) A Bizottságnak a 7j. cikk 
(1) bekezdésében, a 12. cikk 
(1) bekezdésében és a 23. cikk 
(5) bekezdésében említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadására vonatkozó felhatalmazása a 
2028. december 31-ig terjedő időszakra 
szól.
(3) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 7j. cikk 
(1) bekezdésében, a 12. cikk 
(1) bekezdésében és a 23. cikk 
(5) bekezdésében említett felhatalmazást. 
A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon, vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok érvényességét.
(4) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus elfogadása előtt a Bizottság a 
jogalkotás minőségének javításáról szóló, 
2016. április 13-i intézményközi 
megállapodásban foglalt elveknek 
megfelelően konzultál az egyes 
tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
(5) A Bizottság a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.
(6) A 7j. cikk (1) bekezdése, a 12. cikk 
(1) bekezdése és a 23. cikk (5) bekezdése 
értelmében elfogadott, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus csak akkor lép 
hatályba, ha az Európai Parlamentnek és 
a Tanácsnak a jogi aktusról való 
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értesítését követő két hónapon belül sem 
az Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emelt ellene kifogást, illetve ha az említett 
időtartam lejártát megelőzően mind az 
Európai Parlament, mind a Tanács arról 
tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog 
kifogást emelni. Az Európai Parlament 
vagy a Tanács kezdeményezésére ez az 
időtartam három hónappal 
meghosszabbodik.

Or. en

Módosítás 166

Rendeletre irányuló javaslat
38. cikk – 2. bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A program 7. cikk (2) 
bekezdésének b) pontjában és c) pontja ii. 
alpontjában említett pénzügyi 
keretösszegéből technikai és igazgatási 
segítségnyújtási kiadások is fedezhetők, 
beleértve az (EU) 2017/825 rendelet 
alapján előírt és 2020. december 31-ig be 
nem fejezett nyomon követést, 
kommunikációt és értékelést.

(2) A 7. cikk (2) bekezdésében említett 
technikai támogatási eszköz pénzügyi 
keretösszegéből technikai és igazgatási 
segítségnyújtási kiadások is fedezhetők, 
beleértve az (EU) 2017/825 rendelet 
alapján előírt és 2020. december 31-ig be 
nem fejezett nyomon követést, 
kommunikációt és értékelést.

Or. en

Módosítás 167

Rendeletre irányuló javaslat
-1. melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

-I. MELLÉKLET (új)
A konvergenciát és versenyképességet szolgáló költségvetési eszköz keretében a 
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tagállamonkénti maximális pénzügyi hozzájárulás kiszámításának módszertana
Ez a melléklet meghatározza a konvergenciát és versenyképességet szolgáló költségvetési 
eszköz keretében az egyes tagállamok rendelkezésére álló maximális pénzügyi 
hozzájárulás kiszámításának a 7e. cikkben említett módszerét. A módszernek az egyes 
tagállamok számára biztosítania kell a hozzájárulás minimális szintjét.
A konvergenciát és versenyképességet szolgáló költségvetési eszköz keretében az adott 
tagállamra vonatkozó maximális pénzügyi hozzájárulást ( ) a következőképpen kell 𝑴𝑭𝑪𝒊
meghatározni: 

=𝑴𝑭𝑪𝒊 𝜶𝒊 ∗ (
𝑭𝑺
𝟐 )

ahol:
FS (pénzügyi támogatás) a konvergenciát és versenyképességet szolgáló költségvetési 
eszköz keretében rendelkezésre álló, a 7. cikk (2) bekezdésében említett pénzügyi 
keretösszeg; valamint

 az i tagállamra vonatkozó allokációs kulcs, amely a következőképpen határozható meg:𝜶𝒊

 = 𝜶𝒊

𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑨

∑𝟏𝟗
𝒊 = 𝟏

𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑨

ahol:
 az i országra vonatkozó allokációs kulcs𝜶𝒊

 az i ország egy főre jutó bruttó hazai terméke 2018-ban,𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

 a 19 euróövezeti tagállam egy főre jutó bruttó hazai termékének súlyozott 𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

átlaga 2018-ban,
 az i ország teljes népessége 2018-ban,𝒑𝒐𝒑𝒊

 a 19 euróövezeti tagállam teljes népessége 2018-ban𝒑𝒐𝒑𝑬𝑨

A módszer alkalmazása a következő részarányokat és összegeket eredményezi majd a 
konvergenciát és versenyképességet szolgáló költségvetési eszköz keretében elérhető 
maximális pénzügyi hozzájárulás tekintetében, amely az egyes tagállamok számára a 
7f. cikkben ismertetett allokációs eljárás minden szakaszában és felhívásában 
rendelkezésre áll:
[az összegek később beillesztendők]
Elosztási kulcs a maximális támogatás kiszámításához (az összes %-ában)

BE 2,64
DE 18,78

EE 0,62

IE 0,67

EL 5,69

ES 16,52
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FR 17,58

IT 19,00

CY 0,33

LV 1,15

LT 1,59

LU 0,06

MT 0,17

NL 3,51

AT 1,85

PT 4,79

SI 0,86

SK 3,00

FI 1,20

Összesen 100,00

Függelék: a pénzügyi hozzájárulás arányos kiigazítása (7f. cikk)
Ez a függelék megállapítja a tagállamok részére kiosztott pénzügyi hozzájárulás 
meghatározásának arra az esetre vonatkozó módszerét, amikor a teljes pénzügyi 
keretösszeg fennmaradó, azaz a második 24 hónapos időszak végét követően szervezett 
felhívás keretében rendelkezésre álló összege nem elegendő ahhoz, hogy fedezze a 
(konvergencia- és reformtámogató eszközzel összefüggésben szervezett) felhívás keretében 
jóváhagyott javaslatot benyújtó tagállamoknak szánt pénzügyi hozzájárulásokat.
Ilyen esetben az i tagállam részére kiosztott pénzügyi hozzájárulás a következőképpen 
határozható meg:

𝑭𝑪𝒊 × 𝜸

ahol:
a PHi az i tagállamnak nyújtott pénzügyi hozzájárulás, amelyet a 7i. cikkben említett 
kritériumok alapján határoznak meg, és

 a következőképpen meghatározott kiigazítási tényező:𝜸

𝜸 =
𝑹𝒆𝒎𝒂𝒊𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒂𝒎𝒐𝒖𝒏𝒕 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒆 𝒂𝒗𝒂𝒊𝒍𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒆𝒏𝒗𝒆𝒍𝒐𝒑𝒆 

∑
𝒊
𝑭𝑪𝒊

ahol i a felhívás keretében javaslatot benyújtó valamennyi tagállamot jelöli.

Or. en

Módosítás 168
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Rendeletre irányuló javaslat
I. melléklet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamonkénti maximális pénzügyi 
hozzájárulás kiszámítása

A tagállamonkénti maximális pénzügyi 
hozzájárulás kiszámítása a konvergencia- 
és reformtámogató eszköz keretében

Or. en

Módosítás 169

Rendeletre irányuló javaslat
I. melléklet – 1. bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a melléklet meghatározza a 9. cikkben 
említett, a pénzügyi támogatási eszköz 
keretében az egyes tagállamok számára 
rendelkezésre álló maximális pénzügyi 
hozzájárulás, valamint a 26. cikkben 
említett, a konvergenciatámogató eszköz 
pénzügyi támogatási komponensének 
keretében az egyes tagállamok számára 
rendelkezésre álló maximális pénzügyi 
hozzájárulás kiszámításának módszerét.

Ez a melléklet meghatározza a 9. cikkben 
említett konvergencia- és reformtámogató 
eszköz  keretében az egyes tagállamok 
számára rendelkezésre álló maximális 
pénzügyi hozzájárulás kiszámításának 
módszerét.

Or. en

Módosítás 170

Rendeletre irányuló javaslat
I. melléklet – 1. címsor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Reformösztönző eszköz Konvergencia- és reformtámogató eszköz

Or. en

Módosítás 171
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Rendeletre irányuló javaslat
I. melléklet – 1. címsor – 1. bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A reformösztönző eszköz keretében az 
adott tagállamra vonatkozó maximális 
pénzügyi hozzájárulás a következőképpen 
határozható meg:

A konvergencia- és reformtámogató 
eszköz keretében az adott tagállamra 
vonatkozó maximális pénzügyi 
hozzájárulás ( ) a következőképpen 𝑴𝑭𝑪𝒊
határozható meg:

𝜶𝒊 × 𝑭𝑺
𝑴𝑭𝑪𝒊 = 𝜶𝒊 ×

𝑭𝑺
𝟑

ahol: ahol:

PT (pénzügyi támogatás) a reformösztönző 
eszköz keretében rendelkezésre álló, a 
7. cikk (2) bekezdésének a) pontjában 
említett pénzügyi keretösszeg; valamint

PT (pénzügyi támogatás) a konvergencia- 
és reformtámogató eszköz keretében 
rendelkezésre álló, a 7. cikk 
(2) bekezdésének a) pontjában említett 
pénzügyi keretösszeg; valamint

az i tagállamra vonatkozó αi kiosztási kulcs 
a következőképpen határozható meg:

az i tagállamra vonatkozó αi kiosztási kulcs 
a következőképpen határozható meg:

𝜶𝒊 =
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑼  = 𝛂𝒊

𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝑵𝑬𝑨𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑵𝑬𝑨

∑𝟔
𝒊 = 𝟏

𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝑵𝑬𝑨𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑵𝑬𝑨

ahol:
 az i országra vonatkozó kiosztási kulcs𝜶𝒊

az i ország egy főre jutó bruttó 𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

hazai terméke 2018-ban,
 az euróövezeten kívüli 𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪

𝑵𝑬𝑨𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆
támogatható tagállamok egy főre jutó 
bruttó hazai termékének súlyozott átlaga 
2018-ban,

 az i tagállam teljes népessége,𝑝𝑜𝑝𝑖  az i ország teljes népessége 2018-ban,𝑝𝑜𝑝𝑖

 az EU-27 tagállamainak teljes 𝑝𝑜𝑝𝐸𝑈
népessége.

 az euróövezeten kívüli, 𝑝𝑜𝑝𝐸𝑈
támogatható tagállamok teljes népessége 
2018-ban.

Or. en

Módosítás 172

Rendeletre irányuló javaslat
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I. melléklet – 3. bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E képlet alkalmazása a következő 
részarányokat és összegeket eredményezi a 
reformösztönző eszköz keretében elérhető 
maximális pénzügyi hozzájárulás 
tekintetében, amely az egyes tagállamok 
számára a 10. cikkben ismertetett 
allokációs folyamat minden szakaszában és 
felhívásában rendelkezésre áll:

E képlet alkalmazása a következő 
részarányokat és összegeket eredményezi 
majd a konvergencia- és reformtámogató 
eszköz keretében elérhető maximális 
pénzügyi hozzájárulás tekintetében, amely 
az egyes tagállamok számára a 10. cikkben 
ismertetett allokációs eljárás minden 
szakaszában és felhívásában rendelkezésre 
áll:

Or. en

Módosítás 173

Rendeletre irányuló javaslat
I. melléklet – 3. bekezdés – -1. táblázat (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. táblázat (új)
Elosztási kulcs a maximális támogatás kiszámításához (az összes %-ában)

BG 11,72
CZ 7,07
DK 1,47
HR 4,26
HU 9,43
PL 38,69
RO 24,47
SE 2,89

Összesen 100,00
[Az összegek később beillesztendők]

Or. en



PE648.526v01-00 114/142 PR\1201180HU.docx

HU

Módosítás 174

Rendeletre irányuló javaslat
I. melléklet – 3. bekezdés – 1. táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 175

Rendeletre irányuló javaslat
I. melléklet – 2. címsor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A konvergenciatámogató eszköz pénzügyi 
támogatási komponense

törölve

Or. en

Módosítás 176

Rendeletre irányuló javaslat
I. melléklet – 4. bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 177

Rendeletre irányuló javaslat
I. melléklet – 5. bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a függelék meghatározza a tagállamok 
részére kiosztott pénzügyi hozzájárulás 
meghatározásának arra az esetre vonatkozó 

Ez a függelék meghatározza a tagállamok 
részére kiosztott pénzügyi hozzájárulás 
meghatározásának arra az esetre vonatkozó 
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módszerét, amikor a teljes pénzügyi 
keretösszeg fennmaradó, azaz az első húsz 
hónap végét követően szervezett pályázati 
felhívás keretében rendelkezésre álló 
összege nem elegendő ahhoz, hogy fedezze 
a felhívás keretében (akár a 
reformösztönző eszköz, akár a 
konvergenciatámogató eszköz pénzügyi 
támogatási komponense keretében) 
javaslatot benyújtó tagállamoknak szánt 
pénzügyi hozzájárulásokat.

módszerét, amikor a teljes pénzügyi 
keretösszeg fennmaradó, azaz a második 
36 hónapos időszak végét követően 
szervezett pályázati felhívás keretében 
rendelkezésre álló összege nem elegendő 
ahhoz, hogy fedezze a konvergencia- és 
reformtámogató eszközzel összefüggésben 
szervezett felhívás keretében javaslatot 
benyújtó tagállamoknak szánt pénzügyi 
hozzájárulásokat.

Or. en

Módosítás 178

Rendeletre irányuló javaslat
V. melléklet – 6. bekezdés– 2. albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

𝐹𝐶𝑖 = (𝜶𝒊 × 𝑭𝑺), 𝒐𝒓 
𝜶𝒊 × 𝑭𝑺

𝟐 , 𝒐𝒓(𝜷
𝒊

× 𝑪𝑭), 𝒐𝒓 
𝜷𝒊 × 𝑪𝑭

𝟐
𝐹𝐶𝑖 = 𝑴𝑭𝑪𝒊 

Or. en

Módosítás 179

Rendeletre irányuló javaslat
I. melléklet – 7. bekezdés – 1. francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha a reformösztönző eszköz (𝜶𝒊 × 𝑭𝑺) 
keretében benyújtott tagállami 
reformjavaslat a kapott értékelése szerint 
teljes mértékben megfelel a 11. cikk 
(7) bekezdésében meghatározott 
kritériumoknak, következésképp a 
maximális pénzügyi hozzájárulásban 
részesülhet;

ha a konvergencia- és 𝑴𝑭𝑪𝒊
reformtámogató eszköz keretében 
benyújtott tagállami reformjavaslat a 
kapott értékelése szerint teljes mértékben 
megfelel a 11. cikk (7) bekezdésében 
meghatározott kritériumoknak, 
következésképp a maximális pénzügyi 
hozzájárulásban részesülhet;

Or. en
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Módosítás 180

Rendeletre irányuló javaslat
I. melléklet – 7. bekezdés – 2. francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha a reformösztönző eszköz 
𝜶𝒊 × 𝑭𝑺

𝟐  
keretében benyújtott tagállami 
reformjavaslat a kapott értékelése szerint 
teljes mértékben megfelel a 11. cikk 
(7) bekezdésében meghatározott 
kritériumoknak, következésképp a 
maximális pénzügyi hozzájárulásban 
részesülhet;

törölve

Or. en

Módosítás 181

Rendeletre irányuló javaslat
I. melléklet – 7. bekezdés – 3. francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha a konvergenciatámogató (𝜷𝒊 × 𝑪𝑭) 
eszköz pénzügyi támogatási komponense 
keretében benyújtott tagállami 
reformjavaslat a kapott értékelése szerint 
teljes mértékben megfelel a 11. cikk 
(7) bekezdésében és a 27. cikk 
(3) bekezdésében meghatározott 
kritériumoknak, következésképp a 
maximális pénzügyi hozzájárulásban 
részesülhet; vagy

törölve

Or. en

Módosítás 182

Rendeletre irányuló javaslat
I. melléklet – 7. bekezdés – 4. francia bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha a konvergenciatámogató eszköz 
𝜷𝒊 × 𝑪𝑭

𝟐  
pénzügyi támogatási komponense 
keretében benyújtott tagállami 
reformjavaslat a kapott értékelése szerint 
kielégítő mértékben megfelel a 11. cikk 
(7) bekezdésében és a 27. cikk 
(3) bekezdésében meghatározott 
kritériumoknak, következésképp a 
maximális pénzügyi hozzájárulás felében 
részesülhet.

törölve

Or. en

Módosítás 183

Rendeletre irányuló javaslat
II. melléklet – 1. pont – 1. bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az értékelési iránymutatások célja, hogy az 
iránymutatások és a rendelet alapján a 
Bizottság – átlátható és méltányos módon – 
értékelje a tagállamok által előterjesztett 
reformvállalási javaslatokat, továbbá, hogy 
a Bizottság a célkitűzésekkel és az e 
rendeletben meghatározott egyéb releváns 
követelményekkel összhangban ezek 
alapján határozza meg a pénzügyi 
hozzájárulásta reformösztönző eszköz és a 
konvergenciatámogató eszköz pénzügyi 
támogatási komponense végrehajtása 
során. Ezek az iránymutatások konkrétan a 
11. cikk (7) bekezdésében, a 12. cikk 
(2) bekezdésében illetve a 28. cikkben 
említett értékelési kritériumok 
alkalmazásának és a pénzügyi hozzájárulás 
meghatározásának alapját képezik.

Az értékelési iránymutatások célja, hogy az 
iránymutatások és a rendelet alapján a 
Bizottság – átlátható és méltányos módon – 
értékelje a tagállamok által a 
konvergenciát és versenyképességet 
szolgáló költségvetési eszköz keretében 
benyújtott reform- és beruházási 
csomagjavaslatokat, valaminta tagállamok 
által a konvergencia- és reformtámogató 
eszköz keretében előterjesztett 
reformvállalási javaslatokat, továbbá, hogy 
a Bizottság a célkitűzésekkel és az e 
rendeletben meghatározott egyéb releváns 
követelményekkel összhangban ezek 
alapján határozza meg a pénzügyi 
hozzájárulást. Ezek az iránymutatások 
konkrétan a 7i. cikk (3) bekezdésében, a 
7j. cikk (2) bekezdésében, a 11a. cikk 
(3) bekezdésében, valamint a 12. cikk 
(2) bekezdésében említett értékelési 
kritériumok alkalmazásának és a pénzügyi 
hozzájárulás meghatározásának alapját 
képezik.
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Or. en

Módosítás 184

Rendeletre irányuló javaslat
II. melléklet – 1. pont – 2. bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az iránymutatások tehát nem 
alkalmazandók a technikai támogatási 
eszközre, sem pedig a 
konvergenciatámogató eszköz technikai 
támogatási komponensére. 
Következésképp az iránymutatások nem 
alkalmazandók a 19. és a 31. cikkben 
említett technikai támogatás iránti 
kérelmek értékelésére.

törölve

Or. en

Módosítás 185

Rendeletre irányuló javaslat
I. melléklet – 1. pont – 3. bekezdés – a) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a tagállamok által benyújtott 
reformvállalási javaslatok értékelési 
folyamatára vonatkozó további 
iránymutatás nyújtása;

a) a tagállamok által benyújtott 
csomagjavaslatok és reformvállalási 
javaslatok értékelési folyamatára 
vonatkozó további iránymutatás nyújtása;

Or. en

Módosítás 186

Rendeletre irányuló javaslat
IV. melléklet – 1. pont – 3. bekezdés – c) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a Bizottság által az értékelési 
kritériumok alapján elvégzendő értékelés 

c) a Bizottság által az értékelési 
kritériumok alapján elvégzendő értékelés 
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és a kiválasztott reformvállalásokkal 
kapcsolatban a bizottsági határozatban 
meghatározandó pénzügyi hozzájárulás 
megállapítása közötti kapcsolat 
meghatározása.

és a kiválasztott csomagjavaslatokkal és 
reformvállalásokkal kapcsolatban a 
bizottsági határozatban meghatározandó 
pénzügyi hozzájárulás megállapítása 
közötti kapcsolat meghatározása.

Or. en

Módosítás 187

Rendeletre irányuló javaslat
II. melléklet – 1. pont – 4. bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az iránymutatások a tagállamok által 
benyújtott reformvállalási javaslatok 
Bizottság általi értékelésének 
megkönnyítésére, valamint annak 
biztosítására szolgálnak, hogy a 
reformösztönző eszköz és a 
konvergenciatámogató eszköz pénzügyi 
támogatási komponense releváns és 
jelentős hozzáadott értéket képviselő 
reformok végrehajtásához nyújtson 
pénzügyi ösztönzőket úgy, hogy közben a 
tagállamokkal szembeni egyenlő bánásmód 
is biztosítva legyen.

Az iránymutatások a tagállamok által 
benyújtott reformvállalási javaslatok 
Bizottság általi értékelésének 
megkönnyítésére, valamint annak 
biztosítására szolgálnak, hogy a 
konvergenciát és versenyképességet 
szolgáló költségvetési eszköz, valamint a 
konvergencia- és reformtámogató eszköz 
releváns és jelentős hozzáadott értéket 
képviselő reformok végrehajtásához 
nyújtson pénzügyi ösztönzőket úgy, hogy 
közben a tagállamokkal szembeni egyenlő 
bánásmód is biztosítva legyen.

Or. en

Módosítás 188

Rendeletre irányuló javaslat
II. melléklet – 2. pont – 1. bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 11. cikkel összhangban a 
reformösztönző eszköz keretében 
támogatásban részesülni kívánó tagállam 
reformvállalási javaslatot nyújt be a 
Bizottságnak. A reformvállalási javaslatot 
kellően indokolni kell és alá kell 
támasztani, továbbá tartalmaznia kell a 

A 7h. cikkel összhangban a konvergencia- 
és reformtámogató eszköz keretében 
támogatásban részesülni kívánó tagállam 
a támogatható reformokra és 
beruházásokra vonatkozó javaslatot nyújt 
be a Bizottságnak. A 11. cikkel 
összhangban a konvergencia- és 
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11. cikk (3) bekezdésében említett 
valamennyi elemet. A magas színvonalú 
reformvállalási javaslatok előkészítése 
céljából a Bizottság partneri tanácsadást 
szervezhet annak érdekében, hogy lehetővé 
tegye az érintett tagállam számára, hogy a 
javaslat benyújtása előtt megismerhesse 
más tagállamok tapasztalatait.

reformtámogató eszköz keretében 
támogatásban részesülni kívánó tagállam 
reformvállalási javaslatot nyújt be a 
Bizottságnak. A reformvállalási javaslatot 
kellően indokolni kell és alá kell 
támasztani, továbbá tartalmaznia kell a 7h., 
illetve a 11. cikkben említett valamennyi 
elemet. A magas színvonalú 
reformvállalási javaslatok előkészítése 
céljából a Bizottság partneri tanácsadást 
szervezhet annak érdekében, hogy lehetővé 
tegye az érintett tagállam számára, hogy a 
javaslat benyújtása előtt megismerhesse 
más tagállamok tapasztalatait.

Or. en

Módosítás 189

Rendeletre irányuló javaslat
II. melléklet – 2. pont – 2. bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az értékelést a Bizottság az érintett 
tagállammal szoros együttműködésben 
végzi. A Bizottság észrevételeket tehet 
vagy további információkat kérhet. Az 
érintett tagállam rendelkezésre bocsátja a 
kért kiegészítő információkat, és szükség 
esetén módosíthatja a javaslatot annak 
hivatalos benyújtása előtt. A Bizottság 
figyelembe veszi az érintett tagállam által 
közölt indoklást és tartalmi elemeket, 
valamint az egyéb releváns információkat.

Az értékelést a Bizottság az érintett 
tagállammal szoros együttműködésben 
végzi. A Bizottság észrevételeket tehet 
vagy további releváns információkat 
kérhet. Az érintett tagállam rendelkezésre 
bocsátja a kért kiegészítő információkat, és 
szükség esetén módosíthatja a javaslatot 
annak hivatalos benyújtása előtt. A 
Bizottság figyelembe veszi az érintett 
tagállam által közölt indoklást és tartalmi 
elemeket, valamint az egyéb releváns 
információkat.

Or. en

Módosítás 190

Rendeletre irányuló javaslat
II. melléklet – 2. pont – 3. bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 12. cikk (1) bekezdésével összhangban a 
Bizottság elvégzi az értékelést és a 
reformvállalási javaslatnak az érintett 
tagállam általi hivatalos benyújtásától 
számított négy hónapon belül végrehajtási 
jogi aktus formájában határozatot hoz.

A 7i. és a 11a. cikkel összhangban a 
Bizottság elvégzi az értékelést és a 
javaslatnak az érintett tagállam általi 
hivatalos benyújtásától számított négy 
hónapon belül a 7j. és a 12. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus formájában határozatot hoz.

Or. en

Módosítás 191

Rendeletre irányuló javaslat
II. melléklet – 2. pont – 4. bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok által benyújtott 
reformvállalási javaslatok értékelése 
céljából a Bizottságot szakértők segíthetik.

A tagállamok által benyújtott értékelése 
céljából a Bizottságot szakértők segíthetik.

Or. en

Módosítás 192

Rendeletre irányuló javaslat
II. melléklet – 2. pont – 5. bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság által elvégzendő értékeléstől 
függetlenül a 2000/604/EK tanácsi 
határozattal36 létrehozott 
Gazdaságpolitikai Bizottság is véleményt 
nyilváníthat a tagállamok által benyújtott 
reformvállalási javaslatokról.

törölve

_________________
36 A Tanács 2000/604/EK határozata 
(2000. szeptember 29.) a 
Gazdaságpolitikai Bizottság összetételéről 
és alapszabályáról (HL L 257., 
2000.10.11., 28–31. o.).
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Or. en

Módosítás 193

Rendeletre irányuló javaslat
II. melléklet – 2. pont – 6. bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A bizottsági határozat meghatározza a 
tagállam által végrehajtandó 
reformvállalásokat, beleértve a 
mérföldköveket és a célokat. A határozat 
meghatározza a reformvállalások 
végrehajtására rendelkezésre álló 
időtartamot, amely nem lehet hosszabb, 
mint a határozat elfogadásától számított 
három év. A határozat meghatározza 
továbbá az érintett tagállamok által az 
európai szemeszter keretében történő 
jelentéstétel részletes szabályait és 
menetrendjét, a mérföldkövek és célok 
elérésére vonatkozó releváns mutatókat, 
valamint a Bizottság részére az alapul 
szolgáló releváns adatokhoz való 
hozzáférés biztosításának módját. Végül, a 
12. cikk (2) bekezdésével összhangban a 
bizottsági határozat megállapítja a 
kiválasztásra kerülő reformvállalásokhoz 
kiosztandó pénzügyi hozzájárulást.

A bizottsági határozat meghatározza a 
tagállam által végrehajtandó 
reformvállalásokat, beleértve a 
mérföldköveket és a célokat. A határozat 
meghatározza az időszakokat, amelyek 
időtartama a végrehajtási határozat 
elfogadásától számítva a reformok 
esetében legfeljebb négy év, a csomagokra 
vonatkozó beruházások esetében 
legfeljebb hét év, továbbá a 
reformvállalások végrehajtására 
vonatkozó határozat elfogadásától 
számítva legfeljebb hét év. A határozat 
meghatározza továbbá a csomagjavaslat 
végrehajtása és ezzel kapcsolatban az 
érintett tagállamok által az európai 
szemeszter keretében történő jelentéstétel 
részletes szabályait és menetrendjét, a 
mérföldkövek és célok elérésére vonatkozó 
releváns mutatókat, valamint a Bizottság 
részére az alapul szolgáló releváns 
adatokhoz való hozzáférés biztosításának 
módját.

Or. en

Módosítás 194

Rendeletre irányuló javaslat
II. melléklet – 3. pont – 1. bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 11. cikk (7) bekezdésével összhangban a 
Bizottság értékeli a reformvállalási 
javaslat jellegét és jelentőségét, és ebből a 

A 7i. és a 11a. cikkel összhangban a 
Bizottság értékeli a csomagjavaslatot és a 
reformvállalási javaslatot, és ebből a 
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célból figyelembe veszi a következő 
kritériumokat:

célból figyelembe veszi a következő négy 
kritériumot: eredményesség, hatékonyság, 
relevancia és egységesség.

Or. en

Módosítás 195

Rendeletre irányuló javaslat
II. melléklet – 3. pont – 1. bekezdés – a) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a reformvállalások: törölve
(1)  várhatóan eredményesen kezelik-e 
az európai szemeszter keretében, 
nevezetesen a következőkben azonosított 
kihívásokat:
az országspecifikus ajánlásokban és a 
Bizottság által hivatalosan elfogadott 
egyéb releváns, az európai szemeszterhez 
kapcsolódó dokumentumban; vagy
adott esetben a makrogazdasági 
egyensúlyhiány kezelésére szolgáló 
eljárásban;
(2) átfogó reformcsomagot alkotnak-
e;
(3)  várhatóan megerősítik-e az 
érintett tagállam gazdaságának 
teljesítményét és ellenálló képességét;
(4)  végrehajtása várhatóan tartós 
hatással jár-e, adott esetben az érintett 
tagállam intézményi és közigazgatási 
kapacitásának megerősítése révén;
valamint

Or. en

Módosítás 196

Rendeletre irányuló javaslat
II. melléklet – 3. pont – 1. bekezdés – a) pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett tagállamok által javasolt 
belső megoldások várhatóan biztosítják-e 
a reformvállalások eredményes, legfeljebb 
három éves időtartamon belüli 
végrehajtását, ideértve a javasolt 
mérföldköveket és célokat, valamint a 
kapcsolódó mutatókat.

törölve

Or. en

Módosítás 197

Rendeletre irányuló javaslat
II. melléklet – 3. pont – 2. bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az értékelési folyamat eredményeként a 
Bizottság a 11. cikk (7) bekezdésében 
említett értékelési kritériumok mindegyike 
alapján minősíti a tagállamok által 
benyújtott reformvállalási javaslatokat 
annak érdekében, hogy értékelje a 
pénzügyi támogatási eszköz keretében 
benyújtott javaslatok jellegét és 
jelentőségét, valamint a pénzügyi 
allokációnak a 12. cikk (2) bekezdésével 
összhangban történő megállapítása 
céljából.

Az értékelési folyamat eredményeként a 
Bizottság a 7i. és a 11a. cikkben említett 
értékelési kritériumok mindegyike alapján 
minősíti a tagállamok által benyújtott 
csomagjavaslatokat vagy reformvállalási 
javaslatokat annak érdekében, hogy 
értékelje a javaslatok jellegét és 
jelentőségét, valamint a pénzügyi 
allokációnak a 7j. és a 12. cikkel 
összhangban történő megállapítása 
céljából.

Or. en

Módosítás 198

Rendeletre irányuló javaslat
II. melléklet – 3. pont – 3. bekezdés – 1. táblázat (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
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1. táblázat (új)

Kritériumok Hatály Osztályozás
A – Nagymértékben

B – Mérsékelten

Eredményesség A javaslat nettó 
értelemben pozitív és 
tartós hatással van az 
érintett tagállamra, 
figyelembe véve a kísérő 
intézkedéseket;

C – Kismértékben

A javaslatnak tartós 
gazdasági, társadalmi és 
adott esetben környezeti 
hatásai vannak az érintett 
tagállamban;
Az érintett tagállam által 
javasolt intézkedések 
biztosítják a 
csomagjavaslat 
eredményes 
végrehajtását, a javasolt 
mérföldkövekre és 
célokra, valamint a 
kapcsolódó mutatókra is 
kiterjedően;
A javaslat a végrehajtási 
időszak alatt várhatóan 
hatékonyan hozzájárul-e 
a tagállam 
konvergenciájához és 
versenyképességéhez és 
hozzájárul-e a kohézió 
erősítéséhez;

A – Nagymértékben

B – Mérsékelten

Hatásosság A tagállam által a 
csomagjavaslat tervezett 
összköltségére 
vonatkozóan benyújtott 
indoklás észszerű és 
valószerű C – Kismértékben

A tervezett reform- és 
beruházási projektek, a 
kapcsolódó reform- és 
beruházási időszak, 
valamint a részletes 
költség-haszon elemzés 
észszerű és 
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megvalósítható;
A – Nagymértékben

B – Mérsékelten

Koherencia A javaslat koherens 
mindazokon a 
szakpolitikai területeken, 
amelyeken az 
intézkedéseket végre 
fogják hajtani;

C – Kismértékben

A csomagra irányuló 
javaslat összhangban áll 
az Unió és a tagállamok 
kötelezettségvállalásaival;

A – Nagymértékben 

B – Mérsékelten

Relevancia A javaslat 
összeegyeztethető a 
2. cikk (1) bekezdésének 
5b. pontjában 
meghatározott stratégiai 
irányvonalakkal, 
valamint az európai 
szemeszter vagy egy 
makrogazdasági 
kiigazítási program, 
valamint a 
makrogazdasági 
kiigazítási program 
keretében azonosított 
strukturális kihívásokkal 
és prioritásokkal és az 
uniós jog végrehajtásával 
kapcsolatos egyéb 
vonatkozó 
intézkedésekkel; 

C – Kismértékben

Kizárólag a 
konvergencia- és 
reformtámogató eszköz 
tekintetében - a javaslat 
hozzájárul az érintett 
tagállam 
euróbevezetéshez való 
csatlakozásának 
előkészítéséhez;

Or. en

Módosítás 199
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Rendeletre irányuló javaslat
II. melléklet – 3. pont – 3. bekezdés – 3.1. pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.1 A reformvállalások várhatóan 
eredményesen kezelik-e az európai 
szemeszter keretében azonosított 
kihívásokat?

törölve

Az e kritérium szerinti értékelés során a 
Bizottság a következő elemeket veszi 
figyelembe:
Hatály
– a reformvállalási javaslat célja az 
országspecifikus ajánlásokban azonosított 
kihívások kezelése;
vagy
– a reformvállalási javaslat célja az 
európai szemeszterrel összefüggő, a 
Bizottság által hivatalosan elfogadott más 
releváns dokumentumban azonosított 
kihívás kezelése;
vagy
– a reformvállalási javaslat célja a 
makrogazdasági egyensúlyhiány 
kezelésére szolgáló eljárás keretében 
azonosított kihívások kezelése;
valamint
– a reformvállalási javaslatban 
előterjesztett reformok várhatóan 
hatékonyan kezelik az azonosított 
kihívásokat, azaz a javasolt reform(ok) 
megvalósítását követően a szóban forgó 
kihívások az európai szemeszter keretében 
várhatóan megoldottnak tekinthetők.
Osztályozás
A – Jelentős mértékben és nagy 
hatékonysággal
B – Közepes mértékben és közepes 
hatékonysággal
C – Alacsony mértékben és alacsony 
hatékonysággal
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Or. en

Módosítás 200

Rendeletre irányuló javaslat
II. melléklet – 3. pont – 3. bekezdés – 3.2. pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.2 A reformvállalások átfogó 
reformcsomagot alkotnak?

törölve

Az e kritérium szerinti értékelés során a 
Bizottság a következő elemeket veszi 
figyelembe:
Hatály
– a reformvállalási javaslat célja a 
tagállamot érintő, egymással összefüggő 
kihívások kezelése (lefedettség);
valamint
– a reformvállalási javaslat célja a 
tagállam gazdaságának működése 
szempontjából alapvető fontosságú 
kihívások kezelése (relevancia).
Osztályozás
A – A lefedettség és a relevancia magas 
fokú: a reformvállalások az 
országspecifikus ajánlásokban vagy a 
makrogazdasági egyensúlyhiány 
kezelésére szolgáló eljárás keretében 
felvetett számos kihívás kezelésére 
irányulnak;
B – A lefedettség és a relevancia közepes 
fokú: a reformvállalások az európai 
szemeszterrel összefüggő, a Bizottság által 
hivatalosan elfogadott releváns 
dokumentumokban felvetett számos 
kihívás kezelésére irányulnak;
C – A lefedettség és a relevancia alacsony 
fokú: a fentiek közül egyik sem.

Or. en
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Módosítás 201

Rendeletre irányuló javaslat
II. melléklet – 3. pont – 3. bekezdés – 3.3. pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.3 A reformvállalások várhatóan 
megerősítik az érintett tagállam 
gazdaságának teljesítményét és ellenálló 
képességét?

törölve

Az e kritérium szerinti értékelés során a 
Bizottság a következő elemeket veszi 
figyelembe:
Hatály
– a reformvállalási javaslat célja a 
tagállam gazdasági teljesítményének 
strukturális javítása;
valamint
– a reformvállalási javaslat célja a 
tagállami gazdaság sokkhatásokkal 
szembeni sebezhetőségének csökkentése;
vagy
– a reformvállalási javaslat célja a 
tagállam gazdasági és/vagy társadalmi 
struktúráinak a sokkhatásokhoz való 
alkalmazkodási és a sokkhatásokkal 
szembeni ellenálló képességének növelése.
Osztályozás
A – A teljesítményre és a rezilienciára 
gyakorolt jelentős várható hatás
B – A teljesítményre és a rezilienciára 
gyakorolt közepes várható hatás
C – A teljesítményre és a rezilienciára 
gyakorolt alacsony várható hatás

Or. en

Módosítás 202

Rendeletre irányuló javaslat
II. melléklet – 3. pont – 3. bekezdés – 3.4. pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.4 Várható-e, hogy a javasolt 
reformok végrehajtása – adott esetben az 
érintett tagállam intézményi és 
közigazgatási kapacitásának 
megerősítésén keresztül – tartós hatást 
eredményez a tagállamban?

törölve

Az e kritérium szerinti értékelés során a 
Bizottság a következő elemeket veszi 
figyelembe:
Hatály
– a javasolt reformok végrehajtása 
várhatóan strukturális változást 
eredményez az igazgatásban vagy az 
érintett intézményekben;
vagy
– a javasolt reformok végrehajtása 
várhatóan strukturális változást 
eredményez a releváns szakpolitikai 
területeken;
valamint
– a közigazgatási kapacitás megerősítése 
tartós hatást tud gyakorolni.
Osztályozás
A – Nagymértékben
B – Mérsékelten
C – Kismértékben

Or. en

Módosítás 203

Rendeletre irányuló javaslat
II. melléklet – 3. pont – 3. bekezdés – 3.5. pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.5 Az érintett tagállamok által 
javasolt belső megoldások várhatóan 
biztosítják-e a reformvállalások 

törölve
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eredményes, legfeljebb három éves 
időtartamon belüli végrehajtását, a 
javasolt mérföldkövekre és célokra, 
valamint a kapcsolódó mutatókra is 
kiterjedően?
Az e kritérium szerinti értékelés során a 
Bizottság a következő elemeket veszi 
figyelembe:
Hatály
– tagállami szervezet megbízást kap az 
alábbiakra: i. a reformvállalások 
végrehajtása; ii. a mérföldkövek és célok 
terén elért haladás nyomon követése; és 
iii. jelentéstétel;
valamint
– a javasolt mérföldkövek és célok 
egyértelműek és reálisak; továbbá a 
javasolt mutatók relevánsak, elfogadhatók 
és megalapozottak;
valamint
– a tagállam által a reformvállalások 
végrehajtása megszervezésének 
tekintetében javasolt belső megoldások 
(ideértve az elegendő személyi állomány 
biztosítását is) hitelesek.
Osztályozás
A – Megfelelő belső megoldások az 
eredményes végrehajtás érdekében
B – Minimális szintű belső megoldások az 
eredményes végrehajtás érdekében
C – Elégtelen belső megoldások az 
eredményes végrehajtás érdekében

Or. en

Módosítás 204

Rendeletre irányuló javaslat
II. melléklet – 4. pont – 1. bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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A pénzügyi hozzájárulás megállapítása a 
reformösztönző eszköz keretében

A pénzügyi hozzájárulás megállapítása

Or. en

Módosítás 205

Rendeletre irányuló javaslat
II. melléklet – 4. pont – 1. bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 12. cikk (2) bekezdésével összhangban a 
Bizottság az érintett tagállam által javasolt 
reformok jellegének és jelentőségének a 
11. cikk (7) bekezdésében említett 
kritériumok alapján történő értékelésének 
figyelembevételével meghatározza a 
pénzügyi hozzájárulást. E célból a 
következő kritériumokat alkalmazza:

A Bizottság a 7j. és a 12. cikkel 
összhangban meghatározza a pénzügyi 
hozzájárulást.

Or. en

Módosítás 206

Rendeletre irányuló javaslat
II. melléklet – 4. pont – 1. bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amennyiben az érintett tagállam 
által benyújtott reformvállalási javaslat 
teljes mértékben megfelel a 11. cikk (7) 
bekezdésében meghatározott 
kritériumoknak, a reformvállalásokat 
„nagyon jelentősnek” kell tekinteni, és a 
9. cikkben említett maximális pénzügyi 
hozzájárulás teljes összegét kell elosztani 
az érintett tagállamnak;

törölve

Or. en

Módosítás 207
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Rendeletre irányuló javaslat
II. melléklet – 4. pont – 1. bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben az érintett tagállam 
által benyújtott reformvállalási javaslat 
kielégítő mértékben megfelel a 11. cikk (7) 
bekezdésében meghatározott 
kritériumoknak, a reformvállalásokat 
„jelentősnek” kell tekinteni, és a 9. 
cikkben említett maximális pénzügyi 
hozzájárulás felét kell kiosztani az érintett 
tagállamnak;

törölve

Or. en

Módosítás 208

Rendeletre irányuló javaslat
II. melléklet – 4. pont – 1. bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) amennyiben az érintett tagállam 
által benyújtott reformvállalási javaslat 
nem felel meg kielégítő mértékben a 11. 
cikk (7) bekezdésében meghatározott 
kritériumoknak, az érintett tagállam 
részére pénzügyi hozzájárulás nem 
osztható ki.

törölve

Or. en

Módosítás 209

Rendeletre irányuló javaslat
II. melléklet – 4. pont – 2. bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az értékelési folyamat eredményeként és a 
minősítések figyelembevételével a 
Bizottság a következő módon osztja ki a 
tagállamoknak szánt pénzügyi 

Az értékelési folyamat eredményeként, a 
7i. és a 11a. cikkel összhangban és a 
minősítések figyelembevételével a 
Bizottság a következő módon osztja ki a 
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hozzájárulást: tagállamoknak szánt pénzügyi 
hozzájárulást:

Or. en

Módosítás 210

Rendeletre irányuló javaslat
II. melléklet – 4. pont – 2. bekezdés – 1. alcímsor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nagyon jelentős reformvállalások esetén 
(a javaslat teljes mértékben megfelel az 
értékelési kritériumoknak

Csomagok vagy reformvállalások, amelyek 
megfelelnek az értékelési kritériumoknak

Or. en

Módosítás 211

Rendeletre irányuló javaslat
II. melléklet – 4. pont– 2. bekezdés – 1. albekezdés – 2a) francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- többségében „B” értékelések az 
„A” értékelésekkel szemben, „C” értékelés 
nélkül, vagy

Or. en

Módosítás 212

Rendeletre irányuló javaslat
II. melléklet – 4 . pont – 2. bekezdés – 1. albekezdés – 2b) francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- mindegyik „B” értékelés,

Or. en
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Módosítás 213

Rendeletre irányuló javaslat
II. melléklet – 4. pont – 2. bekezdés – 1. albekezdés – 1. albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a reformjavaslat részére a maximális 
pénzügyi hozzájárulást kell kiosztani

a pénzügyi hozzájárulást a konvergenciát 
és versenyképességet szolgáló eszköz 
keretében kell kiosztani.

Or. en

Módosítás 214

Rendeletre irányuló javaslat
II. melléklet – 4. pont – 2. bekezdés – 1. albekezdés – 1. albekezdés – a) pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amennyiben a csomagjavaslatnak 
a nemzeti társfinanszírozással csökkentett 
tervezett összköltsége legalább akkora, 
mint a tagállamot megillető, a 7e. cikkben 
említett maximális pénzügyi hozzájárulás 
és adott esetben a 7f. cikkben említett 
maximális pénzügyi hozzájárulás összege, 
az érintett tagállamnak kiosztott pénzügyi 
hozzájárulás egyenlő a 7e. cikkben 
említett maximális pénzügyi hozzájárulás 
és adott esetben a 7f. cikkben említett 
maximális pénzügyi hozzájárulás teljes 
összegével;

Or. en

Módosítás 215

Rendeletre irányuló javaslat
II. melléklet – 4. pont – 2. bekezdés – 1. albekezdés – 1. albekezdés – b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben a csomagjavaslatnak 
a nemzeti társfinanszírozással csökkentett 
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tervezett összköltsége alacsonyabb, mint a 
tagállamot megillető, a 7e. cikkben 
említett maximális pénzügyi hozzájárulás 
és adott esetben a 7f. cikkben említett 
maximális pénzügyi hozzájárulás összege, 
az érintett tagállamnak kiosztott pénzügyi 
hozzájárulás egyenlő a csomagjavaslatnak 
a nemzeti társfinanszírozással csökkentett 
tervezett összköltségével;

Or. en

Módosítás 216

Rendeletre irányuló javaslat
II. melléklet – 4. cikk – 2. bekezdés – 1. albekezdés – 1a) albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a konvergencia- és reformtámogató 
eszköz keretében a pénzügyi hozzájárulást 
a következőképpen kell elosztani:
a) amennyiben a reformvállalási 
javaslatnak a becsült összköltsége 
legalább akkora, mint a tagállamot 
megillető, a 9. cikkben említett maximális 
pénzügyi hozzájárulás, az érintett 
tagállamnak kiosztott pénzügyi 
hozzájárulás egyenlő a 9. cikkben említett 
maximális pénzügyi hozzájárulás teljes 
összegével;
b) ha a reformvállalási javaslat 
becsült összköltsége alacsonyabb, mint az 
adott tagállam számára a 9. cikkben 
megállapított maximális pénzügyi 
hozzájárulás, akkor a tagállamnak 
juttatott pénzügyi hozzájárulás összege 
egyenlő a reformvállalási javaslat becsült 
összköltségével;

Or. en

Módosítás 217
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Rendeletre irányuló javaslat
II. melléklet – 4. pont – 2. bekezdés – 2. alcímsor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Jelentős reformvállalások esetén (a 
javaslat kielégítő mértékben megfelel az 
értékelési kritériumoknak)

törölve

Or. en

Módosítás 218

Rendeletre irányuló javaslat
II. melléklet – 4. pont – 2. bekezdés – 2. albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a végső minősítés a következő 
értékeléseket tartalmazza:

törölve

– többségében „B” értékelések az „A” 
értékelésekkel szemben, „C” értékelés 
nélkül, vagy
– mindegyik „B” értékelés,
a reformjavaslat részére a maximális 
pénzügyi hozzájárulás felét kell kiosztani.

Or. en

Módosítás 219

Rendeletre irányuló javaslat
II. melléklet – 4. pont – 2. bekezdés – 3. alcímsor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nem kielégítő reformvállalások esetén (a 
javaslat nem felel meg kielégítő mértékben 
az értékelési kritériumoknak)

Csomagok vagy reformvállalások, amelyek 
nem felelnek meg az értékelési 
kritériumoknak

Or. en
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Módosítás 220

Rendeletre irányuló javaslat
II. melléklet – 4. pont – 2. bekezdés – 3. albekezdés – 1. albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a reformjavaslat részére pénzügyi 
hozzájárulás nem osztható ki.

a csomagjavaslat vagy a reformvállalás 
részére pénzügyi hozzájárulás nem 
osztható ki.

Or. en

Módosítás 221

Rendeletre irányuló javaslat
II. melléklet – 5. pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 222

Rendeletre irányuló javaslat
III. melléklet – 2a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A konvergenciát és versenyképességet 
szolgáló költségvetési eszköz

Or. en

Módosítás 223

Rendeletre irányuló javaslat
III. melléklet – 2b) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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Teljesítménymutatók:
a) a jóváhagyott reform- és 
beruházási csomagjavaslatok száma;
b) a reform- és beruházási 
csomagjavaslatok részére kiosztott teljes 
pénzügyi hozzájárulás;

Or. en

Módosítás 224

Rendeletre irányuló javaslat
III. melléklet – 2c) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Eredménymutatók:
c) a végrehajtott reform- és 
beruházási csomagjavaslatok száma.

Or. en

Módosítás 225

Rendeletre irányuló javaslat
III. melléklet – 3. bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Reformösztönző eszköz Konvergencia- és reformtámogató eszköz

Or. en

Módosítás 226

Rendeletre irányuló javaslat
III. melléklet – 5. bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Konvergenciatámogató eszköz törölve
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– a pénzügyi támogatási komponens 
tekintetében az a)–c) pontban 
említettekkel azonos mutatók;
– a technikai támogatási komponens 
tekintetében a d)–g) pontban említettekkel 
azonos mutatók.

Or. en

Módosítás 227

Rendeletre irányuló javaslat
III. melléklet – 6. bekezdés – 1a) francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- A [...] reformra és beruházásra 
vonatkozó csomagjavaslatokban 
meghatározott célkitűzések, amelyeket – 
többek között – a program eszközei 
keretében kapott pénzügyi támogatás 
révén értek el;

Or. en

INDOKLÁS

A strukturális reformok és a beruházások elengedhetetlenek az Európai Unió gazdaságának 
korszerűsítéséhez, a kihívásokhoz való alkalmazkodási képességének javításához és 
versenyképességének fokozásához. A versenyképességet és a gazdasági fellendülést a 
polgárok jólétével együtt prioritásként kell kezelni. A beruházások és a strukturális reformok 
fontos szerepet játszanak e vonatkozásban, mivel felgyorsítják a tagállamok közötti felfelé 
irányuló társadalmi és gazdasági konvergencia folyamatát az euróövezeten belül és kívül 
egyaránt, és megerősítik a tagállamok gazdaságának ellenálló képességét. A strukturális 
reformok hatékony végrehajtása elengedhetetlen a kohézió erősítéséhez, a termelékenység 
növeléséhez, a munkahelyteremtéshez, a beruházások ösztönzéséhez és a fenntartható 
növekedés biztosításához. Mindazonáltal a strukturális reformok tagállamok általi jelenlegi 
végrehajtása a kontinensen egyenlőtlen. A reformok megvalósítására irányuló nemzeti 
erőfeszítéseket meg kell erősíteni és fokozottabban ösztönözni kell, és ebben az értelemben a 
társelőadók üdvözlik a reformtámogató program létrehozásáról szóló rendeletre irányuló 
bizottsági javaslatot (2018/0213(COD)), amely segíteni fogja a tagállamokat az európai 
szemeszterben meghatározott országspecifikus ajánlásaik végrehajtásában.

A Bizottság javaslatában foglaltaknak megfelelően a 2020 utáni időszakra vonatkozó 
reformtámogató program három eszközből állt:
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1) a reformösztönző eszköz

2) a konvergenciatámogató eszköz és

3) a meglévő strukturálisreform-támogató programra épülő technikai támogatási eszköz.

Mindenesetre a társelőadók a jelentéstervezetet úgy készítették el, hogy figyelembe vették az 
eredeti bizottsági javaslatot és a Tanácsban folyamatban lévő munkát, valamint azokat az 
aktuális kihívásokat, amelyek olyan eszközöket igényelnek, amelyek a tagállamok konkrétabb 
igényeit kezelik. Ezért a társelőadók a reformtámogatási programot három eszközből álló 
reform- és beruházási támogatási programmá alakították át:

1) a konvergenciát és versenyképességet szolgáló költségvetési eszköz (BICC)

2) konvergencia- és reformtámogató eszköz (CRI)

3) technikai támogatási eszköz (TSI)

Az új felépítéssel összhangban a program pénzügyi keretét (25 milliárd EUR) is átalakították, 
és az új elosztás a következő:

● a konvergenciát és versenyképességet szolgáló költségvetési eszköz – 16,8 milliárd EUR

● konvergencia- és reformtámogató eszköz –7,2 milliárd EUR

● technikai támogatási eszköz – 1 milliárd EUR

Ezenkívül a COVID-19 miatti pénzügyi összeomlás a tárgyalás alatt álló jogalkotási 
dokumentumok naprakésszé tételét teszi szükségessé. A társelőadók úgy vélik, hogy ha 
ösztönzik és bátorítják a beruházásokat és a strukturális reformok végrehajtását, akkor a 
járvány utáni uniós gazdasági fellendülés szilárd és fenntartható úton haladhat. 

Úgy vélik, hogy az elkerülhetetlen kompromisszumok enyhítésének segítésével a program 
hozzájárulhat az egészségügyi, társadalmi és gazdasági rendszereink ellenálló képességének 
javításához.

A konvergenciát és versenyképességet szolgáló költségvetési eszköz

A konvergenciát és versenyképességet szolgáló költségvetési eszközben a tagállamok olyan 
reform- és beruházási csomagokat készítenek elő, amelyek tükrözik az Európai Tanács által a 
Bizottság javaslata alapján azt követően elfogadott stratégiai irányvonalakat, hogy az Európai 
Parlament megvitatta az euróövezetre vonatkozó reform- és beruházási prioritásokat. 
Csomagjaiknak összhangban kell állniuk az európai prioritásokkal, az európai szemeszterben 
meghatározott strukturális kihívásokkal és prioritásokkal, valamint az uniós jog 
végrehajtásával kapcsolatos intézkedésekkel.

A támogatható tagállamok az euróövezethez tartozó tagállamok, valamint önkéntes alapon az 
ERM-II-ben részt vevő tagállamok az euró általuk történő, közelgő bevezetésére tekintettel.

A maximális pénzügyi hozzájárulást az egyes tagállamok lakosságszáma, valamint egy főre 
jutó bruttó hazai termékük reciproka alapján osztják el.
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A társelőadók azt sugallják, hogy a konvergenciát és versenyképességet szolgáló 
költségvetési eszköznek nyújtott teljes keret 20%-át rugalmas alapon kell elosztani a fennálló 
körülményekre, például a vészhelyzetekre vagy a súlyos gazdasági visszaesésre való reagálás 
érdekében.

A társelőadók egyértelmű kritériumok alapján javasolják a csomag bizottsági értékelésének 
átstrukturálását: eredményesség, hatékonyság, egységesség és relevancia. Ezek a kritériumok 
megfelelőbben figyelembe veszik a javasolt reformok és beruházások hosszú távú (nettó 
értelemben vett) hatásait, valamint a negatív hatások enyhítésére szolgáló, kapcsolódó kísérő 
intézkedéseket.

A csomagnak ahhoz, hogy pénzügyi hozzájárulásban részesüljön, meg kell felelnie az 
értékelési kritériumoknak, és az összeget a csomag költségeinek megfelelően kell 
meghatározni, a tagállamnak nyújtható maximális pénzügyi hozzájárulás keretein belül. A 
pénzügyi hozzájárulás egy 25%-os társfinanszírozási arányt is tartalmaz (amely a felére 
csökkenthető, ha a tagállamban súlyos gazdasági visszaesés tapasztalható).

A beruházásokat 7 éven belül, a reformokat pedig a határozat elfogadásától számított 4 éven 
belül be kell fejezni. A kifizetéseket részletekben kell teljesíteni, a csomag végrehajtásával 
kapcsolatban elfogadott mérföldkövek és célok teljesülésekor.

Konvergencia- és reformtámogató eszköz

A konvergencia- és reformtámogató eszköz célja az európai szemeszter keretében 
meghatározott kihívások és prioritások kezelése, az uniós jog végrehajtásával kapcsolatos 
intézkedések végrehajtása útján. Az eszköz emellett az euróövezeten kívüli tagállamokat arra 
ösztönzi, hogy továbbra is az euró pénznemként történő bevezetésére törekedjenek. A 
programban részt venni kívánó tagállamoknak igazolniuk kell, hogy konkrét lépéseket 
tesznek a közös valutához való csatlakozás irányába.

A program egyszerűsítése és szabványosítása érdekében a társelőadók azt javasolják, hogy a 
konvergencia- és reformtámogató eszköz keretében hasonló javaslattételi és értékelési eljárást 
alkalmazzanak, mint a konvergenciát és versenyképességet szolgáló költségvetési eszköz 
esetén (a beruházási elem és a társfinanszírozási követelmény nélkül).

A Bizottságnak a határozat elfogadásának napjától számított 7 éven keresztül figyelemmel 
kell kísérnie a tagállamok reformvállalásainak végrehajtását.

Technikai támogatási eszköz

A társelőadók értékelik a strukturálisreform-támogató program sikerét, és tovább kívánják 
ösztönözni ennek a programnak az alkalmazási körét és gyakorlatát a RISP keretein belüli 
technikai támogatási eszköz révén. Javasolják a technikai támogatási eszköz alkalmazási 
körének olyan módon történő kibővítését, hogy az magában foglalja a konvergenciát és 
versenyképességet szolgáló költségvetési eszköz szerinti csomag előkészítésére irányuló 
intézkedéseket vagy a konvergencia- és reformtámogató eszköz keretében tett 
reformvállalásokat, valamint a fenntartható fejlődési céloknak és az európai szociális pillér 
alapelveinek a végrehajtásával kapcsolatos intézkedéseket.


