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PR_COD_1amCom

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 jobboldali 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 technikai támogatási eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2020)0409 – C9-0148/2020 – 2020/0103(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2020)0409),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 
175. cikkének (3) bekezdésére és 197. cikke (2) bekezdésére, amelyek alapján a 
Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9-0148/2020),

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

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

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság,  a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Bizottság és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 
véleményére, 

– 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, a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(1) Az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (a továbbiakban: 
Szerződés) 120. és 121. cikke értelmében a 
tagállamok kötelesek arra irányuló 
gazdaságpolitikát folytatni, hogy a Tanács 
által megfogalmazott átfogó 
iránymutatások szerint hozzájáruljanak az 
Unió célkitűzéseinek megvalósításához. A 
Szerződés 148. cikke szerint a tagállamok 
olyan foglalkoztatáspolitikát hajtanak 
végre, amely figyelembe veszi a 
foglalkoztatási iránymutatásokat. A 
tagállamok gazdaságpolitikájának 
összehangolása ezért közös érdekű ügy.

(1) Az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (a továbbiakban: 
Szerződés) 120. és 121. cikke értelmében a 
tagállamok kötelesek arra irányuló 
gazdaságpolitikát folytatni, hogy a Tanács 
által megfogalmazott átfogó 
iránymutatások szerint hozzájáruljanak az 
Unió célkitűzéseinek megvalósításához. A 
Szerződés 148. cikke szerint a tagállamok 
olyan foglalkoztatáspolitikát hajtanak 
végre, amely figyelembe veszi a 
foglalkoztatási iránymutatásokat. A 
tagállamok gazdaságpolitikájának 
összehangolása ezért közös érdekű ügy.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Covid19-világjárvány 2020 
elején történt kitörése megváltoztatta az 
elkövetkező évek gazdasági kilátásait az 
Unióban és az egész világon. Az Unióban 
új prioritások jelentek meg a válsággal 
összefüggésben, amelyek különösen a 
helyreállításra és a rezilienciára irányulnak. 
Ezek sürgős és összehangolt választ 
tesznek szükségessé az Unió részéről a 
tagállamoknál megjelenő gazdasági 
következményekkel való megbirkózás és a 
társadalmi és gazdasági kiesések 
mérséklése érdekében. A jelenlegi 
Covid19-világjárvány, valamint a korábbi 
gazdasági és pénzügyi válság megmutatta, 
hogy az 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. Ezért alapvetőek lesznek a 
gazdaságok strukturális gyengeségeit 

(3) A Covid19-világjárvány 2020 
elején történt kitörése megváltoztatta az 
elkövetkező évek gazdasági kilátásait az 
Unióban és az egész világon. Az Unióban 
új prioritások jelentek meg a válsággal 
összefüggésben, amelyek különösen a 
helyreállításra és a rezilienciára irányulnak. 
Ezek a prioritások sürgős és összehangolt 
választ tesznek szükségessé az Unió 
részéről a tagállamoknál megjelenő 
gazdasági, társadalmi és egészségügyi 
következményekkel való megbirkózás és a 
társadalmi és gazdasági kiesések 
mérséklése érdekében. A jelenlegi 
Covid19-világjárvány, valamint a korábbi 
gazdasági és pénzügyi válság megmutatta, 
hogy az erős és fenntartható 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. Az öt elnök 
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kezelő és rezilienciájukat megerősítő 
reformok és beruházások, melyek 
elősegítik a növekedést, hogy a gazdaságok 
és a társadalmak visszaálljanak egy 
fenntartható helyreállítási pályára, és meg 
lehessen küzdeni a gazdasági, társadalmi 
és területi különbségekkel az Unióban.

2015. június 22-i jelentése hangsúlyozta, 
hogy meg kell erősíteni és ki kell 
egészíteni a gazdasági és monetáris unió 
gazdasági és intézményi struktúráját. 
Kiemelte különösen a 2008-as gazdasági 
és pénzügyi válság során tapasztalt 
gazdasági, társadalmi és területi 
különbségek leküzdésének, valamint egy 
új konvergenciafolyamat elindításának 
fontosságát. Ezenkívül a COVID19-
világjárvány ismét egyértelműen 
bebizonyította, hogy sürgősen el kell 
mélyíteni a gazdasági és monetáris uniót, 
és javítani kell a tagállamok 
gazdaságainak ellenálló képességét. 
Ebben az összefüggésben alapvető 
fontosságú, hogy továbbra is ösztönözzük 
a „bűvös hármas” megvalósulását, amely 
egyrészt a beruházások fellendítésére, 
másrészt a fenntartható, intelligens, 
társadalmilag felelős és inkluzív 
növekedést elősegítő hatékony reformok 
végrehajtására, harmadrészt pedig szilárd 
költségvetési politikák elfogadására 
irányul. Ezért alapvetőek lesznek a 
gazdaságok strukturális gyengeségeit 
kezelő, fenntarthatóságukat és 
rezilienciájukat megerősítő reformok és 
beruházások, melyek elősegítik a 
növekedést, hogy a gazdaságok és a 
társadalmak visszaálljanak egy fenntartható 
helyreállítási pályára, növekedési 
potenciáljuk javuljon, 
alkalmazkodóképességük erősödjön, 
munkahelyeket tudjanak teremteni és 
ösztönözzék a beruházásokat, valamint 
előmozdítsák a gazdasági, társadalmi és 
területi konvergencia folyamatának 
kiteljesedését.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere szolgál a 
kiemelt nemzeti reformok 
meghatározásának és a reformvégrehajtás 
nyomon követésének kereteként. Az 
említett reformprioritások támogatása 
érdekében a tagállamok kidolgozzák saját 
nemzeti többéves beruházási stratégiáikat. 
E a stratégiákat az éves nemzeti 
reformprogramokkal együtt mutatják be a 
nemzeti és/vagy uniós finanszírozásban 
részesülő prioritások ismertetése és 
koordinálása céljából. A stratégiák emellett 
azt a célt is szolgálják, hogy az uniós 
finanszírozást koherens módon és a kapott 
pénzügyi támogatás hozzáadott értékét 
maximalizálva használják fel, különösen az 
Unió által a strukturális és kohéziós alapok 
keretében támogatott programokból és más 
programokból származó támogatás 
esetében.

(4) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere szolgál a 
kihívások és a kiemelt nemzeti reformok 
meghatározásának és e prioritások 
végrehajtása nyomon követésének 
kereteként. Az európai szemeszter 
részeként a Parlament kijelentette, hogy a 
társadalmilag felelős reformoknak a 
szolidaritáson, az integráción, a 
társadalmi igazságosságon és a javak 
igazságos elosztásán kell alapulniuk, 
ezáltal létrehozva egy olyan modellt, 
amely biztosítja az egyenlőséget és a 
szociális védelmet, védi a kiszolgáltatott 
csoportokat és javítja az életszínvonalat 
minden polgár számára, ami a szociális 
jogok európai pillérének kulcsfontosságú 
elve. Az említett reformprioritások 
támogatása érdekében a tagállamok az 
európai szemeszter égisze alatt 
kidolgozzák saját nemzeti többéves 
beruházási stratégiáikat. E a stratégiákat az 
éves nemzeti reformprogramokkal együtt 
mutatják be a nemzeti és/vagy uniós 
finanszírozásban részesülő prioritások 
ismertetése és koordinálása céljából. A 
stratégiák emellett azt a célt is szolgálják, 
hogy e rendelet célkitűzéseit megvalósítva 
az uniós finanszírozást koherens módon és 
a kapott pénzügyi támogatás hozzáadott 
értékét maximalizálva használják fel, 
különösen az Unió által a strukturális és 
kohéziós alapok keretében támogatott 
programokból és más programokból 
származó támogatás esetében.

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(4a) Ebben az összefüggésben a 
tagállamok még mindig nem hajtották 
végre megfelelően az európai szemeszter 
keretében kiadott országspecifikus 
ajánlásokat. Míg a tagállamok 2012 és 
2018 között az országspecifikus 
ajánlásoknak átlagosan csak 53%-át 
hajtották végre, a költségvetési politika 
jobb összehangolásának lehetséges pozitív 
tovagyűrűző hatásai az Európai Központi 
Bank 2017-es becslései és a Bizottság 
2018-as becslései szerint a GDP mintegy 
0,2-0,3%-át teszik ki, ami évi 30 és 45 
milliárd EUR közötti összeget jelent. 
Ebben az összefüggésben a technikai 
támogatási eszközt, valamint annak 
kapacitását és volumenét a jövőbe való 
beruházásként kell értelmezni, amely 
magas hozzáadott értéket képvisel.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (EU) 2017/825 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet15 
142 800 000 EUR összegű költségvetéssel 
létrehozta a strukturálisreform-támogató 
programot a 2017–2020 közötti időszakra. 
A strukturálisreform-támogató program 
létrehozásának célja, hogy erősítse a 
tagállamok azon képességét, hogy 
növekedésösztönző igazgatási és 
strukturális reformokat dolgozzanak ki és 
hajtsanak végre, többek között az uniós 
alapok hatékony és eredményes 
felhasználásának elősegítése révén. A 
program keretében a Bizottság tagállami 
kérésre technikai támogatást nyújt, amely 
szakpolitikai területek széles körét fedheti 
le. Ez a rendelet az említett, a tagállamok 
által kedvezően fogadott program 

(5) Az (EU) 2017/825 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet15 
142 800 000 EUR összegű költségvetéssel 
létrehozta a strukturálisreform-támogató 
programot a 2017–2020 közötti időszakra. 
A strukturálisreform-támogató program 
létrehozásának célja, hogy erősítse a 
tagállamok azon képességét, hogy 
növekedésösztönző igazgatási és 
strukturális reformokat dolgozzanak ki és 
hajtsanak végre, többek között az uniós 
alapok hatékony és eredményes 
felhasználásának elősegítése révén. A 
strukturálisreform-támogató program 
keretében a Bizottság tagállami kérésre 
technikai támogatást nyújt, amely 
szakpolitikai területek széles körét fedheti 
le. Ez a rendelet az említett, a tagállamok 
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folytatása kíván lenni. által kedvezően fogadott program 
folytatása kíván lenni.

_________________ _________________
15 A strukturálisreform-támogató program 
2017–2020-as időszakra vonatkozó 
létrehozásáról, valamint az 1303/2013/EU 
és az 1305/2013/EU rendelet módosításáról 
szóló, 2017. május 17-i (EU) 2017/825 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 
L 129., 2017.5.19., 1. o.).

15 A strukturálisreform-támogató program 
2017–2020-as időszakra vonatkozó 
létrehozásáról, valamint az 1303/2013/EU 
és az 1305/2013/EU rendelet módosításáról 
szóló, 2017. május 17-i (EU) 2017/825 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 
L 129., 2017.5.19., 1. o.).

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok a múltban az említett 
rendeleten keresztül egyre fokozottabb 
mértékben vettek igénybe technikai 
támogatást a strukturálisreform-támogató 
program keretében, ezért célszerű egy 
technikai támogatási eszközt létrehozni 
azzal a céllal, hogy folytatódjon a 
tagállamok reformok végrehajtása során 
való támogatása.

(6) A tagállamok egyre fokozottabb 
mértékben vesznek igénybe technikai 
támogatást a strukturálisreform-támogató 
program keretében. Ezért e rendeletnek 
technikai támogatási eszközt kell 
létrehoznia azzal a céllal, hogy 
folytatódjon és jelentősen kibővüljön a 
tagállamok reformok végrehajtása során 
való támogatása. Ennek az eszköznek a 
COVID19 kapcsán az Unió fenntartható 
és igazságos helyreállításának is fontos 
elemét kell képeznie, és elegendő pénzügyi 
forrással kell rendelkeznie a kitűzött célok 
eléréséhez.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(7) Tekintettel az európai zöld 
megállapodásra mint Európa növekedési 
stratégiájára, valamint az Uniónak a Párizsi 
Megállapodás végrehajtása és az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljainak elérése 
tekintetében tett kötelezettségvállalásaira, a 
technikai támogatási eszköz hozzá fog 
járulni az éghajlati szempontok 
érvényesítéséhez és az átfogó 
célkitűzéshez, mely szerint az uniós 
költségvetésből származó kiadások 25 %-
ának hozzá kell járulnia az éghajlat-
politikai célkitűzésekhez. Az ehhez 
kapcsolódó intézkedéseket az eszköz 
előkészítése és végrehajtása során kell 
meghatározni, majd ezeket a kapcsolódó 
értékelések és felülvizsgálatok során újból 
meg kell vizsgálni. Ennek a tágabb 
értelemben vett környezeti és társadalmi 
kihívásokkal is foglalkoznia kell az Unión 
belül, ideértve a természeti tőke védelmét 
és a körforgásos gazdaság támogatását, és 
összhangban kell lennie a 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési 
menetrenddel.

(7) Tekintettel az európai zöld 
megállapodásra mint Európa növekedési 
stratégiájára, valamint az Uniónak a Párizsi 
Megállapodás végrehajtása és az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljainak elérése 
tekintetében tett kötelezettségvállalásaira, a 
technikai támogatási eszköz hozzá fog 
járulni az éghajlati szempontok 
érvényesítéséhez és az átfogó 
célkitűzéshez, mely szerint az uniós 
költségvetésből származó kiadások 30%-
ának hozzá kell járulnia az éghajlat-
politikai célkitűzésekhez. Elismerve a 
digitalizáció fontosságát az uniós 
gazdaság és társadalom valamennyi 
területén, a technikai támogatási 
eszköznek támogatnia kell a tagállamokat 
abban, hogy a digitális infrastruktúrába 
és készségekbe való, a digitális egységes 
piac létrehozását előmozdító reformok és 
beruházások révén biztosítsák a digitális 
fellendülést. A technikai támogatási 
eszköznek hozzá kell járulnia az Unió és a 
tagállamok által a szociális jogok európai 
pillérével összefüggésben vállalt 
kötelezettségek végrehajtásához is. Az 
ehhez kapcsolódó intézkedéseket a 
technikai támogatási eszköz előkészítése 
és végrehajtása során kell meghatározni, 
majd ezeket a kapcsolódó értékelések és 
felülvizsgálatok során újból meg kell 
vizsgálni. A kapcsolódó intézkedéseknek a 
tágabb értelemben vett környezeti, digitális 
és társadalmi kihívásokkal is foglalkoznia 
kell az Unión belül, ideértve a természeti 
tőke védelmét és a körforgásos gazdaság 
támogatását, és összhangban kell lennie a 
2030-ig tartó időszakra vonatkozó 
fenntartható fejlődési menetrenddel, 
ideértve a nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó ötödik célkitűzést is.

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat



PE655.852v01-00 12/47 PR\1210940HU.docx

HU

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A technikai támogatási eszköz 
általános célkitűzéseként az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának a gazdasági és társadalmi 
helyreállítás, reziliencia és konvergencia 
megvalósításához szükséges reformok 
végrehajtására irányuló tagállami 
erőfeszítések támogatása révén történő 
előmozdítását kell meghatározni. E célból 
támogatnia kell a tagállamok uniós jog 
végrehajtásához szükséges közigazgatási 
kapacitásának megerősítését az 
intézmények, a kormányzat, a 
közigazgatás, valamint a gazdasági és 
szociális ágazatok előtt álló kihívásokkal 
kapcsolatban.

(8) A technikai támogatási eszköz 
általános célkitűzéseként az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának a Covid19-világjárványt 
követő fenntartható és igazságos, a nemek 
közötti egyenlőséget szem előtt tartó 
gazdasági és társadalmi helyreállításához, 
illetve a reziliencia és a konvergencia 
eléréséhez szükséges reformok és 
beruházások végrehajtására, az európai 
szemeszter keretében elfogadott 
országspecifikus ajánlások hatékony 
megvalósítására, valamint az uniós jog 
tagállami végrehajtásához szükséges 
közigazgatási kapacitások – az 
intézmények, a kormányzat, a 
közigazgatás, valamint a gazdasági és 
szociális ágazatok előtt álló kihívások 
kapcsán való – megerősítésére irányuló 
tagállami erőfeszítések támogatása révén 
történő előmozdítását kell meghatározni.

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A technikai támogatási eszköz 
konkrét célkitűzéseként a nemzeti 
hatóságoknak a reformok megtervezésére, 
kidolgozására és végrehajtására irányuló 
törekvéseik során való segítését kell 
meghatározni, többek között a bevált 
gyakorlatok, a megfelelő folyamatok és 
módszerek megosztásán, valamint az 
eredményesebb és hatékonyabb 
emberierőforrás-menedzsmenten 
keresztül.

(9) A technikai támogatási eszköz 
általános célkitűzésének elérése 
érdekében konkrét célkitűzéseket kell 
meghatározni. E konkrét célkitűzéseknek 
ki kell terjedniük a nemzeti hatóságok 
támogatására a reformok megtervezésére, 
kidolgozására és végrehajtására szolgáló 
kapacitásaik fejlesztésében, például a 
nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközről szóló 
rendelettel összhangban történő 
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elkészítésében, végrehajtásában, 
felülvizsgálatában és a tervek 
továbbfejlesztésében, többek között a 
bevált gyakorlatok, a megfelelő folyamatok 
és módszerek megosztása, valamint az 
eredményesebb és hatékonyabb 
emberierőforrás-menedzsment révén.

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tagállamok abban való segítése 
érdekében, hogy valamennyi 
kulcsfontosságú gazdasági és társadalmi 
területen kezelni tudják a reformok iránti 
igényeiket, a Bizottságnak tagállami 
kérésre továbbra is technikai támogatást 
kell nyújtania a 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. 
Külön hangsúlyt kell helyezni a zöld és a 
digitális átállást elősegítő intézkedésekre.

(10) A tagállamok abban való segítése 
érdekében, hogy valamennyi 
kulcsfontosságú gazdasági és társadalmi 
területen kezelni tudják a reformok iránti 
igényeiket, a Bizottságnak tagállami 
kérésre továbbra is technikai támogatást 
kell nyújtania a 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, a 
társadalmi jóléttel és a 
gyermekgondozással kapcsolatos területek, 
valamint mindezen területeken az 
infrastruktúra fejlesztése. Külön hangsúlyt 
kell helyezni a zöld és a digitális átállást 
elősegítő intézkedésekre. A technikai 
támogatási eszköznek ösztönöznie kell az 
euróövezethez való csatlakozás irányába 
mutató konvergenciát is azon tagállamok 
esetében, amelyek pénzneme nem az euró.

Or. en
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Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A technikai támogatási eszköz 
keretében jelentkező többletigények 
kielégítése érdekében a tagállamok 
számára biztosítani kell a lehetőséget, hogy 
az uniós alapok keretében megosztott 
irányítással programozott forrásokat 
csoportosíthassanak át az említett eszköz 
költségvetésébe az uniós alapokra 
vonatkozó eljárással összhangban. Az 
átcsoportosított forrásokat ez említett 
eszköz szabályaival összhangban kell 
felhasználni kizárólag az érintett tagállam 
javára. A Bizottságnak visszajelzést kell 
nyújtania az érintett tagállamnak a 
pótlólagos önkéntes hozzájárulások 
felhasználásáról.

(12) A technikai támogatási eszköz 
keretében jelentkező többletigények 
kielégítése érdekében a tagállamok 
számára biztosítani kell a lehetőséget, hogy 
az uniós alapok keretében megosztott 
irányítással programozott forrásokat 
csoportosíthassanak át az említett eszköz 
költségvetésébe az uniós alapokra 
vonatkozó eljárással összhangban, a 
tagállamra a 2021 és 2027 közötti 
időszakban irányadó, megosztott irányítás 
alatti költségvetési keretösszeg legfeljebb 
5%-ának megfelelő korláton belül. Az 
átcsoportosított forrásokat ez említett 
eszköz szabályaival összhangban kell 
felhasználni kizárólag az érintett tagállam 
javára. A Bizottságnak visszajelzést kell 
nyújtania az érintett tagállamnak a 
pótlólagos önkéntes hozzájárulások 
felhasználásáról. Ezeket a kiegészítő 
forrásokat a szabályok szerint és a 
technikai támogatási eszköz céljaira kell 
felhasználni, e rendelettel összhangban.

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A technikai támogatási eszközt 
kérésre kell biztosítani, a tagállam 
kezdeményezésére megkezdett reformok, a 
gazdasági kormányzás folyamataiba 
illeszkedő reformok vagy az uniós jog 
végrehajtásával összefüggő intézkedések, 
valamint a gazdasági kiigazítási programok 

(13) A technikai támogatási eszközt 
kérésre kell biztosítani, a tagállam 
kezdeményezésére megkezdett és az eszköz 
célkitűzéseivel összhangban lévő 
reformok, a gazdasági kormányzás 
folyamataiba illeszkedő, az európai 
szemeszter keretében kiadott 
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végrehajtásával összefüggő reformok 
megvalósításának támogatása érdekében. 
Az eszköz technikai támogatást nyújt 
továbbá az (EU) YYY/XX rendelet 
keretében indított helyreállítási tervek 
előkészítéséhez és végrehajtásához is.

országspecifikus ajánlások teljesítését 
célzó reformok vagy az uniós jog 
végrehajtásával összefüggő intézkedések, 
valamint a gazdasági kiigazítási programok 
végrehajtásával összefüggő reformok 
megvalósításának támogatása érdekében. A 
technikai támogatási eszköz technikai 
támogatást nyújt továbbá a Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszközről szóló 
rendelet keretében indított helyreállítási 
tervek előkészítéséhez, végrehajtásához, 
felülvizsgálatához és a tervek 
továbbfejlesztéséhez is.

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A korábbi program, azaz a 
strukturálisreform-támogató program 
keretében már kialakított szabályokkal és 
gyakorlattal összhangban a technikai 
támogatás iránti kérelmek benyújtására 
vonatkozóan egyszerű folyamatot kell 
kialakítani. Ezen okból a tagállamok 
kérelmeit minden naptári évben október 
31-ig be kell nyújtani. 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.

(14) A strukturálisreform-támogató 
program keretében már kialakított 
szabályokkal és gyakorlattal összhangban a 
technikai támogatás iránti kérelmek 
benyújtására vonatkozóan egyszerű 
folyamatot kell kialakítani. Ezen okból a 
tagállamok kérelmeit minden naptári évben 
október 31-ig be kell nyújtani, kivéve a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközről szóló rendelettel összhangban a 
helyreállítási és rezilienciajavítási tervek 
módosítására vagy felváltására irányuló 
kérelmeket, amelyek bármikor 
benyújthatók. 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 
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szükségletekre kell alapozni.

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A Bizottságnak ösztönöznie kell a 
technikai támogatási eszköz igénybevételét 
a magas támogatási igényű 
tagállamokban. Ahhoz, hogy az elindított 
reformok széles körű támogatást és 
elfogadottságot élvezzenek, a technikai 
támogatási eszközt igénybe venni kívánó 
tagállamok kormányainak a technikai 
támogatási iránti kérelem részeként a 
kohéziós politikával kapcsolatos 
partnerségről szóló magatartási kódex 
megfelelő rendelkezéseivel összhangban 
adott esetben konzultálniuk kell a 
releváns érdekelt felekkel, például a helyi 
és regionális hatóságokkal, az üzleti 
szektorral, a szociális partnerekkel és a 
civil társadalommal, valamint a nemzeti 
parlamentekkel.

Or. en

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az elszámoltathatóság, az 
átláthatóság és az uniós cselekvés 
láthatóságának biztosítása érdekében – a 
különleges adatok védelmére vonatkozó 
bizonyos feltételek tiszteletben tartása 
mellett – az együttműködési és támogatási 

(16) Az elszámoltathatóság, az 
átláthatóság és az uniós cselekvés 
láthatóságának biztosítása érdekében – a 
különleges adatok védelmére vonatkozó 
bizonyos feltételek tiszteletben tartása 
mellett – az együttműködési és támogatási 
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terveket az Európai Parlament és a Tanács 
rendelkezésére kell bocsátani, a 
Bizottságnak pedig gondoskodnia kell a 
megfelelő kommunikációs tevékenységek 
elvégzéséről.

terveket  egyidejűleg és indokolatlan 
késedelem nélkül az Európai Parlament és 
a Tanács rendelkezésére kell bocsátani, a 
Bizottságnak pedig gondoskodnia kell a 
megfelelő kommunikációs tevékenységek 
elvégzéséről, többek között a nemzeti 
hatóságokkal és az Európai Parlament és 
a Tanács az érintett tagállamokban 
működő képviseleti irodáival közösen 
folytatott kommunikációs 
tevékenységekről.

Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) 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 
költségvetésének egy korlátozott részét 
különleges intézkedésekre kell 
elkülöníteni.

(17) 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 
munkaprogramja költségvetésének egy 
korlátozott, az éves előirányzat 10%-át 
nem meghaladó részét1a különleges 
intézkedésekre kell elkülöníteni.
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_________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/an
nual_work_programme_of_the_structural
_reform_support_programme.pdf

Or. en

Módosítás -17

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az uniós költségvetésből származó 
pénzeszközök hatékony és következetes 
allokációja, valamint a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás elvének 
tiszteletben tartása érdekében az e rendelet 
alapján hozott intézkedéseknek 
konzisztensnek kell lenniük a folyamatban 
lévő uniós programokkal és ki kell 
egészíteniük azokat, ugyanakkor el kell 
kerülni ugyanazon kiadások kettős 
finanszírozását. Ennek jegyében a 
Bizottságnak és a tagállamoknak a 
folyamat minden szakaszában biztosítaniuk 
kell az eredményes koordinációt a 
finanszírozási források közötti 
konzisztencia, koherencia, kiegészítő jelleg 
és szinergiák garantálása érdekében, és ez a 
követelmény kiterjed a finanszírozási 
forrásokhoz kapcsolódó technikai 
segítségnyújtásra is.

(18) Az uniós költségvetésből származó 
pénzeszközök hatékony és következetes 
allokációja, valamint a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás elvének 
tiszteletben tartása érdekében az e rendelet 
alapján hozott intézkedéseknek 
konzisztensnek kell lenniük a folyamatban 
lévő uniós programokkal és ki kell 
egészíteniük azokat, ugyanakkor el kell 
kerülni ugyanazon kiadások kettős 
finanszírozását. Ennek jegyében a 
Bizottságnak és a tagállamoknak a 
folyamat minden szakaszában biztosítaniuk 
kell az eredményes koordinációt a 
technikai támogatási eszköz és más uniós 
programok és eszközök – és különösen az 
uniós alapokból finanszírozott 
intézkedések – finanszírozási forrásai 
közötti konzisztencia, koherencia, 
kiegészítő jelleg és szinergiák garantálása, 
illetve a párhuzamosságok és átfedések a 
teljes folyamat során történő elkerülése 
érdekében, és ez a követelmény kiterjed a 
finanszírozási forrásokhoz kapcsolódó 
technikai segítségnyújtásra is.

Or. en

Módosítás 18
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Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Helyénvaló, hogy a Bizottság éves 
jelentést nyújtson be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet 
végrehajtásáról. Független, félidős 
értékelést kell végezni, amelynek keretében 
megvizsgálják az e rendelettel létrehozott 
eszköz célkitűzéseinek megvalósulását, 
forrásai felhasználásának hatékonyságát és 
európai szintű hozzáadott értékét. 
Független, utólagos értékelés keretében 
emellett az eszköz hosszú távú hatását is 
vizsgálni kell.

(20) A Bizottság félévente jelentést 
nyújt be egyidejűleg az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet 
végrehajtásáról. Ezen túlmenően 
független, félidős értékelést kell végezni, 
amelynek keretében megvizsgálják az e 
rendelettel létrehozott eszköz 
célkitűzéseinek megvalósulását, forrásai 
felhasználásának hatékonyságát és európai 
szintű hozzáadott értékét. Független, 
utólagos értékelés keretében az eszközök 
hosszú távú hatását is vizsgálni kell.

Or. en

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Meg kell állapítani a technikai 
támogatás végrehajtására vonatkozó 
munkaprogramokat. E rendelet 
végrehajtása egységes feltételeinek 
biztosítása érdekében a Bizottságra 
végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Az 
Európai Parlament és a Tanács által a 
Szerződés 322. cikke alapján elfogadott 
horizontális pénzügyi szabályok 
alkalmazandók erre a rendeletre. E 
szabályokat az (EU, Euratom) 2018/146 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (a 
költségvetési rendelet)17 rögzíti, és azok 
meghatározzák különösen a költségvetés 
elkészítésére és annak vissza nem térítendő 
támogatások, közbeszerzés, pénzdíjak és 
közvetett végrehajtás révén történő 
végrehajtására vonatkozó eljárást, valamint 
rendelkeznek a pénzügyi szereplők 
felelősségére vonatkozó ellenőrzésekről. 

(21) Meg kell állapítani a technikai 
támogatás végrehajtására vonatkozó 
munkaprogramokat. E rendelet 
végrehajtása egységes feltételeinek 
biztosítása érdekében a Bizottságra 
végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Az 
Európai Parlament és a Tanács által a 
Szerződés 322. cikke alapján elfogadott 
horizontális pénzügyi szabályok 
alkalmazandók erre a rendeletre. E 
szabályokat az (EU, Euratom) 2018/146 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (a 
költségvetési rendelet)17 rögzíti, és azok 
meghatározzák különösen a költségvetés 
elkészítésére és annak vissza nem térítendő 
támogatások, közbeszerzés, pénzdíjak és 
közvetett végrehajtás révén történő 
végrehajtására vonatkozó eljárást, valamint 
rendelkeznek a pénzügyi szereplők 
felelősségére vonatkozó ellenőrzésekről. 
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Az EUMSZ 322. cikke alapján elfogadott 
szabályok érintik emellett az uniós 
költségvetésnek a tagállamokban a 
jogállamiság tekintetében fennálló, 
általánossá vált hiányosságok esetén 
történő védelmét, mivel a jogállamiság 
tiszteletben tartása elengedhetetlen 
előfeltétele a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodásnak és a hatékony uniós 
finanszírozásnak.

Az EUMSZ 322. cikke alapján elfogadott 
szabályok érintik emellett az uniós 
költségvetésnek a tagállamokban a 
jogállamiság tekintetében fennálló, 
általánossá vált hiányosságok esetén 
történő védelmére szolgáló szabályokat az 
(EU) YYY/XX európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel [a többéves pénzügyi 
keret jogállamisági mechanizmusa] 
összhangban, mivel a jogállamiság teljes 
körű tiszteletben tartása elengedhetetlen 
előfeltétele az európai projekt egésze 
legitimitásának, a polgárok Unióba vetett 
bizalma növelésének, az uniós politikák 
eredményes végrehajtásának, a hatékony 
és eredményes pénzgazdálkodásnak és a 
hatékony uniós finanszírozásnak.

_________________ _________________
17 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.).

17 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 20

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A költségvetési rendelettel, a 
883/2013/EU, Euratom európai parlamenti 
és tanácsi rendelettel18, a 2988/95/Euratom, 
EK tanácsi rendelettel19, a 
2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel20 

(22) A költségvetési rendelettel, a 
883/2013/EU, Euratom európai parlamenti 
és tanácsi rendelettel18, a 2988/95/Euratom, 
EK tanácsi rendelettel19, a 
2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel20 
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és az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelettel21 
összhangban az Unió pénzügyi érdekeit 
arányos intézkedésekkel kell védeni, 
ideértve a szabálytalanságok és a csalás 
megelőzését, feltárását, korrekcióját és 
kivizsgálását, az eltűnt, jogalap nélkül 
kifizetett vagy szabálytalanul felhasznált 
pénzeszközök visszafizettetését és adott 
esetben közigazgatási szankciók 
alkalmazását. Az Európai Csalás Elleni 
Hivatal (OLAF) a 883/2013/EU, Euratom 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel és 
a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel 
összhangban vizsgálatokat – többek között 
helyszíni ellenőrzéseket és szemléket – 
végezhet annak megállapítása céljából, 
hogy történt-e csalás, korrupció vagy 
bármilyen más jogellenes tevékenység, 
amely sérti az Unió pénzügyi érdekeit. Az 
(EU) 2017/1939 rendelettel összhangban 
az Európai Ügyészség kinyomozhatja és 
büntetőeljárás alá vonhatja az (EU) 
2017/1371 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv22 szerinti, az Unió pénzügyi 
érdekeit sértő csalást és más jogellenes 
tevékenységeket. A költségvetési 
rendelettel összhangban minden olyan 
személynek vagy szervezetnek, amely 
uniós finanszírozásban részesül, 
maradéktalanul együtt kell működnie az 
Unió pénzügyi érdekeinek védelmében, 
biztosítania kell a Bizottság, az OLAF, az 
Európai Ügyészség és az Európai 
Számvevőszék számára a szükséges 
jogokat és hozzáférést, valamint 
gondoskodnia kell arról, hogy az uniós 
források felhasználásában részt vevő 
harmadik felek ezekkel egyenértékű 
jogokat biztosítsanak a Bizottság, az 
OLAF, az Európai Ügyészség és az 
Európai Számvevőszék számára.

és az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelettel21 
összhangban az Unió pénzügyi érdekeit 
arányos intézkedésekkel kell védeni, 
ideértve a szabálytalanságok, így a csalás 
megelőzésére, feltárására, korrekciójára 
és kivizsgálására, az eltűnt, jogalap nélkül 
kifizetett vagy szabálytalanul felhasznált 
pénzeszközök visszafizettetésére irányuló 
intézkedéseket és adott esetben 
közigazgatási szankciók alkalmazását. Az 
Európai Csalás Elleni Hivatalnak (OLAF) 
a 883/2013/EU, Euratom európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel és a 
2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel 
összhangban hatáskörében áll 
vizsgálatokat – többek között helyszíni 
ellenőrzéseket és szemléket – végezni 
annak megállapítása céljából, hogy történt-
e csalás, korrupció vagy bármilyen más 
jogellenes tevékenység, amely sérti az 
Unió pénzügyi érdekeit. Az 
(EU) 2017/1939 rendelettel összhangban 
az Európai Ügyészség kinyomozhatja és 
büntetőeljárás alá vonhatja az (EU) 
2017/1371 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv22 szerinti, az Unió pénzügyi 
érdekeit sértő csalást és más jogellenes 
tevékenységeket. A költségvetési 
rendelettel összhangban minden olyan 
személynek vagy szervezetnek, aki vagy 
amely uniós forrásban részesül, teljes körű 
együttműködést kell tanúsítania az Unió 
pénzügyi érdekeinek védelmében, 
biztosítania kell a Bizottság, az OLAF, a 
Számvevőszék, valamint a megerősített 
együttműködésben részt vevő tagállamok 
esetében – az (EU) 2017/1939 rendelet 
alapján – az Európai Ügyészség számára a 
szükséges jogokat és hozzáférést, továbbá 
gondoskodnia kell arról, hogy az uniós 
források felhasználásában részt vevő 
harmadik felek ezekkel egyenértékű 
jogokat biztosítsanak.

_________________ _________________
18 Az Európai Parlament és a Tanács 
883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. 
szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni 
Hivatal (OLAF) által lefolytatott 

18 Az Európai Parlament és a Tanács 
883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. 
szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni 
Hivatal (OLAF) által lefolytatott 
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vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 
1074/1999/Euratom tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 
2013.9.18., 1. o.).

vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 
1074/1999/Euratom tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 
2013.9.18., 1. o.).

19 A Tanács 2988/95/EK, Euratom 
rendelete (1995. december 18.) az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek 
védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.).

19 A Tanács 2988/95/EK, Euratom 
rendelete (1995. december 18.) az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek 
védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.).

20 A Tanács 2185/96/Euratom, EK 
rendelete (1996. november 11.) az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással 
és egyéb szabálytalanságokkal szembeni 
védelmében a Bizottság által végzett 
helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról 
(HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

20 A Tanács 2185/96/Euratom, EK 
rendelete (1996. november 11.) az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással 
és egyéb szabálytalanságokkal szembeni 
védelmében a Bizottság által végzett 
helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról 
(HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

21 A Tanács (EU) 2017/1939 rendelete 
(2017. október 12.) az Európai Ügyészség 
létrehozására vonatkozó megerősített 
együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 
2017.10.31., 1. o.).

21 A Tanács (EU) 2017/1939 rendelete 
(2017. október 12.) az Európai Ügyészség 
létrehozására vonatkozó megerősített 
együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 
2017.10.31., 1. o.).

22 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/1371 irányelve (2017. július 5.) 
az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás 
ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott 
küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 
29. o.).

22 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/1371 irányelve (2017. július 5.) 
az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás 
ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott 
küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 
29. o.).

Or. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Mivel e rendelet céljait a 
tagállamok önállóan nem tudják 
kielégítően megvalósítani, és azok inkább 
uniós szinten valósíthatók meg jobban, az 
Unió az Európai Unióról szóló szerződés 5. 
cikkében meghatározott szubszidiaritás 
elvének megfelelően intézkedéseket 
fogadhat el. Az említett cikkben foglalt 

(23) Mivel e rendelet céljait a 
tagállamok nem tudják kielégítően 
megvalósítani, és azok inkább uniós 
szinten valósíthatók meg jobban, az Unió 
az Európai Unióról szóló szerződés 5. 
cikkében meghatározott szubszidiaritás 
elvének megfelelően intézkedéseket 
fogadhat el. Az említett cikkben foglalt 
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arányosság elvének megfelelően ez a 
rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez 
szükséges mértéket.

arányosság elvének megfelelően ez a 
rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez 
szükséges mértéket.

Or. en

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „technikai támogatás”: olyan 
intézkedések, amelyek segítik a 
tagállamokat az intézményi, igazgatási és 
növekedésösztönző, valamint a rezilienciát 
növelő reformok végrehajtásában;

1. „technikai támogatás”: olyan 
intézkedések, amelyek segítik a 
tagállamokat és azok nemzeti hatóságait az 
intézményi, igazgatási  és 
növekedésösztönző, valamint a 
fenntarthatóságot és a rezilienciát növelő 
reformok végrehajtásában és 
megvalósításában, többek között az 
Uniónak a COVID19 utáni 
helyreállításával összefüggésben;

Or. en

Módosítás 24



PE655.852v01-00 24/47 PR\1210940HU.docx

HU

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. „a gazdaságpolitikai koordináció 
európai szemesztere” vagy az „európai 
szemeszter”: az 1997. július 7-i 
1466/97/EK tanácsi rendelet1a 2a. 
cikkében meghatározott eljárás;
_________________
1a A Tanács 1466/97/EK rendelete (1997. 
július 7.) a költségvetési egyenleg 
felügyeletének megerősítéséről és a 
gazdaságpolitikák felügyeletéről és 
összehangolásáról (HL L 209., 1997.8.2., 
1. o.).

Or. en

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4b. „országspecifikus ajánlások”: az 
EUMSZ 121. cikke (2) bekezdésének és 
148. cikke (4) bekezdésének megfelelően 
az európai szemeszter keretében az egyes 
tagállamoknak címzett tanácsi ajánlások;

Or. en

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eszköz általános célkitűzése az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi 

Az eszköz általános célkitűzése az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi 
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kohéziójának támogatása a gazdasági és 
társadalmi helyreállítás, reziliencia és a 
felfelé irányuló gazdasági és társadalmi 
konvergencia eléréséhez szükséges 
reformok végrehajtására irányuló tagállami 
erőfeszítések támogatásával, valamint az 
intézmények, az irányítás, a közigazgatás, 
valamint a gazdasági és társadalmi 
ágazatok előtt álló kihívásokkal 
kapcsolatos uniós jog végrehajtásához 
szükséges közigazgatási kapacitásuk 
megerősítése érdekében a tagállamok által 
tett erőfeszítések támogatása.

kohéziójának támogatása a reziliencia és a 
felfelé irányuló gazdasági és társadalmi 
konvergencia eléréséhez szükséges 
reformok végrehajtására és a Covid19-
világjárványt követő fenntartható és 
igazságos, a nemek közötti egyenlőséget 
szem előtt tartó beruházások ösztönzésére, 
az európai szemeszter keretében 
elfogadott országspecifikus ajánlások 
hatékony megvalósítására irányuló 
tagállami erőfeszítések támogatásával, 
valamint az intézmények, az irányítás, a 
közigazgatás, valamint a gazdasági és 
társadalmi ágazatok előtt álló kihívásokkal 
kapcsolatos uniós jog végrehajtásához 
szükséges közigazgatási kapacitásuk 
megerősítése, illetve a Párizsi 
Megállapodás végrehajtására tett uniós 
kötelezettségvállalásokkal, az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljaival és a 
szociális jogok európai pillérével 
kapcsolatos szakpolitikai célkitűzések 
megvalósítása érdekében a tagállamok 
által tett erőfeszítések támogatása.

Or. en

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 3. cikkben meghatározott általános 
célkitűzés elérése érdekében az eszköz 
konkrét célkitűzései a nemzeti hatóságok 
segítése a reformok megtervezésére, 
kidolgozására és végrehajtására szolgáló 
kapacitásaik fejlesztésében, többek között a 
bevált gyakorlatok, a megfelelő folyamatok 
és módszerek megosztása, valamint az 
eredményesebb és hatékonyabb 
emberierőforrás-menedzsment révén. Ezek 
a konkrét célkitűzések az érintett 
tagállamokkal szoros együttműködésben 

A 3. cikkben meghatározott általános 
célkitűzés elérése érdekében az eszköz 
konkrét célkitűzései a nemzeti hatóságok 
erőfeszítéseinek támogatása a reformok 
megtervezésére, kidolgozására és 
végrehajtására szolgáló kapacitásaik 
fejlesztésében, így a nemzeti helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek az (EU) 
YYYY/XXXX rendelettel (a Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszközről szóló 
rendelettel) összhangban történő 
elkészítésében, végrehajtásában, 
felülvizsgálatában és a tervek 
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valósulnak meg. tökéletesítésében, többek között a bevált 
gyakorlatok, a megfelelő folyamatok és 
módszerek megosztása, valamint az 
eredményesebb és hatékonyabb 
emberierőforrás-menedzsment révén. Ezek 
a konkrét célkitűzések az érintett 
tagállamokkal szoros együttműködésben 
valósulnak meg.

Or. en

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. cikkben meghatározott konkrét 
célkitűzések a kohézióval, a, 
versenyképességgel, az oktatással, a 
termelékenységgel, a kutatással és az 
innovációval, az intelligens, tisztességes, 
fenntartható és inkluzív növekedéssel, a 
munkahelyekkel és a beruházásokkal 
kapcsolatos szakpolitikai területekre 
vonatkoznak, különös tekintettel azokra a 
cselekvésekre, amelyek elősegítik a zöld és 
a digitális átmenetet, különös tekintettel az 
alábbiak közül egyre vagy többre:

A 4. cikkben meghatározott konkrét 
célkitűzések a kohézióval, a, 
versenyképességgel, az oktatással, a 
termelékenységgel, a kutatással és az 
innovációval, az intelligens, tisztességes, 
fenntartható és inkluzív növekedéssel, a 
munkahelyekkel és a beruházásokkal 
kapcsolatos szakpolitikai területekre 
vonatkoznak, különös tekintettel azokra a 
cselekvésekre, amelyek elősegítik a zöld és 
a digitális átmenetet, és az alábbiak közül 
egyre vagy többre összpontosítanak:

Or. en

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) államháztartási gazdálkodás és 
vagyonkezelés, költségvetési folyamat, 
makroszintű költségvetési keret, 
adósságkezelés és készpénzgazdálkodás, 
kiadási és adópolitika, adózási fegyelem, 

a) modern és hatékony irányítási 
struktúrák és információ-kezelési 
rendszerek az államháztartási gazdálkodás 
és a vagyonkezelés, valamint a 
költségvetési folyamatok számára, 
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agresszív adótervezés, adócsalás és 
adókijátszás, valamint a bevételkezelés és a 
vámunió;

ideértve a nemek közötti egyenlőség 
szempontjait figyelembe vevő költségvetés-
készítést, a makroszintű költségvetési 
keretet, az adósságkezelést és a 
készpénzgazdálkodást, a kiadási és 
adópolitikát, az adózási fegyelmet, az 
agresszív adótervezéssel, az adócsalással 
és az adókijátszással szembeni fellépést, 
valamint a bevételkezelést és a vámuniót;

Or. en

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) intézményi reform, valamint a 
közigazgatás és az elektronikus 
kormányzat hatékony és 
szolgáltatásorientált működése, beleértve 
adott esetben a szabályok egyszerűsítését, a 
tényleges jogállamiságot, az 
igazságszolgáltatási rendszerek reformját 
és a csalás, a korrupció és a pénzmosás 
elleni küzdelem megerősítését;

b) intézményi reform, valamint a 
közigazgatás és az elektronikus 
kormányzat hatékony és 
szolgáltatásorientált működése, beleértve a 
közigazgatás digitalizálását, és adott 
esetben a szabályok egyszerűsítését, a 
tényleges jogállamiságot, a megfelelő 
forrásokkal ellátott versenyhatóságok és 
trösztellenes hatóságok munkáján 
keresztül az igazságszolgáltatási 
rendszerek reformját és a csalás, a 
korrupció és a pénzmosás elleni küzdelem 
megerősítését;

Or. en

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) üzleti környezet, beleértve a kis- és 
középvállalkozások, valamint a szociális 
vállalkozások üzleti környezetét is, 

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

vállalkozások üzleti környezetét is, 
újraiparosítás, a magánszektor fejlesztése, 
termék- és szolgáltatáspiacok, 
beruházások, vállalkozásokban való állami 
részvétel, külkereskedelem és közvetlen 
külföldi tőkebefektetések, verseny és 
közbeszerzés, fenntartható ágazati fejlődés, 
ideértve a termelés áthelyezését is, 
valamint a kutatás, az innováció, és a 
digitalizálás támogatása;

Or. en

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
5 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 –, a továbbképzés és az 
átképzés, különös tekintettel a digitális 
készségekre, a médiatudatosság, az aktív 
polgári szerepvállalás, a szegénység és a 
túlzott jövedelmi egyenlőtlenség elleni 
küzdelem, a nemek közötti egyenlőség, a 
társadalmi befogadás előmozdítása, 
szociális biztonság és szociális jóléti 
rendszerek, népegészségügy és az elérhető 
és megfizethető egészségügyi rendszerek, 
valamint a kohéziós, menekültügyi, 
migrációs és határpolitikák;

d) oktatás, egész életen át tartó 
tanulás és képzés, ifjúságra vonatkozó 
politikák, a munkahelyek létrehozására 
irányuló munkaerőpiaci intézkedések – 
ideértve a társadalmi párbeszédet is –, a 
továbbképzés és az átképzés, különös 
tekintettel a digitális készségekre, a 
médiatudatosság, az aktív polgári 
szerepvállalás, a szegénység és a túlzott 
jövedelmi egyenlőtlenség elleni küzdelem, 
a nemek közötti egyenlőség, a társadalmi 
befogadás előmozdítása, a hozzáférhető és 
inkluzív társadalombiztosítási és szociális 
jóléti rendszerek, az elérhető és 
megfizethető állami egészségügyi 
rendszerek, a gyermekgondozás, valamint 
a kohéziós, menekültügyi, migrációs és 
határpolitikák;

Or. en

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a digitális és a zöld átállás 
végrehajtására irányuló politikák, az e-
kormányzati megoldások, az e-beszerzés, a 
konnektivitás, az adatokhoz való 
hozzáférés és irányítás, az e-oktatás, a 
mesterséges intelligencia alapú 
megoldások használata, a fenntartható 
fejlődés környezeti pillére és a 
környezetvédelem, éghajlat-politikai 
fellépés, mobilitás, a körforgásos gazdaság 
előmozdítása, energia- és erőforrás-
hatékonyság, megújuló energiaforrások, az 
energiaellátás diverzifikálásának 
megvalósítása és az energiabiztonság 
biztosítása, továbbá a mezőgazdasági 
ágazatban a talaj és a biológiai sokféleség 
védelme, halászat és a vidéki térségek 
fenntartható fejlődése; továbbá

e) az éghajlatváltozás mérséklésére és 
a digitális és a zöld átállás végrehajtására 
irányuló politikák, az e-kormányzati 
megoldások, az e-beszerzés, a 
konnektivitás, az adatokhoz való 
hozzáférés és irányítás, az e-oktatás, a 
mesterséges intelligencia alapú 
fenntartható megoldások használata, a 
fenntartható fejlődés környezeti pillére és a 
környezetvédelem, éghajlat-politikai 
fellépés, mobilitás, a körforgásos gazdaság 
előmozdítása, energia- és erőforrás-
hatékonyság, megújuló energiaforrások, az 
energiaellátás diverzifikálásának 
megvalósítása és az energiabiztonság 
biztosítása, továbbá a mezőgazdasági 
ágazatban a talaj és a biológiai sokféleség 
védelme, halászat, valamint a vidéki és 
távoli térségek fenntartható fejlődése;

Or. en

Módosítás 34

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) az infrastruktúra továbbfejlesztését 
célzó stratégiák a politikai, gazdasági, 
adminisztratív, digitális, biztonsági, 
lakhatási, egészségügyi, közlekedési, 
környezetvédelmi, közbeszerzési és 
oktatási rendszerek és eszközök területén;

Or. en

Módosítás 35

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

fb) a tagállamok euróövezeti 
tagságára való felkészülés szempontjából 
releváns intézkedések, valamint azon 
tagállamok euróövezethez való nominális 
és reálkonvergenciáját ösztönző politikák, 
amelyek pénzneme nem az euró; továbbá

Or. en

Módosítás 36

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fc) a közegészségügyet vagy a 
közbiztonságot fenyegető jelentős 
kockázatok esetén való reagáláshoz 
szükséges korai észlelési és koordinált 
reagálási képességekre, valamint az 
alapvető köz- és magánintézmények és -
ágazatok számára az üzleti és szolgáltatás-
folytonossági megoldások előmozdítására 
vonatkozó szakpolitikák.

Or. en

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az eszköz végrehajtására szánt 
pénzügyi keretösszeg a 2021–2027 közötti 
időszakban folyó áron 864 406 000 EUR.

(1) Az eszköz végrehajtására szánt 
teljes pénzügyi keretösszeg a 2021–2027 
közötti időszakban folyó áron 
1 450 000 000 EUR. A 2021–2024 közötti 
időszakra a pénzügyi keretösszeg folyó 
áron 1 000 000 000 EUR lesz. A 2025–
2027 közötti időszakra a pénzügyi 
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keretösszeg folyó áron 450 000 000 EUR 
lesz.

Or. en

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok részére megosztott 
irányítás keretében allokált források a 
tagállamok kérésére átcsoportosíthatók az 
eszközhöz. 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 
az érintett tagállam javára kell 
felhasználni.

(3) A tagállamok részére megosztott 
irányítás keretében allokált források a 
tagállamok kérésére átcsoportosíthatók az 
eszközhöz, a tagállamra a 2021 és 2027 
közötti időszakban irányadó, megosztott 
irányítás alatti költségvetési keretösszeg 
legfeljebb 5%-ának megfelelő korláton 
belül. 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 
a szabályok szerint és e rendelettel 
összhangban az eszköz céljaira kell 
felhasználni az érintett tagállam javára.

Or. en

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
Kiegészítő hozzájárulás a költségvetéshez

(1) A 6. cikkben meghatározott 
költségvetésen túlmenően a tagállamok 
saját kérésükre további forrásokat 
csoportosíthatnak át az eszköz 
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költségvetésébe.
(2) E kiegészítő 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.
(3) A kiegészítő hozzájárulásokat a 7. 
cikkben meghatározott intézkedések 
finanszírozására kell fordítani, és azokat 
kizárólag az érintett tagállam javára lehet 
felhasználni.

Or. en

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – c pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. szemináriumok, konferenciák és 
munkaértekezletek;

i. szemináriumok, konferenciák és 
munkaértekezletek az érdekelt felek széles 
körének – köztük a nőszervezetek és a 
kiszolgáltatott csoportok képviselői – 
különböző fórumokon való részvételével;

Or. en

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) adatok és statisztikák gyűjtése; 
közös módszertanok, valamint adott 
esetben mutatók és teljesítménymérő 
referenciaértékek kidolgozása;

d) adatok és statisztikák gyűjtése – 
beleértve a nemek szerint lebontott 
adatokat –, a támogatható reformok 
nyomon követése, közös – köztük a nemek 
közötti egyenlőség és az éghajlat-politika 
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érvényesítésére és nyomon követésére 
irányuló – módszertanok, valamint adott 
esetben mutatók és teljesítménymérő 
referenciaértékek kidolgozása;

Or. en

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a helyi operatív támogatás 
megszervezése olyan területeken, mint a 
menekültügy, a migráció és a 
határellenőrzés;

e) a helyi operatív támogatás 
megszervezése olyan területeken, mint a 
menekültügy, a migráció és a 
határellenőrzés, valamint a beilleszkedés;

Or. en

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) tanulmányok, kutatás, elemzések és 
felmérések; értékelések és 
hatásvizsgálatok, valamint útmutatók, 
jelentések és oktatási anyagok kidolgozása 
és közzététele;

g) tanulmányok, kutatás, elemzések és 
felmérések, megvalósíthatósági 
tanulmányok, értékelések és 
hatásvizsgálatok – köztük a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó hatásvizsgálatok 
–, műszaki projektek és dokumentációk, 
valamint útmutatók, jelentések és oktatási 
anyagok kidolgozása és közzététele;

Or. en

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – j pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a 3. és a 4. cikkben meghatározott 
általános és konkrét célkitűzéseket 
elősegítő bármely egyéb releváns 
tevékenység.

j) a 3. és a 4. cikkben meghatározott 
általános és konkrét célkitűzéseket 
maradéktalanul elősegítő bármely egyéb 
releváns tevékenység.

Or. en

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az eszköz keretében technikai 
támogatásban részesülni kívánó tagállam 
technikai támogatás iránti kérelmet nyújt 
be a Bizottsághoz, amelyben meghatározza 
a támogatandó szakpolitikai területeket és 
prioritásokat az 5. cikkben meghatározott 
hatályon belül. Ezeket a kérelmeket az 
adott naptári év október 31-ig kell 
benyújtani. A Bizottság iránymutatást 
adhat arról, hogy a támogatás iránti 
kérelemnek mely fő elemeket kell 
tartalmaznia.

(1) Az eszköz keretében technikai 
támogatásban részesülni kívánó tagállam 
technikai támogatás iránti kérelmet nyújt 
be a Bizottsághoz, amelyben meghatározza 
a támogatandó szakpolitikai területeket és 
prioritásokat az 5. cikkben meghatározott 
hatályon belül. Az ilyen kérelmeket az 
adott naptári év október 31-ig kell 
benyújtani. A Bizottság iránymutatást 
adhat arról, hogy a támogatás iránti 
kérelemnek mely fő elemeket kell 
tartalmaznia, emellett pedig még inkább 
előmozdíthatja és ösztönözheti az eszköz 
használatát a jelentős támogatási igényű 
tagállamokban.

Or. en

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Annak érdekében, hogy a 
végrehajtott reformok széles körű 
támogatást és elfogadottságot élvezzenek, 
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az eszközből részesülni kívánó tagállamok 
– adott esetben a technikai segítségnyújtás 
iránti kérelem részeként – konzultálnak az 
érintett érdekelt felekkel.

Or. en

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a tagállamok saját 
kezdeményezésére – különösen [az (EU) 
YYY/XX rendelettel összhangban] a 
helyreállítás támogatása, a fenntartható 
gazdasági növekedés és a 
munkahelyteremtés megvalósítása, 
valamint a reziliencia fokozása céljából – 
vállalt reformok végrehajtása;

a) a tagállamok saját 
kezdeményezésére és az e rendelet 3. és 4. 
cikkében meghatározott általános és 
egyedi célkitűzésekkel összhangban – 
különösen [a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközről szóló (EU) 
XXXX/YYYY rendelettel összhangban] a 
helyreállítás támogatása, a fenntartható 
gazdasági növekedés és a minőségi 
munkahelyteremtés megvalósítása, 
valamint a reziliencia fokozása céljából – 
vállalt reformok végrehajtása;

Or. en

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a gazdasági kormányzás 
folyamataiba illeszkedő, a növekedés 
fenntartására és a reziliencia erősítésére 
irányuló olyan reformok, amelyek az 
európai szemeszter keretében kibocsátott 
országspecifikus ajánlások vagy az uniós 
jog végrehajtásával kapcsolatos 
intézkedések hatékony végrehajtására 
irányulnak;
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Or. en

Indokolás

a jelenlegi c) pont átkerül a b) pont elé

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a helyreállítási és rezilienciatervek 
felülvizsgálata és javítása a(z) (EU) 
XXXX/YYYY rendelet [a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközről szóló 
rendelet] alapján;

Or. en

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok bármikor 
benyújthatnak az e cikk (2) bekezdése e) 
pontjának hatálya alá tartozó kérelmeket 
abból a célból, hogy javaslataikat a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközről szóló rendelet 18. cikkével 
összhangban módosítsák vagy felváltsák.

Or. en

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság az érintett tagállam 
hozzájárulásával indokolatlan késedelem 
nélkül továbbítja az együttműködési és 
támogatási tervet az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak. Az érintett tagállam 
megtagadhatja a hozzájárulást olyan 
érzékeny vagy bizalmas információk 
esetén, amelyek nyilvánosságra hozatala 
veszélyeztetné a tagállam közérdekét.

(1) A Bizottság az érintett tagállam 
hozzájárulásával indokolatlan késedelem 
nélkül egyidejűleg továbbítja az 
együttműködési és támogatási tervet az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseitől 
függetlenül a Bizottság az alábbi 
körülmények fennállása esetén továbbítja 
az együttműködési és támogatási tervet az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak:

törölve

(a) amint az érintett tagállam kitakarta 
azokat az érzékeny vagy bizalmas 
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információkat, amelyek nyilvánosságra 
hozatala veszélyeztetné a tagállam 
közérdekét;
(b) olyan észszerű idő elteltével, amikor a 
vonatkozó információk nyilvánosságra 
hozatala nem jár hátrányos 
következményekkel a támogatási 
intézkedések végrehajtására nézve, 
azonban semmi esetre sem később, mint 
két hónappal ezen intézkedéseknek az 
együttműködési és támogatási terv 
keretében történő végrehajtását követően.

Or. en

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A Bizottság – többek között az 
érintett nemzeti hatóságokkal, valamint az 
Európai Parlamentnek és a Bizottságnak 
az érintett tagállamban működő 
képviseleti irodáival folytatott közös 
kommunikációs tevékenységek révén – 
kommunikációs tevékenységeket folytat, 
hogy biztosítsa az együttműködési és 
támogatási tervekben előirányzott 
támogatási intézkedések uniós 
finanszírozásának láthatóságát.

Or. en

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság az eszközt a 
költségvetési rendelettel összhangban 

(1) A Bizottság az eszközt a 
költségvetési rendelettel összhangban 
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hajtja végre. hajtja végre, biztosítva a tagállamokban a 
jogállamiság tekintetében fennálló, 
általánossá vált hiányosságok esetén az 
Unió költségvetésének védelmére 
vonatkozó szabályoknak való teljes 
megfelelést, az (EU) YYY/XX európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel1a [a 
többéves pénzügyi keret jogállamisági 
mechanizmusa] összhangban.

_________________
1a HL C ..., ..., ... o.

Or. en

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A technikai támogatás végrehajtása 
érdekében a Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok révén munkaprogramokat fogad el, 
és ezekről tájékoztatja az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot.

A technikai támogatás végrehajtása 
érdekében a Bizottság a 16a. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén munkaprogramokat fogad el.

Or. en

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Annak érdekében, hogy a források kellő 
időben rendelkezésre álljanak, a 
munkaprogram korlátozott részét azonnali 
reagálást igénylő, előre nem látható és 
megfelelően indokolt sürgős esetekben, 
többek között súlyos gazdasági zavarok, 
vagy az adott tagállam gazdasági vagy 
társadalmi feltételeit súlyosan érintő és 

Annak érdekében, hogy a források kellő 
időben rendelkezésre álljanak, a 
munkaprogram korlátozott, az éves 
előirányzat 10%-át meg nem haladó1a 
részét azonnali reagálást igénylő, előre 
nem látható és megfelelően indokolt sürgős 
esetekben, többek között súlyos gazdasági 
zavarok, vagy az adott tagállam gazdasági 
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általa nem befolyásolható lényeges 
körülmények esetén meghozandó 
különleges intézkedésekre kell fenntartani.

vagy társadalmi feltételeit súlyosan érintő 
és általa nem befolyásolható lényeges 
körülmények esetén meghozandó 
különleges intézkedésekre kell fenntartani.

_________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/an
nual_work_programme_of_the_structural
_reform_support_programme.pdf

Or. en

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság és az érintett 
tagállamok – a felelősségi köreikkel 
arányos mértékben – elősegítik a 
szinergiákat, és gondoskodnak a technikai 
támogatási eszköz, illetve más uniós 
programok és eszközök, különösen az 
uniós alapokból finanszírozott 
intézkedések közötti hatékony 
koordinációról. Ebből a célból:

(1) A Bizottság és az érintett 
tagállamok – a felelősségi területeikkel 
arányos mértékben – elősegítik a 
szinergiákat, és gondoskodnak az eszköz, 
illetve más uniós programok és eszközök, 
különösen az uniós alapokból 
finanszírozott intézkedések közötti 
hatékony koordinációról, azok egymást 
kiegészítő jellegéről és koherenciájáról, 
illetve a párhuzamosságok és átfedések 
elkerüléséről. Ebből a célból:

Or. en

Módosítás -59

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A teljesítményjelentési rendszer 
biztosítja, hogy az eszköz végrehajtásának 
nyomon követésére vonatkozó adatokat és 
az eredményeket hatékonyan, 

(2) A teljesítményjelentési rendszer 
biztosítja, hogy az eszköz végrehajtásának 
nyomon követésére vonatkozó adatokat és 
az eredményeket hatékonyan, 
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eredményesen és időben összegyűjtsék. 
Ennek érdekében az uniós pénzeszközök 
kedvezményezettjeire vonatkozóan arányos 
jelentéstételi követelményeket kell 
megállapítani.

eredményesen és időben összegyűjtsék, 
amennyiben lehetséges, nemi szempontok 
alapján történő lebontásban. Ennek 
érdekében az uniós pénzeszközök 
kedvezményezettjeire vonatkozóan arányos 
jelentéstételi követelményeket kell 
megállapítani.

Or. en

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Éves jelentés Féléves jelentés

Or. en

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság éves jelentést nyújt be 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e 
rendelet végrehajtásáról.

(1) A Bizottság az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak egyidejűleg 
féléves jelentést nyújt be e rendelet 
végrehajtásáról.

Or. en

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az éves jelentésnek információkat (2) A féléves jelentésnek információkat 
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kell tartalmaznia a következőkről: kell tartalmaznia a következőkről:

Or. en

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 8. cikk (3) bekezdésében említett 
együttműködési és támogatási tervek;

c) a 8. cikk (3) bekezdése szerinti 
együttműködési és támogatási tervek;

Or. en

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) támogatási intézkedések 
végrehajtása.

e) a támogatási intézkedések 
végrehajtása.

Or. en

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk
Reformtámogató párbeszéd

Az uniós intézmények – különösen az 
Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság – közötti párbeszéd elmélyítése, 
valamint a nagyobb fokú átláthatóság és 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében 
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az Európai Parlament illetékes bizottsága 
felkérheti a Tanács és a Bizottság 
képviselőit, hogy az e rendelet értelmében 
hozott intézkedések – így a 15. cikkben 
említett féléves jelentés – megvitatása 
érdekében jelenjenek meg a bizottság 
előtt.

Or. en

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság e rendelet 
hatálybalépése után négy évvel független 
félidős értékelő jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának e 
rendelet végrehajtásáról. Emellett a 
Bizottság legkésőbb három évvel az 1. 
cikkben meghatározott időszak végét 
követően független utólagos értékelő 
jelentést nyújt be az említett 
intézményeknek.

(1) A Bizottság e rendelet 
hatálybalépése után legkésőbb négy évvel 
független félidős értékelő jelentést nyújt be 
az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának e 
rendelet végrehajtásáról. Emellett a 
Bizottság legkésőbb három évvel az 1. 
cikkben meghatározott időszak végét 
követően független utólagos értékelő 
jelentést nyújt be az említett 
intézményeknek.

Or. en

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A félidős értékelő jelentés értékeli 
különösen az eszköz 3. és 4. cikkben 
említett célkitűzéseinek megvalósulását, a 
források felhasználásának hatékonyságát, 
valamint az európai hozzáadott értéket. A 
félidős értékelő jelentés mérlegeli azt is, 

(2) A félidős értékelő jelentés értékeli 
különösen az eszköz 3. és 4. cikkben 
említett célkitűzéseinek megvalósulását, a 
források felhasználásának hatékonyságát, 
az európai hozzáadott értéket, valamint az 
uniós támogatás láthatóságát biztosítani 
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hogy továbbra is releváns-e mindegyik 
célkitűzés és intézkedés.

hivatott kommunikációs tevékenységeket. 
A félidős értékelő jelentés mérlegeli azt is, 
hogy továbbra is releváns-e mindegyik 
célkitűzés és intézkedés.

Or. en

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Adott esetben a félidős vagy 
utólagos értékelő jelentéseket az e rendelet 
módosítására irányuló jogalkotási 
javaslatoknak kell kísérniük.

Or. en

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
3 a fejezet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IIIA. FEJEZET
A felhatalmazás gyakorlása

16a. cikk
A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozóan a 
Bizottság részére adott felhatalmazás 
feltételeit ez a cikk állapítja meg.
(2) A Bizottságnak a 12. cikk (6) 
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 12. 
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cikk (6) 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 12. cikk (6) bekezdése 
értelmében elfogadott, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus akkor lép hatályba, ha 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
a jogi aktusról való értesítését követő 
három 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 70

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az uniós finanszírozás címzettjei 
elismerik az uniós finanszírozás eredetét, 
és (különösen az intézkedések és azok 
eredményeinek népszerűsítésekor) 
gondoskodnak annak láthatóságáról azáltal, 
hogy következetes, hatékony és arányos 
módon célzott információkat juttatnak el 
többféle célközönségnek, köztük a 
médiának és a nyilvánosságnak.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Or. en

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság tájékoztatási és 
kommunikációs tevékenységeket végez az 
eszközhöz, annak intézkedéseihez és 
eredményeihez kapcsolódóan. Az 
eszközhöz allokált pénzügyi forrásokat 
ezenfelül az Unió azon politikai 
prioritásaira vonatkozó intézményi 
kommunikáció költségeinek fedezésére is 
kell fordítani, amelyek kapcsolódnak a 3. 
és 4. cikkben említett célkitűzésekhez.

(2) A Bizottság tájékoztatási és 
kommunikációs tevékenységeket végez az 
eszközhöz, annak intézkedéseihez és 
eredményeihez kapcsolódóan, többek 
között a nemzeti hatóságokkal, valamint 
az Európai Parlamentnek és a 
Bizottságnak az érintett tagállamban 
működő képviseleti irodáival folytatott 
közös kommunikációs tevékenységek 
révén. Az eszközhöz allokált pénzügyi 
forrásokat ezenfelül az Unió azon politikai 
prioritásaira vonatkozó intézményi 
kommunikáció költségeinek fedezésére is 
kell fordítani, amelyek kapcsolódnak a 3. 
és 4. cikkben említett célkitűzésekhez.

Or. en

Módosítás 72

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

(3) A 2020. december 31-ig be nem 
fejezett intézkedésekkel kapcsolatos 
igazgatási feladatok ellátásához 
kapcsolódóan szükség esetén előirányzatok 
állíthatók be a 2020 utáni költségvetésbe a 
6. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
kiadások fedezésére.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Or. en


