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RÖVID INDOKOLÁS

A strukturális reformok 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 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, és elmarad a 
kötelezettségvállalásoktól. A reformok megvalósítására irányuló nemzeti erőfeszítéseket meg 
kell erősíteni, és ebben az értelemben az előadó üdvözli 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 áll: 1) a meglévő strukturálisreform-támogató 
programra épülő technikai támogatási eszköz, 2) a reformösztönző eszköz és 3) a 
konvergenciatámogató eszköz. Az Európai Unió Tanácsában zajló tárgyalások azonban 
kiemelték, hogy a reformtámogató program felépítése ettől eltérő is lehet: 1) a meglévő 
strukturálisreform-támogató programra épülő technikai támogatási eszköz, 2) az euróövezeti 
konvergenciát és versenyképességet szolgáló költségvetési eszköz és 3) az euróövezeten kívüli 
tagállamokra vonatkozó konvergencia- és reformtámogató eszköz. Az előadó figyelembe vette 
a Tanácsban jelenleg zajló, a program eltérő szerkezetére vonatkozó vitákat.

A reformtámogató program által támogatott strukturális reformok jelentős hatást 
gyakorolhatnak a tagállamok munkaerőpiacára és szociális biztonsági rendszereire. Az előadó 
hangsúlyozza a Bizottság hatásvizsgálatát (SWD(2018) 310 végleges), amely arra számít, hogy 
a reformtámogató program „pozitív hatást gyakorol majd a foglalkoztatásra azáltal, hogy Unió-
szerte ösztönzi a munkahelyteremtést. Ez a hatás például a munkaerőpiaci reformok, 
mindenekelőtt a munkavállalók készségeinek és képesítésének javítására és a készségeknek a 
munkaerőpiaci szükségletekhez való igazítására irányuló reformok révén érhető el. A program 
a szociális jogok európai pillére megvalósításának előmozdításán keresztül pozitív hatást 
gyakorolhat a jövedelemeloszlásra, az aktív munkaerőpiaci politikákra, a társadalmi 
befogadásra és a szociális védelemre is.”

Az előadó elvárja, hogy a reformtámogató program biztosítson elegendő ösztönzést a 
tagállamok számára ahhoz, hogy hozzájáruljanak az Európai Unió versenyképességéhez és 
gazdasági fellendüléséhez, kezeljék a jövőbeli munkaerőpiacok dinamikáját és digitalizálását, 
leküzdjék a társadalmi kirekesztést, és lehetőségeket teremtsenek polgáraik, különösen a 
gyermekek és a fiatalok számára. Tekintettel a reformtámogató program hatálya és az európai 
szemeszter keretében megfogalmazott országspecifikus ajánlások végrehajtása közötti 
kapcsolatra, az előadó arra számít, hogy a reformtámogató program jelentős mértékben hozzá 
fog járulni a szociális jogok európai pillérének végrehajtásához. Az előadó úgy véli, hogy a 
reformtámogató program ösztönözni és támogatni fogja a szociális hatású beruházásokat 
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célzó reformokat, amelyek digitális megoldásokat is kínálnak a polgárok szociális 
szükségleteire és ellátására, javítva szociális jóllétüket.

MÓDOSÍTÁSOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot és a Gazdasági és 
Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságokat, hogy vegyék figyelembe az alábbi 
módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 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. 
Ezeket a stratégiákat az éves nemzeti 
reformprogramokkal együtt kell bemutatni 
a nemzeti és/vagy uniós finanszírozásban 
részesülő kiemelt beruházási projektek 
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 
adott esetben az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap, a Kohéziós Alap, az 
Európai Szociális Alap, az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alap, az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap, az 
európai beruházásstabilizáló funkció vagy 
az InvestEU keretében támogatott 
programokból származó támogatás 
esetében.

(3) 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, 
figyelembe véve a regionális és területi 
eltérésekkel kapcsolatos beruházási 
igényeket és kihívásokat. Ezeket a 
stratégiákat – az érdekelt felekkel, többek 
között a szociális partnerekkel folytatott 
széles körű konzultációt követően – az 
éves nemzeti reformprogramokkal együtt 
kell bemutatni a nemzeti és/vagy uniós 
finanszírozásban részesülő kiemelt 
beruházási projektek 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 adott esetben az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap, a Kohéziós 
Alap, az Európai Szociális Alap, az 
Európai Tengerügyi és Halászati Alap, az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap, az európai beruházásstabilizáló 
funkció vagy az InvestEU keretében 
támogatott programokból származó 
támogatás esetében. A tagállamok és a 
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Bizottság biztosítják a program és az 
egyéb uniós eszközök közötti koordinációt, 
komplementaritást és koherenciát, 
különösen az eljárás során előforduló 
átfedések elkerülése révén.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az európai szemeszter 
célkitűzéseinek részeként a strukturális 
reformok alapját a szolidaritásnak, az 
integrációnak és a társadalmi 
igazságosságnak kell képeznie a minőségi 
munkahelyteremtés és a fenntartható 
növekedés megvalósítása érdekében, 
javítva ezáltal minden uniós polgár 
életszínvonalát, és mindenki számára 
biztosítva ezáltal az egyenlőséget, a 
befogadást és a szociális védelemhez való 
hozzáférést a szociális jogok európai 
pillére alapelveinek megfelelően.

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 

(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 gazdasági 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, a 
technológiai fejlődéshez való 
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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.

alkalmazkodás, az alkalmazkodóképesség 
és a szociális biztonsági rendszerek 
megerősítése és a felfelé irányuló 
konvergenciafolyamat támogatása. A 
strukturális reformok megvalósítása hozzá 
kell, hogy járuljon a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióhoz, a termelékenység és 
a beruházások növeléséhez, továbbá a 
fenntartható növekedést és foglalkoztatást, 
valamint a demográfiai kihívásokat kezelő 
jó gazdasági és társadalmi feltételek 
kialakításához az Unióban. Segítenie kell 
az ellenállóképes munkaerőpiacok 
kiépítését, elő kell mozdítania a 
tisztességes munkahelyeket és fokoznia 
kell a társadalmi befogadást. Emellett a 
reformoknak elő kell segíteniük a szűk 
keresztmetszetek megszüntetését, és 
kedvező környezetet kell teremteniük a 
beruházások és a kkv-k számára, beleértve 
az innovatív és fenntartható 
újraiparosítást is. Konkrétabban, az 
oktatási és képzési rendszerek 
reformjának hozzá kell járulnia a 
gazdasági tevékenység fellendítéséhez és 
egyúttal a közép- és hosszú távú 
növekedés feltételeinek megteremtéséhez.

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 támogatni 
és ösztönözni kell a Bizottság és a 
tagállamok közötti szorosabb párbeszéd 
révén, valamint a kohéziós politika 
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támogatásával, különösen azért, mert 
egyes – különösen az euróövezeten kívüli 
– tagállamokban alacsony a növekedés, 
magas a munkanélküliségi ráta, nőnek a 
társadalmi egyenlőtlenségek és fokozódik 
a szegénység kockázata.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Intelligens, fenntartható és 
inkluzív strukturális reformokra van 
szükség, amelyek megfelelnek az EUMSZ 
9. cikkében foglaltaknak, 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, 
tisztességes munkahelyek teremtése, a 
beruházások ösztönzése és a felfelé 
irányuló gazdasági és társadalmi 
konvergencia folyamatának támogatása 
érdekében.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az (EU) 2017/825 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet19 
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 

(7) Az (EU) 2017/825 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet19 
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 
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alapok hatékony és eredményes 
felhasználásának elősegítése révén. A 
program keretében a Bizottság tagállami 
kérésre technikai támogatást nyújt, amely 
szakpolitikai területek széles körét fedheti 
le. A strukturálisreform-támogató program 
kezdeti tapasztalatai azt mutatják, hogy a 
technikai támogatás iránt a rendelkezésre 
álló éves költségvetéshez képest 
négyszeres (2017), illetve ötszörös (2018) 
kereslet volt.

alapok hatékony és eredményes 
felhasználásának elősegítése révén. A 
program keretében a Bizottság tagállami 
kérésre technikai támogatást nyújt, amely 
szakpolitikai területek széles körét fedheti 
le. A strukturálisreform-támogató program 
kezdeti tapasztalatai azt mutatják, hogy a 
technikai támogatás iránt a rendelkezésre 
álló éves költségvetéshez képest 
négyszeres (2017), illetve ötszörös (2018) 
kereslet volt, aminek hatására az Európai 
Bizottság a 2019-es és a 2020-as 
költségvetés növelésére tett javaslatot.

__________________ __________________
19 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2017/825 rendelete (2017. május 17.) a 
strukturálisreform-támogató program 
2017–2020-as időszakra vonatkozó 
létrehozásáról, valamint az 1303/2013/EU 
és az 1305/2013/EU rendelet módosításáról 
(HL L 129., 2017.5.19., 1. o.).

19 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2017/825 rendelete (2017. május 17.) a 
strukturálisreform-támogató program 
2017–2020-as időszakra vonatkozó 
létrehozásáról, valamint az 1303/2013/EU 
és az 1305/2013/EU rendelet módosításáról 
(HL L 129., 2017.5.19., 1. o.).

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Az uniós intézmények és szervek 
széles körű tapasztalattal rendelkeznek a 
tagállamok nemzeti, regionális és helyi 
hatóságainak nyújtott célzott támogatás 
terén a kapacitásépítés és a kohéziós 
politika végrehajtása tekintetében. Ezt a 
tapasztalatot az Unió kapacitáserősítésére 
kell felhasználni, hogy támogatást 
biztosíthasson az érdeklődő tagállamok 
számára növekedési potenciáljuk és 
társadalmi kohéziójuk javítása érdekében 
olyan intézkedések révén, amelyek célja a 
foglalkoztatási ráta növelése, a kirekesztés 
és a szegénység elleni küzdelem, valamint 
az általános érdekű szolgáltatások, többek 
között a minőségi oktatási, valamint a 
betegellátási és egészségügyi 
szolgáltatások hozzáférhetőségének 
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javítása.

Módosítás 8

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 
euróövezeten kívüli azon tagállamokban 
megvalósítandó reformokhoz, amelyek 
bizonyítható lépéseket tettek az egységes 
valuta meghatározott időkereten belüli 
bevezetése érdekében.

(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 program alapját pedig a 
szociális jogok európai pillérében foglalt 
elveknek, az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának és az ENSZ fenntartható 
fejlődési céljainak kell képezniük. A 
programnak emellett célzott támogatást 
kell nyújtania az euróövezeten kívüli 
tagállamokban megvalósítandó 
reformokhoz, ami azonban nem kötelezi 
őket az egységes valuta bevezetésére.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
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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 gazdasági és szociális 
ágazataik tekintetében.

(13) A program átfogó célkitűzése a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió, 
a beruházás, a versenyképesség, a 
termelékenység, a fenntartható növekedés, 
a munkahelyteremtés, a társadalmi 
befogadás és a foglalkoztatás ösztönzése. 
E célból a program pénzügyi ösztönzőket 
nyújt a strukturális jellegű kihívások 
kezeléséhez, továbbá elősegíti a tagállamok 
közigazgatási és intézményi kapacitásának 
megerősítését intézményeik, illetve 
gazdasági és szociális ágazataik 
tekintetében. Emellett a strukturális 
reform előkészítése és végrehajtása során 
megfelelő szinten be kell vonni a 
regionális és helyi önkormányzatokat is.

Módosítás 10

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 

(14) A program mindegyik eszközéhez 
egyedi célkitűzéseket kell meghatározni. A 
reformösztönző eszköz tekintetében az 
egyedi célkitűzések a az európai 
szemeszter folyamatához kapcsolódó 
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 euróövezeti tagságra való 
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tettek az egységes valuta meghatározott 
időkereten belüli bevezetése érdekében.

felkészülésük támogatása érdekében a 
célkitűzések azon tagállamokra 
vonatkoznak, amelyek még nem vezették 
be az eurót, de bizonyítható lépéseket 
tettek vagy tesznek az egységes valuta 
meghatározott időkereten belüli bevezetése 
érdekében.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A programnak ösztönöznie kell a 
helyi hatóságokon és más érdekelt feleken 
keresztül végrehajtott reformokat. 
Amennyiben az európai szemeszter és 
különösen az országspecifikus ajánlások 
olyan kihívásokat azonosítanak, amelyek 
sürgős reformokat igényelnek, de az 
érintett tagállam nem megfelelően 
használja fel az elkülönített 
finanszírozást, vagy ezt a finanszírozást a 
Bizottság felfüggesztette, a programnak 
továbbra is támogatnia kell az e kihívások 
kezeléséhez hozzájáruló regionális és 
helyi szintű intézkedéseket.

Módosítás 12

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 
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 

(15) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a program által támogatott reformok a 
kulcsfontosságú gazdasági és társadalmi 
kérdések mindegyikét felöleljék és 
társadalmi szempontokat is lefedjenek, 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 
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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.

intézményi és igazgatási reformokkal, az 
üzleti környezettel, a pénzügyi szektorral, a 
termékpiacokkal, a digitális fejlődés 
kiaknázásával, a szolgáltatás- és 
munkaerőpiaccal, a munkahelyek 
betöltéséhez szükséges készségekkel, a 
gyermekekre, az ifjúságra és az idősekre 
vonatkozó politikákkal, az oktatással és 
képzéssel, a fenntartható fejlődéssel, a 
népegészségüggyel és a társadalmi jóléttel 
kapcsolatos területek.

Módosítás 13

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 az érintett tagállam javára.

törölve

Módosítás 14

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 

(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 
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szemesztere keretében azonosított 
kihívások kezelése, ideértve az 
országspecifikus ajánlásokra adott 
válaszként javasolt reformokat is.

szemesztere keretében azonosított 
kihívások kezelése, ideértve az 
országspecifikus ajánlásokra adott 
válaszként javasolt reformokat is, 
figyelembe véve az egyes tagállamokra 
vonatkozóan azonosított specifikus 
szociális, gazdasági és területi mutatókat 
és helyzeteket.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A technológiai fejlődést szem előtt 
tartva a program hozzájárulhat a digitális 
infrastruktúrákra és készségekre irányuló 
integrált beruházási tervek elfogadásához 
és azok hatékony finanszírozási keretének 
létrehozásához, ami maximalizálja az 
európai régiók versenyképességét. 

Módosítás 16

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 
szakaszokban kell allokálni. Az első, húsz 
hónapig tartó szakaszban a reformösztönző 
eszközre vonatkozó teljes pénzügyi 
keretösszeg felét (11 000 000 000 EUR) 

(20) Annak érdekében, hogy a 
tagállamok érdemi ösztönzőt kapjanak a 
strukturális reformoknak a társadalmi, 
gazdasági és területi kihívások és a 
beruházási szükségletek 
figyelembevételével történő 
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, valamint az egy 
főre eső GDP-re, az országon belüli 
társadalmi kirekesztésre, szegénységre és 
munkanélküliségre vonatkozó mutatók 
által meghatározott társadalmi-gazdasági 
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kell elérhetővé tenni a tagállamok számára. 
Ezen időszak alatt a tagállamok a számukra 
megállapított allokáció maximumát 
kaphatják meg a reformvállalásokra 
vonatkozó javaslatok benyújtása alapján.

helyzet alapján kell kiszámítani. Annak 
biztosítása érdekében, hogy a pénzügyi 
ösztönzők a program alkalmazási idejét 
teljeskörűen lefedjék, a forrásokat a 
tagállamok részére szakaszokban kell 
allokálni. Az első, húsz hónapig tartó 
szakaszban a reformösztönző eszközre 
vonatkozó teljes pénzügyi keretösszeg 
75%-át kell elérhetővé tenni a tagállamok 
számára. Ezen időszak alatt a tagállamok 
legfeljebb a számukra megállapított 
allokáció maximumát kaphatják meg a 
reformvállalásokra vonatkozó javaslatok 
benyújtása alapján.

Módosítás 17

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 
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 

(21) Az átláthatóság és a hatékonyság 
érdekében a program zárásáig tartó 
következő szakaszban a Bizottságnak 
rendszeres időközönként kiírásra kerülő 
felhívásokra épülő rendszert kell 
kidolgoznia az eszköz teljes pénzügyi 
keretösszege fennmaradó 25-ának 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. A javaslatokról azok hivatalos 
benyújtását megelőzően széles körűen 
konzultálni kell az érdekelt felekkel. Az 
átláthatóság érdekében helyénvaló, hogy a 
második szakaszban a Bizottság által 
szervezett első felhívás az eszköz teljes 
pénzügyi keretösszege fennmaradó 
részének megfelelő összegre szóljon. 
Helyénvaló, hogy további felhívásokat a 
Bizottság csak akkor szervezzen, ha a teljes 
pénzügyi keretösszeget még nem 
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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.

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.

Módosítás 18

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 
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.

(22) Meg kell határozni a 
reformvállalásokra vonatkozó javaslatok 
tagállamok általi benyújtásának egyértelmű 
és átlátható eljárását és a reformvállalás-
javaslatok tartalmát. A széles körű és 
megfelelően dokumentált nyilvános 
konzultációs eljárást követően a 
tagállamnak a reformvállalásokra 
vonatkozó javaslatát a nemzeti 
reformprogramjával együtt kell 
benyújtania, de külön melléklet 
formájában, és a javaslatot eltérő 
időpontban is benyújthatja. Jóllehet a 
programban való részvétel önkéntes, a 
túlzott makrogazdasági egyensúlyhiánnyal 
szembesülő tagállamokat és azokat az 
euróövezeten kívüli tagállamokat, 
amelyek a strukturális fejlődés 
tekintetében jelentős késedelmektől 
szenvednek, különösen ösztönözni kell, 
hogy terjesszenek elő olyan 
reformjavaslatokat a reformösztönző 
eszköz keretében, amelyek a túlzott 
makrogazdasági egyensúlyhiányt kiváltó 
problémákat kezelik.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés



PE645.062v02-00 16/36 AD\1200173HU.docx

HU

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 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 
hároméves időtartamra szóló menetrendet 
is meg kell határozniuk. Törekedni kell a 
Bizottság és a tagállamok közötti 
együttműködés tényleges javítására, amely 
a reformok jóval hatékonyabb 
végrehajtását eredményezné.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Ahhoz, hogy az elindított reformok 
széles körű támogatást élvezzenek, a 
programban részt venni kívánó 
tagállamoknak a pályázatok előkészítési 
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, az üzleti szektorral, a 
szociális partnerekkel és a civil 
társadalommal, valamint a nemzeti 
parlamentekkel.
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Módosítás 21

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 az allokálandó összeget. Ennek 
érdekében a 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 
reformvállalások jellegét és jelentőségét, és 
átlátható kritériumok alapján meg kell 
határoznia az allokálandó összeget. Ennek 
érdekében a Bizottságnak figyelembe kell 
vennie a tagállam által közölt tartalmi 
elemeket és meg kell vizsgálnia, hogy a 
tagállam által javasolt reformvállalások a 
területi szükségleteket figyelembe véve 
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 és 
a régiókban. 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. Ezenkívül a finanszírozási 
rendszert érintő javasolt reformokat 
figyelemmel kell kísérni az európai 
szemeszter folyamata révén.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
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29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az átláthatóság érdekében a 
Bizottság által elfogadott 
reformvállalásokról tájékoztatni kell az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot, és a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 
megfelelő kommunikációs tevékenység 
elvégzéséről.

(29) Az átláthatóság érdekében a 
Bizottság által elfogadott 
reformvállalásokról tájékoztatni kell az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot, és a 
Bizottságnak rendszeresen gondoskodnia 
kell a megfelelő kommunikációs 
tevékenység elvégzéséről.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) Emellett a reformok hosszú távú 
fenntarthatóságához elengedhetetlen, 
hogy az egyes tagállamok hatóságai 
tisztában legyenek a program politikai 
jelentőségével, és azzal kapcsolatban a 
lehető legátfogóbb tájékoztatást adják, 
valamint elköteleződést mutassanak.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) 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 reformvállalások tagállami 
végrehajtására vonatkozó pozitív bizottsági 
értékelés alapján kell teljesíteni. A 
pénzügyi hozzájárulások felfüggesztésére 
és törlésére akkor kerülhet sor, ha a 
tagállam nem hajtotta végre kielégítően a 
reformvállalásokat. Annak biztosítása 
érdekében, hogy végrehajtásukat követően 

(31) A hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás érdekében egyedi 
szabályokat kell megállapítani a 
költségvetési kötelezettségvállalásokra, az 
előlegfizetésekre, a kifizetésekre, a 
felfüggesztésre, a törlésre és a 
pénzeszközök visszafizettetésére. A 
kifizetéseket a reformvállalások tagállami 
végrehajtására vonatkozó pozitív bizottsági 
értékelés alapján kell teljesíteni. A 
pénzügyi hozzájárulások felfüggesztésére 
és törlésére akkor kerülhet sor, ha a 
tagállam nem hajtotta végre kielégítően a 
reformvállalásokat. Annak biztosítása 
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a reformoknak tartós hatása legyen, a 
pénzügyi hozzájárulás kifizetésétől 
számított észszerű időtartamot 
megállapítva meg kell határozni a 
reformok tartósságát. E tekintetben egy 
ötéves időtartam észszerű minimális 
követelménynek tekinthető. Megfelelő 
kontradiktórius eljárásokat kell létrehozni 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
Bizottságnak a felfüggesztésre, törlésre és 
kifizetett összegek visszafizettetésére 
vonatkozó döntései tiszteletben tartsák a 
tagállamok észrevételezési jogát.

érdekében, hogy végrehajtásukat követően 
a reformoknak tartós hatása legyen, a 
pénzügyi hozzájárulás kifizetésétől 
számított észszerű időtartamot 
megállapítva meg kell határozni a 
reformok tartósságát. E tekintetben egy 
ötéves időtartam észszerű minimális 
követelménynek tekinthető. Megfelelő 
kontradiktórius eljárásokat kell létrehozni 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
Bizottságnak a felfüggesztésre, törlésre és 
kifizetett összegek visszafizettetésére 
vonatkozó döntései tiszteletben tartsák a 
tagállamok észrevételezési jogát.

Módosítás 25

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, ami a 
program 2019-es és 2020-as 
költségvetésének növelésére irányuló 
javaslathoz vezetett. 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.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
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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 tagállamok kezdeményezésére 
megkezdett reformok, a gazdasági 
kormányzás folyamataiba illeszkedő 
reformok vagy az uniós jog végrehajtásával 
összefüggő intézkedések, az Unió 
versenyképességének fellendítését, a 
tisztességes munkahelyek teremtését, a 
termelékenység növelését, a 
reálgazdaságba történő fenntartható 
beruházások ösztönzését célzó reformok, a 
minőségi egészségügyi és oktatási 
szolgáltatások garantálását, a szegénység 
és a társadalmi kirekesztés kezelését, 
valamint az Unión belüli gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió erősítését 
célzó reformok megvalósításának 
támogatását, továbbá azon tagállamok 
támogatását, amelyek konkrét lépéseket 
tettek az euróövezethez való csatlakozás 
felé. Az eszköznek technikai támogatást 
kell nyújtania továbbá a gazdasági 
kiigazítási programok végrehajtásával 
összefüggő reformok megvalósításához, 
valamint a program más eszközei 
keretében indított reformok előkészítéséhez 
és végrehajtásához is.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) Az uniós költségvetésből származó 
pénzeszközök hatékony és következetes 
allokációja, valamint a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás elvének 
tiszteletben tartása érdekében az e program 
alapján hozott intézkedéseknek 
konzisztensnek kell lenniük a folyamatban 
lévő uniós programokkal és ki kell 

(42) Az uniós költségvetésből származó 
pénzeszközök hatékony, átlátható és 
következetes allokációja, valamint a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
elvének tiszteletben tartása érdekében az e 
program alapján hozott intézkedéseknek 
konzisztensnek kell lenniük a folyamatban 
lévő uniós programokkal és ki kell 
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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.

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.

Módosítás 28

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 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 
nemzeti strukturális reformok kihívásainak 
kezeléséhez, támogatva ezáltal a 
vállalkozói készségeket és a 
foglalkoztatást, a vállalkozásokat – 
beleértve a kis- és középvállalkozásokat is 
–, a gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziót, a versenyképességet, a 
beruházásokat, a termelékenységet, a 
társadalmi befogadást és a fenntartható 
növekedést, valamint rugalmas 
munkaerőpiacok kiépítését és a 
demográfiai kihívások kezelését a 
szociális jogok európai pillérében és az 
Európai Unió Alapjogi Chartájában 
foglalt elvekkel összhangban, ezáltal 
biztosítva a környezetvédelmi és 
társadalmi szempontból fenntartható és 
demokratikus Uniót, az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljai és a Párizsi 
Megállapodásban foglalt kötelezettségek 
teljesítése alapján; valamint
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Módosítás 29

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 
kihívások tekintetében.

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

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. és 5. cikkben meghatározott általános 
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:

A 4. és 5. cikkben meghatározott általános 
és egyedi célkitűzések a gazdasági, 
társadalmi és területi 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:

Módosítás 31

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, 
beruházások, vállalkozásokban való állami 
részvétel, privatizációs folyamatok, 
külkereskedelem és közvetlen külföldi 

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

befektetések, verseny és közbeszerzés, 
fenntartható ágazati fejlődés, a kutatás és 
innováció, valamint a digitalizálás 
támogatása, a vállalkozói szellem 
ösztönzését szolgáló feltételek 
előmozdítása, valamint az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású gazdaságra való 
méltányos átállás kialakítása, amelyből 
senki nem marad ki;

Módosítás 32

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) oktatás, egész életen át tartó 
tanulás és képzés, a munkahelyek 
létrehozására irányuló inkluzív 
munkaerőpiaci intézkedések – ideértve a 
társadalmi párbeszédet is –, a méltányos 
átállás érdekében történő továbbképzés és 
átképzés, esélyegyenlőség és egyenlő 
hozzáférés mindenki számára, jobb jövő a 
hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és 
idősek számára, digitális készségek, a 
szegénység és egyenlőtlenség elleni 
küzdelem, a társadalmi befogadás 
előmozdítása, szociális biztonság és 
szociális jóléti rendszerek, a szociális 
infrastruktúra fejlesztése, népegészségügy 
és egészségügyi rendszerek, valamint a 
kohéziós, menekültügyi, migrációs és 
határpolitikák;

Módosítás 33

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 
erőforrás-hatékonyság, a megújuló 
energiaforrások ösztönzésére, az 

e) az éghajlat-politikai intézkedések 
végrehajtására, a mobilitásra, az 
energiaszegénység elleni küzdelemre, az 
energia- és erőforrás-hatékonyság, a 
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energiaellátás diverzifikációjának elérésére 
és az energiabiztonság megteremtésére, 
továbbá a mezőgazdasági és halászati 
ágazatra, valamint a vidéki térségek 
fenntartható fejlődésére vonatkozó 
politikák; és

megújuló energiaforrások ösztönzésére, az 
energiaellátás diverzifikációjának elérésére 
és az energiabiztonság megteremtésére, 
továbbá a mezőgazdasági és halászati 
ágazatra, valamint a vidéki és határokon 
átnyúló térségek fenntartható fejlődésére 
vonatkozó politikák; és

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a pénzügyi ágazatra vonatkozó 
intézkedések, ideértve a pénzügyi 
tájékozottságra, a pénzügyi stabilitásra, a 
finanszírozási eszközökhöz való 
hozzáférésre és a reálgazdaságnak való 
hitelezésre, valamint az adatok és 
statisztikák előállítására, biztosítására, 
minőség-ellenőrzésére és jelentésére 
irányuló intézkedéseket.

f) a pénzügyi ágazatra vonatkozó 
intézkedések, ideértve a pénzügyi 
tájékozottságnak különösen az oktatás 
révén történő előmozdítására, a pénzügyi 
stabilitásra, a finanszírozási eszközökhöz 
való hozzáférésre és a reálgazdaságnak 
való hitelezésre; valamint az adatok és 
statisztikák előállítására, biztosítására, 
minőség-ellenőrzésére és jelentésére 
irányuló intézkedéseket.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

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 

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 összeget rendelkezésre 
kell bocsátani a nem kormányzati 
szervezetek és a helyi hatóságok 
segítségével a közös valuta adott 
tagállamban történő bevezetésével 
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az érintett tagállamnak arra, hogy a 
bizottsági következtetések közlésétől 
számított két hónapos időtartamon belül 
megtegye észrevételeit.

kapcsolatos nyílt vita, valamint tájékoztató 
kampányok előmozdítása érdekében 
kidolgozott javaslatokhoz. 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.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A program pénzügyi 
keretösszegéből fedezhetők a program 
irányításához és a program célkitűzéseinek 
megvalósításához szükséges előkészítő, 
nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és 
értékelési tevékenységekkel – különösen 
tanulmányokkal, szakértői ülésekkel, 
információs és kommunikációs 
intézkedésekkel, többek között az Unió 
politikai prioritásaira vonatkozó 
intézményi kommunikációval – 
kapcsolatos kiadások is, amennyiben azok 
kapcsolódnak e rendelet célkitűzéseihez, 
továbbá az információk feldolgozására és 
cseréjére összpontosító 
információtechnológiai hálózatokkal 
kapcsolatos kiadások, ideértve a szervezeti 
információtechnológiai eszközökkel 
kapcsolatos kiadásokat, valamint a 
program irányítása tekintetében a 
Bizottságnál felmerült minden egyéb 
technikai és igazgatási segítségnyújtási 
kiadás. A kiadások emellett a 3. cikkben 
említett mindhárom eszköz keretében 
magukban foglalhatják egyéb támogató 
tevékenységeknek – például a technikai 
támogatási projektek helyszíni minőség-
ellenőrzésének és nyomon követésének – a 
költségeit, valamint a strukturális reformok 
értékelésével és végrehajtásával 
kapcsolatos partneri tanácsadás, szakértők 
költségeit.

(3) A program pénzügyi 
keretösszegéből fedezhetők a program 
irányításához és a program célkitűzéseinek 
megvalósításához szükséges előkészítő, 
nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és 
értékelési tevékenységekkel – különösen 
tanulmányokkal, szakértői ülésekkel, 
információs és kommunikációs 
intézkedésekkel, nemzeti, valamint adott 
esetben regionális és helyi szinten is, 
többek között az Unió politikai 
prioritásaira vonatkozó intézményi 
kommunikációval – kapcsolatos kiadások 
is, amennyiben azok kapcsolódnak e 
rendelet célkitűzéseihez, továbbá az 
információk feldolgozására és cseréjére 
összpontosító információtechnológiai 
hálózatokkal kapcsolatos kiadások, 
ideértve a szervezeti 
információtechnológiai eszközökkel 
kapcsolatos kiadásokat, valamint a 
program irányítása tekintetében a 
Bizottságnál felmerült minden egyéb 
technikai és igazgatási segítségnyújtási 
kiadást. A kiadások emellett a 3. cikkben 
említett mindhárom eszköz keretében 
magukban foglalhatják egyéb támogató 
tevékenységeknek – például a technikai 
támogatási projektek helyszíni minőség-
ellenőrzésének és nyomon követésének – a 
költségeit, valamint a strukturális reformok 
értékelésével és végrehajtásával 
kapcsolatos partneri tanácsadás, szakértők 
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költségeit.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok részére megosztott 
irányítás keretében allokált 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.

törölve

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
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.

A reformösztönző eszköz 7. cikk (2) 
bekezdésének a) pontjában említett teljes 
keretösszegéből az egyes tagállamok 
rendelkezésére álló maximális pénzügyi 
hozzájárulást az I. melléklet határozza 
meg. E maximális pénzügyi hozzájárulás 
kiszámítása minden tagállam esetében 
egyértelműen és átlátható módon, a szóban 
forgó mellékletben meghatározott 
kritériumok és módszertan 
felhasználásával, az egyes tagállamok 
népessége alapján, valamint az ország egy 
főre eső GDP-je, valamint az országon 
belüli társadalmi kirekesztésre, 
szegénységre és munkanélküliségre 
vonatkozó mutatók által meghatározott 
társadalmi-gazdasági helyzet alapján 
történik. Ennek a maximális pénzügyi 
hozzájárulásnak a 10. cikkben 
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meghatározott allokációs folyamat minden 
szakaszában és minden felhívása során 
részben vagy teljes mértékben 
rendelkezésre kell állnia az egyes 
tagállamoknak történő allokáció céljából.

Módosítás 39

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 az e rendelet 
alkalmazásának kezdőnapjától számított 
húsz hónapos időszakra allokáció céljából 
rendelkezésre bocsátja a 7. cikk (2) 
bekezdésének a) pontjában említett teljes 
keretösszeg 75 %-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.

Módosítás 40

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 allokációjára szól.

(3) A Bizottság a (2) bekezdésben 
említett időszak végét követően kezdődő 
időszakra allokáció céljából rendelkezésre 
bocsátja a reformösztönző eszköz 7. cikk 
(2) bekezdésének a) pontjában említett 
teljes keretösszegének fennmaradó 25 %-
át, valamint azt az összeget, amelynek a (2) 
bekezdésnek megfelelő allokációjára a 
reformösztönző eszköz keretében 
szervezett és közzétett felhívások alapján 
nem került sor.
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Módosítás 41

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 reformösztönző eszköz keretében 
támogatásban részesülni kívánó tagállam 
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
XX/xx rendelete1a 6. cikkének megfelelően 
a helyi és regionális önkormányzatokkal 
és érdekeltekkel partnerségben, valamint 
a szociális partnerekkel és a civil 
társadalommal folytatott konzultációt 
követően 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.

__________________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) XX/xx rendelete (XX) az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai 
Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra 
és az Európai Tengerügyi és Halászati 
Alapra vonatkozó közös rendelkezések, 
valamint az előbbiekre és a Menekültügyi 
és Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági 
Alapra és a Határigazgatási és 
Vízumeszközre vonatkozó pénzügyi 
szabályok megállapításáról (HL L ...).

Módosítás 42

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, 

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

tagállamban, és ha lehetséges, a más 
tagállamokra átgyűrűző hatások;

Módosítás 43

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a javasolt reform révén javítandó 
szociális mutatók és a szociális jogok 
európai pillérében meghatározott elvek, 
valamint az ENSZ fenntartható fejlődési 
céljai elérése érdekében tett hozzájárulás;

Módosítás 44

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a hivatalos benyújtást megelőzően 
folytatott konzultáció kiterjedtsége;

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 7 bekezdés – a pont – i pont – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- az országspecifikus ajánlásokban és 
a Bizottság által hivatalosan elfogadott 
egyéb releváns, az európai szemeszterhez 
kapcsolódó dokumentumban; vagy

- az országspecifikus ajánlásokban és 
a Bizottság által hivatalosan elfogadott 
egyéb releváns, az európai szemeszterhez 
kapcsolódó dokumentumban, beleértve az 
országjelentéseket; vagy

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 7 bekezdés – a pont – iii pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. várhatóan kedvező társadalmi és 
környezeti hatást gyakorolnak-e az 
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érintett tagállamban;

Módosítás 47

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, indokolással ellátott 
kérelmet intézhet a Bizottsághoz. A 
tagállam ebből a célból módosított vagy új 
reformvállalásokra tehet javaslatot.

(1) Amennyiben az érintett tagállam 
objektív körülmények miatt részben vagy 
egészében nem tudja már megvalósítani a 
reformvállalásokat, beleértve a vonatkozó 
mérföldköveket és célokat, vagy 
amennyiben a szociális és gazdasági 
mutatók olyan mértékben változnak meg, 
ami jelentős hatással van az eredeti 
javaslatra, az érintett tagállam a 12. cikk 
(1) bekezdésében említett határozat 
módosítására vagy felváltására irányuló, 
indokolással ellátott kérelmet intézhet a 
Bizottsághoz. A tagállam ebből a célból 
módosított vagy új reformvállalásokra 
tehet javaslatot.

Módosítás 48

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) 

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, többek között a program, az 
európai strukturális és beruházási alapok 
és az egyéb uniós finanszírozású 
programok közötti összhang biztosítása 
érdekében meghozott intézkedésekről való 
jelentéstételhez felhasználhatják a nemzeti 
reformprogramok tartalmát. A 
jelentéstételre vonatkozó részletes 
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bekezdésében említett határozatban kell 
meghatározni.

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.

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A pénzügyi hozzájárulások érintett 
tagállamok számára történő, e cikk szerinti 
kifizetésére a költségvetési 
előirányzatoknak megfelelően és a 
rendelkezésre álló források függvényében 
kerül sor.

(3) A pénzügyi hozzájárulások érintett 
tagállamok számára történő, e cikk szerinti 
kifizetése a tagállam kérésére magába 
foglalhat előfinanszírozási kifizetést, és 
arra a költségvetési előirányzatoknak 
megfelelően és a rendelkezésre álló 
források függvényében kerül sor.

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 
bizottsági következtetések közlésétől 
számított két hónapos időtartamon belül 
megtegye észrevételeit.

(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 
bizottsági következtetések közlésétől 
számított két hónapos időtartamon belül 
megtegye észrevételeit. A Bizottság 
biztosítja, hogy az ilyen tagállamokban a 
reformot végrehajtó nem kormányzati 
szervezetek és helyi hatóságok továbbra is 
részesüljenek a program előnyeiből.
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Módosítás 51

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 
és tájékoztató kampányok, 
médiakampányok és események 
szervezése, az intézményi kommunikációt 
és adott esetben a közösségi hálózatokon 
keresztüli kommunikációt is beleértve; 
valamint valamint

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

Módosítás 52

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 gazdasági növekedés és a 
minőségi munkahelyek teremtése és 
megőrzése, a szegénységcsökkentés, 
valamint a társadalmi konvergencia és 
befogadás megvalósítása céljából vállalt 
reformjaik végrehajtása;

Módosítás 53

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, 

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

amelyek pénzneme nem az euró, és 
amelyek bizonyítható lépéseket tettek vagy 
tesznek az egységes valuta meghatározott 
időkereten belüli bevezetése érdekében;

Módosítás 54

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) olyan intézkedések, amelyek 
hozzájárulhatnak a szociális jogok 
európai pillérében, az Európai Unió 
Alapjogi Chartájában vagy az Egyesült 
Nemzetek fenntartható fejlődési céljaiban 
meghatározott elvek végrehajtásához.

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A X. melléklet meghatározza a 7. cikk (2) 
bekezdése c) pontjának i. alpontjában 
említett teljes pénzügyi keretösszegből az 
egyes tagállamok rendelkezésére álló 
maximális pénzügyi hozzájárulást. E 
maximális pénzügyi hozzájárulás 
kiszámítása minden jogosult tagállam 
esetében az egyes tagállamok népessége 
alapján, a szóban forgó mellékletben 
meghatározott kritériumok és módszertan 
felhasználásával történik, és a 10. cikkben 
meghatározott minden allokációs szakaszra 
és felhívásra alkalmazandó.

A 7. cikk (2) bekezdése c) pontjának i. 
alpontjában említett teljes pénzügyi 
keretösszegből az egyes tagállamok 
rendelkezésére álló maximális pénzügyi 
hozzájárulást a X. melléklet határozza 
meg. E maximális pénzügyi hozzájárulás 
kiszámítása minden jogosult tagállam 
esetében az egyes tagállamok népessége 
alapján, a szóban forgó mellékletben 
meghatározott kritériumok és módszertan 
felhasználásával, az egy főre eső GDP, 
valamint az országon belüli társadalmi 
kirekesztésre, szegénységre és 
munkanélküliségre vonatkozó mutatók 
által meghatározott társadalmi-gazdasági 
helyzet alapján történik, és a 10. cikkben 
meghatározott minden allokációs szakaszra 
és felhívásra alkalmazandó.
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Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A jogosult tagállam e 
konvergenciatámogató eszköz pénzügyi 
támogatási komponense keretében 
reformvállalási javaslatot nyújt be a 11. 
cikknek megfelelően.

(1) A széles körű és megfelelően 
dokumentált nyilvános konzultációs 
eljárást követően a jogosult tagállam e 
konvergenciatámogató eszköz pénzügyi 
támogatási komponense keretében 
reformvállalási javaslatot nyújt be a 
11. cikknek megfelelően.
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