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RÖVID INDOKOLÁS

A Covid19-világjárvány Európa minden polgárát érintő válságot eredményez, de a polgárokat 
különböző mértékben érinti. Az elmélyült társadalmi szakadékok, a magasabb 
munkanélküliségi ráták és a megnövekedett egyenlőtlenségek kockázata – emellett a stagnáló 
gazdasági növekedés – valós. Ezért a szociális dimenzió kulcsfontosságú a megfelelő 
fellendüléshez.

A válságból való kilábaláshoz, valamint a zöld, digitális, társadalmi és reziliens gazdasági 
fellendüléshez szükséges erőforrásokat és intézkedéseket a minőségi munkahelyek – és nem 
bármilyen munkaviszony – teremtése érdekében kell felhasználni. Az európai polgárok 
számára lehetővé kell tenni, hogy valódi és fenntartható munkalehetőségekre számíthassanak.

A szociális partnereket teljes mértékben be kell vonni a válságintézkedések végrehajtásába 
annak biztosítása érdekében, hogy az intézkedések megfeleljenek az emberek igényeinek.

A társadalmi befogadás és a szegénység csökkentése önmagában is cél. Emellett eszközként 
szolgálnak az európai gazdaság fellendülésének és működésének javításához, mivel több 
embernek lesz valódi esélye a boldogulásra. Ezért indokolt és szükséges az e célkitűzésekbe 
való beruházás is.

Az ideiglenes intézkedéseket kivételesen az ESZA finanszírozza, különösen a csökkentett 
munkaidős programok és az önfoglalkoztatók támogatása tekintetében, és ez nem válhat 
általános gyakorlattá. Az ilyen támogatást körültekintően meg kell fontolni annak érdekében, 
hogy válságok idején ne kerüljenek veszélybe más kiszolgáltatott csoportok a források 
újraelosztása miatt; meg kell akadályoznia a pénzügyi támogatásban részesülő szervezetek 
általi visszaéléseket, valamint biztosítania kell az Európai Parlament és az érintett érdekelt 
felek bevonásával történő, részvételen alapuló ellenőrzést.

MÓDOSÍTÁS:

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamokat példa nélküli 
módon érinti a Covid19-világjárvány 
következményeképpen kialakult válság. A 
válság visszaveti a tagállamok 
növekedését, ez pedig tovább súlyosbítja 
az egészségügyi rendszereikben és 

(1) A tagállamokat példa nélküli 
módon érinti a Covid19-világjárvány 
következményeképpen kialakult válság. A 
válság elmélyíti a társadalmi 
szakadékokat, fokozza a munkahely-
megszűnéseket és a társadalmi 
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gazdaságuk más ágazataiban szükséges 
közberuházások hirtelen és jelentős 
növekedése miatt kialakult súlyos 
likviditási hiányt. Ezáltal egy olyan 
kivételes helyzet állt elő, amely egyedi 
intézkedéseket kíván.

egyenlőtlenségek, továbbá visszaveti a 
tagállamok növekedését, ez pedig tovább 
súlyosbítja az egészségügyi rendszereikben 
és gazdaságuk más ágazataiban szükséges 
közberuházások hirtelen és jelentős 
növekedése miatt kialakult súlyos 
likviditási hiányt. Ezáltal egy olyan 
kivételes helyzet állt elő, amely egyedi 
intézkedéseket kíván.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében 
rendkívüli jelleggel további 58 272 800 
000 EUR-t (folyó árakon) kell a 
strukturális alapokhoz kötődő költségvetési 
kötelezettségvállalásként rendelkezésre 
bocsátani a 2020-as, a 2021-es és a 2022-es 
évre, hogy a Covid19-világjárvány okozta 
válság elhárításában leginkább érintett 
tagállamok és régiók támogatáshoz 
jussanak, vagy előkészíthessék a zöld, 
digitális és reziliens gazdasági 
helyreállítást; a cél az, hogy a meglévő 
operatív programok révén a forrásokat 
mielőbb a reálgazdaságba forgassák. A 
2020-ra szóló források a 2014–2020 
közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziós célú ráfordításainak 
növeléséből, míg a 2021-re és 2022-re 
szóló források az Európai Uniós 
Helyreállítási Eszközből származnak. A 
kiegészítő források egy részét a Bizottság 
által kezdeményezett technikai 
segítségnyújtásra kell fordítani. A 
Bizottságnak tagállamonként le kell 
bontania a fennmaradó kiegészítő 
forrásokat, és az allokációs módszer alapját 
a tagállamok viszonylagos jólétét jelző 
legfrissebb objektív statisztikai adatok, 

(5) A beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében 
rendkívüli jelleggel további 58 272 800 
000 EUR-t (folyó árakon) kell a 
strukturális alapokhoz kötődő költségvetési 
kötelezettségvállalásként rendelkezésre 
bocsátani a 2020-as, a 2021-es és a 2022-es 
évre, hogy a Covid19-világjárvány okozta 
válság elhárításában leginkább érintett 
tagállamok és régiók támogatáshoz 
jussanak, vagy előkészíthessék a zöld, 
digitális, szociális és reziliens gazdasági 
helyreállítást; a cél az, hogy a meglévő 
operatív programok révén a forrásokat 
mielőbb a reálgazdaságba forgassák. A 
2020-ra szóló források a 2014–2020 
közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziós célú ráfordításainak 
növeléséből, míg a 2021-re és 2022-re 
szóló források az Európai Uniós 
Helyreállítási Eszközből származnak. A 
kiegészítő források egy részét a Bizottság 
által kezdeményezett technikai 
segítségnyújtásra kell fordítani. A 
Bizottságnak tagállamonként le kell 
bontania a fennmaradó kiegészítő 
forrásokat, és az allokációs módszer alapját 
a tagállamok viszonylagos jólétét jelző 
legfrissebb objektív statisztikai adatok, 
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valamint a jelenlegi válság gazdaságukra és 
társadalmaikra gyakorolt hatása és mértéke 
képezi. Tekintettel a legkülső régiók 
gazdaságainak és társadalmainak 
sebezhetőségére, az allokációs módszernek 
e régiók számára célzott kiegészítő 
összeget kell elkülönítenie. A válság 
folyamatosan változó hatásaira való 
tekintettel a bontást 2021-ben ugyanezen 
allokációs módszer alapján, a 2021. 
október 19-ig rendelkezésre álló 
legfrissebb statisztikai adatok 
felhasználásával felül kell vizsgálni, a 
kiegészítő források 2022. évi részletének 
felosztása céljából.

valamint a jelenlegi válság gazdaságukra és 
társadalmaikra gyakorolt hatása és mértéke 
képezi. Tekintettel a legkülső régiók 
gazdaságainak és társadalmainak 
sebezhetőségére, az allokációs módszernek 
e régiók számára célzott kiegészítő 
összeget kell elkülönítenie. A válság 
folyamatosan változó hatásaira való 
tekintettel a bontást 2021-ben ugyanezen 
allokációs módszer alapján, a 2021. 
október 19-ig rendelkezésre álló 
legfrissebb statisztikai adatok 
felhasználásával felül kell vizsgálni, a 
kiegészítő források 2022. évi részletének 
felosztása céljából.

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

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Annak érdekében, hogy a 
tagállamok a lehető legnagyobb 
rugalmasság mellett alakíthassák ki a 
Covid19-világjárvány okozta válság 
elhárítására szolgáló intézkedéseiket, 
illetve készíthessék elő a zöld, digitális és 
reziliens gazdasági helyreállítást, a 
Bizottságnak tagállamonként kell 
megállapítania az allokációkat. 
Rendelkezni kell továbbá arról is, hogy a 
kiegészítő forrásokat a leginkább 
rászorulók támogatására is fel lehessen 
használni. Ezenkívül meg kell határozni a 

(7) Annak érdekében, hogy a 
tagállamok a lehető legnagyobb 
rugalmasság mellett alakíthassák ki a 
Covid19-világjárvány okozta válság 
elhárítására szolgáló intézkedéseiket, 
illetve készíthessék elő a zöld, digitális, 
szociális és reziliens gazdasági 
helyreállítást, a Bizottságnak 
tagállamonként kell megállapítania az 
allokációkat. Rendelkezni kell továbbá 
arról is, hogy a kiegészítő forrásokat a 
leginkább rászorulók támogatására is fel 
lehessen használni. Ezenkívül meg kell 
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tagállamok kezdeményezése nyomán 
nyújtandó technikai segítségnyújtásra 
elkülönített összegek felső határát is, és a 
lehető legnagyobb rugalmasságot kell 
biztosítani a tagállamok számára ahhoz, 
hogy ezeket az összegeket az ERFA és az 
ESZA támogatásában részesülő operatív 
programokhoz rendeljék. Leszögezendő, 
hogy a kiegészítő források esetében nincs 
szükség a minimális ESZA-részarány 
alkalmazására. A kiegészítő források 
várható gyors elköltésére való tekintettel a 
kiegészítő forrásokhoz kapcsolódó 
kötelezettségvállalásokat csak az operatív 
programok lezárásakor kell visszavonni.

határozni a tagállamok kezdeményezése 
nyomán nyújtandó technikai 
segítségnyújtásra elkülönített összegek 
felső határát is, és a lehető legnagyobb 
rugalmasságot kell biztosítani a tagállamok 
számára ahhoz, hogy ezeket az összegeket 
az ERFA és az ESZA támogatásában 
részesülő operatív programokhoz 
rendeljék. A kiegészítő források várható 
gyors elköltésére való tekintettel a 
kiegészítő forrásokhoz kapcsolódó 
kötelezettségvállalásokat csak az operatív 
programok lezárásakor kell visszavonni.

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az ESZA tekintetében a kiegészítő 
forrásokat a tagállamoknak elsősorban a 
munkahelyek megőrzésére kell 
felhasználniuk, többek között a csökkentett 
munkaidős foglalkoztatás, az 
önfoglalkoztatóknak nyújtott támogatás, a 
– különösen a kiszolgáltatott helyzetben 
lévőket figyelembe vevő – 
munkahelyteremtés, a fiatalok 
foglalkoztatásával kapcsolatos 
intézkedések támogatása, az oktatási és 
képzési tevékenységek, a készségfejlesztés, 
valamint az általános érdekű, 
gyermekekre is kiterjedő szociális 
szolgáltatások elérhetőségének 
megkönnyítése révén. Hangsúlyozni kell, 
hogy a jelenlegi rendkívüli körülmények 
között a munkavállalók és az 
önfoglalkoztatók Covid19-világjárvánnyal 
kapcsolatos csökkentett munkaidős 
foglalkoztatásához abban az esetben is 
nyújtható támogatás, ha az nem párosul 

(10) Az ESZA tekintetében a kiegészítő 
forrásokat a tagállamoknak elsősorban a 
munkahelyek megőrzésére kell 
felhasználniuk, többek között a csökkentett 
munkaidős foglalkoztatás, az 
önfoglalkoztatóknak nyújtott támogatás, a 
– különösen a kiszolgáltatott helyzetben 
lévőket figyelembe vevő – 
munkahelyteremtés, a fiatalok 
foglalkoztatásával kapcsolatos 
intézkedések támogatása, az oktatási és 
képzési tevékenységek, a készségfejlesztés, 
a társadalmi befogadás és a szegénység 
elleni küzdelem támogatása – különös 
tekintettel a gyermekszegénységre –, 
valamint az egyetemes, inkluzív és magas 
színvonalú szolgáltatások – többek között 
az egészségügyi szolgáltatások és 
általános érdekű szociális szolgáltatások – 
többek között gyermekek általi 
elérhetőségének megkönnyítése révén. 
Hangsúlyozni kell, hogy a jelenlegi 
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aktív munkaerőpiaci intézkedésekkel 
(kivéve, ha a nemzeti jogszabályok 
előírnak ilyen intézkedéseket). A 
csökkentett munkaidős foglalkoztatáshoz 
nyújtott uniós támogatást időben korlátozni 
kell.

rendkívüli körülmények között a 
munkavállalók és az önfoglalkoztatók 
Covid19-világjárvánnyal kapcsolatos 
csökkentett munkaidős foglalkoztatásához 
abban az esetben is nyújtható támogatás, ha 
az nem párosul aktív munkaerőpiaci 
intézkedésekkel (kivéve, ha a nemzeti 
jogszabályok előírnak ilyen 
intézkedéseket). A csökkentett munkaidős 
foglalkoztatáshoz nyújtott uniós támogatást 
időben korlátozni kell.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Annak érdekében, hogy e 
kiegészítő forrásokat azokra a földrajzi 
területekre lehessen összpontosítani, ahol 
azokra a legnagyobb szükség van, 
rendkívüli intézkedésként – a strukturális 
alapok forrásainak elosztására vonatkozó 
általános szabályok sérelme nélkül – az 
ERFA-nak és az ESZA-nak juttatott 
kiegészítő forrásokat nem kell 
régiókategóriák szerint lebontani. A 
tagállamoknak azonban figyelembe kell 
venniük a régiók különböző igényeit és 
eltérő fejlettségi szintjét annak érdekében, 
hogy az EUMSZ 173. cikkében 
meghatározott gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió célkitűzéseivel 
összhangban továbbra is a kevésbé fejlett 
régiókra összpontosítsanak. A 
tagállamoknak a partnerség elveit szem 
előtt tartva együtt kell működniük a helyi 
és regionális hatóságokkal és a civil 
társadalmat képviselő érintett 
szervezetekkel is.

(15) Annak érdekében, hogy e 
kiegészítő forrásokat azokra a földrajzi 
területekre lehessen összpontosítani, ahol 
azokra a legnagyobb szükség van, 
rendkívüli intézkedésként – a strukturális 
alapok forrásainak elosztására vonatkozó 
általános szabályok sérelme nélkül – az 
ERFA-nak és az ESZA-nak juttatott 
kiegészítő forrásokat nem kell 
régiókategóriák szerint lebontani. A 
tagállamoknak azonban figyelembe kell 
venniük a régiók különböző igényeit és 
eltérő fejlettségi szintjét annak érdekében, 
hogy az EUMSZ 173. cikkében 
meghatározott gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió célkitűzéseivel 
összhangban továbbra is a kevésbé fejlett 
régiókra összpontosítsanak. A 
tagállamoknak a partnerség elveit szem 
előtt tartva együtt kell működniük a helyi 
és regionális hatóságokkal, valamint a 
szociális partnereket és a civil társadalmat 
képviselő érintett szervezetekkel is, 
beleértve a nem kormányzati szervezeteket 
és a társadalmi befogadás, a nemek 
közötti egyenlőség és a 
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megkülönböztetésmentesség 
előmozdításáért felelős szerveket is.

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Tekintettel a Covid19-
világjárvánnyal kapcsolatos helyzet 
sürgősségére, helyénvaló, hogy ez a 
rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő napon 
lépjen hatályba.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Or. en

Módosítás 7

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
Az 1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 8 bekezdés – 4 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESZA esetében a kiegészítő forrásokat 
elsősorban a munkahelyek megtartására 
kell felhasználni, ideértve a csökkentett 
munkaidős foglalkoztatást és az 
önfoglalkoztatók támogatását, mely abban 
az esetben is nyújtható, ha az nem párosul 
aktív munkaerőpiaci intézkedésekkel, 
kivéve ha a nemzeti jogszabályok előírnak 
ilyen intézkedéseket. A kiegészítő források 
támogatják továbbá a munkahelyteremtést 
– különösen a kiszolgáltatott helyzetben 
lévők bevonásával –, a fiatalok 
foglalkoztatásával kapcsolatos 
intézkedéseket, az oktatási és képzési 
tevékenységeket, a készségfejlesztést, és 
előtérbe helyezik a zöld és egyúttal 
digitális átállás előmozdítását, valamint az 
általános érdekű, gyermekekre is kiterjedő 
szociális szolgáltatások elérhetőségének 
megkönnyítését.

Az ESZA esetében a kiegészítő forrásokat 
elsősorban a munkahelyek megtartására 
kell felhasználni, ideértve a csökkentett 
munkaidős foglalkoztatást és az 
önfoglalkoztatók támogatását, mely abban 
az esetben is nyújtható, ha az nem párosul 
aktív munkaerőpiaci intézkedésekkel, 
kivéve ha a nemzeti jogszabályok előírnak 
ilyen intézkedéseket. A kiegészítő források 
támogatják továbbá a munkahelyteremtést 
– különösen a kiszolgáltatott helyzetben 
lévők esetében –, a fiatalok 
foglalkoztatásával kapcsolatos 
intézkedéseket, az oktatási és képzési 
tevékenységeket, a készségfejlesztést, a 
társadalmi befogadást és a szegénység 
elleni küzdelmet, különös tekintettel a 
gyermekszegénységre, és előtérbe helyezik 
a zöld és egyúttal digitális átállás 
előmozdítását, valamint az egyetemes, 
inkluzív és magas színvonalú 
szolgáltatások – többek között az 
egészségügyi ellátás –, illetve az általános 
érdekű, gyermekekre is kiterjedő szociális 
szolgáltatások elérhetőségének 
megkönnyítését.
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Módosítás 9

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 26. cikk (4) bekezdésétől eltérve a 
tagállamok a (10) bekezdésben említett új 
tematikus célkitűzés keretében új, célzott 
operatív programot dolgozhatnak ki. A 
programhoz nem kell csatolniuk az 55. 
cikkben meghatározott előzetes értékelést.

A 26. cikk (4) bekezdésétől eltérve a 
tagállamok a (9) bekezdésben említett új 
tematikus célkitűzés keretében új, célzott 
operatív programot dolgozhatnak ki. A 
programhoz nem kell csatolniuk az 55. 
cikkben meghatározott előzetes értékelést.
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
Az 1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 10 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 96. cikk (2) bekezdése első albekezdése 
b) pontjának v. és vii. alpontjában, (4) 
bekezdésében, (6) bekezdése b) és c) 
pontjában, valamint (7) bekezdésében 
meghatározott elemek nem szükségesek az 
új operatív programok esetében. A 96. cikk 
(3) bekezdésében meghatározott elemekre 
csak akkor van szükség, ha a támogatást 
azok alapján nyújtják.

A 96. cikk (2) bekezdése első albekezdése 
b) pontjának v. és vii. alpontjában, 
valamint (6) bekezdése b) és c) pontjában 
meghatározott elemek nem szükségesek az 
új operatív programok esetében. A 96. cikk 
(3) bekezdésében meghatározott elemekre 
csak akkor van szükség, ha a támogatást 
azok alapján nyújtják.

Or. en


