
PA\1209926HU.docx PE655.645v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2019-2024

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

2020/0103(COD)

17.7.2020

VÉLEMÉNYTERVEZET
 a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről

 a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére

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

A vélemény előadója: Dragoș Pîslaru



PE655.645v01-00 2/25 PA\1209926HU.docx

HU

PA_Legam



PA\1209926HU.docx 3/25 PE655.645v01-00

HU

RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság 2020. május 28-án, miután visszavonta a reformtámogató programra vonatkozó 
javaslatát, amely egy technikai támogatási eszközt is magában foglalt, előterjesztett egy olyan 
önálló technikai támogatási eszköz létrehozására irányuló javaslatot, amely a 
strukturálisreform-támogató program utódjaként önkéntes alapon valamennyi tagállam 
rendelkezésére áll. Az eszköz része a Bizottság által a Covid19-világjárványra reagálva annak 
érdekében elindított kezdeményezéseknek, amelyek célja, hogy segítsenek a tagállamoknak a 
negatív gazdasági és társadalmi következmények enyhítésében. Nagyon fontos megerősíteni 
az európai gazdaságok ellenálló képességét, és stratégiailag meg kell tervezni a helyreállítást 
és biztosítani kell a fenntartható növekedést.

A strukturálisreform-támogató program utódjaként a technikai támogatási eszköz célja, hogy 
támogatást nyújtson az igazgatási kapacitás megerősítéséhez és a hosszú távú strukturális 
reformokhoz a tagállamokban, ami jelentős hatást gyakorolhat munkaerőpiacukra és szociális 
biztonsági rendszereikre. Támogatást nyújt továbbá az európai szemeszter keretében a 
tagállamoknak címzett országspecifikus ajánlások végrehajtásának előmozdításához. Az 
eszköz célja a kohézió előmozdítása a gazdasági és társadalmi helyreállítás, reziliencia és 
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 kapacitások megerősítésével.

A technikai támogatási eszközzel párhuzamosan, a jelenlegi helyzet jelentette új kihívásokra 
való reagálás érdekében a Bizottság egy Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről szóló 
rendeletre is javaslatot tett, amely nagyszabású pénzügyi támogatást nyújt majd az olyan 
állami beruházásokhoz és reformokhoz, amelyek reziliensebbé teszik és jobban felkészítik a 
jövőre a tagállamok gazdaságait. Így az eszköz a fellendülési és ellenálló képességi eszköz 
keretében támogathatja a tagállamokat a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz alá tartozó 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek előkészítésében, végrehajtásában, felülvizsgálatában 
és tökéletesítésében.

Az előadó üdvözli, hogy a jelenlegi bizottsági javaslat figyelembe veszi a BUDG és az ECON 
bizottságoknak a reformtámogató programról szóló javaslatban foglalt technikai támogatási 
eszközökről szóló, 2020. április 20-án közzétett közös jelentéstervezetében, valamint az 
EMPL Bizottságnak a reformtámogató programról szóló, 2020. május 26-án elfogadott 
véleményében kifejtett álláspontját. Az előadó néhány változtatást kíván javasolni a jelenlegi 
helyzethez kapcsolódóan, kiemelve a társadalmilag felelős, intelligens, fenntartható és 
inkluzív reformok és beruházások fontosságát, amelyek jóval a Covid19-válságon túl is 
támogatnák a fenntartható és méltányos helyreállítást.

A Bizottság javaslata külön hangsúlyt helyez a zöld és a digitális átállást elősegítő 
intézkedésekre. Ebben az összefüggésben az előadó kiemeli a digitalizáció fontosságát az 
uniós gazdaság és társadalom valamennyi területén, valamint az eszköz lehetséges szerepét a 
tagállamok abban való támogatásában, hogy a digitális infrastruktúrába és készségekbe való, 
a digitális egységes piac létrehozását előmozdító reformok és beruházások révén biztosítsák a 
digitális fellendülést.

Az előadó javasolja az eszköz alkalmazási körének kiterjesztését (5. cikk) többek között 
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például az ifjúságpolitikára; a szociális védelmi politikákra, különös tekintettel a 
kiszolgáltatott csoportokra; a nemi alapú megkülönböztetés csökkentésére és a nemek közötti 
egyenlőség előmozdítására irányuló politikákra; a gyermekek és diákok oktatáshoz való 
hozzáférésének javítását célzó politikákra; szakoktatás és -képzésre, az egész életen át tartó 
tanuláshoz való hozzáférésre és a munkaerő-piaci integrációra; a közintézményeknek a 
mobilis és a határ menti ingázók jogainak garantálására irányuló kapacitásának javítását célzó 
politikákra stb.

Az előadó véleménye szerint az eszköznek ösztönöznie kell az euróövezethez való 
csatlakozás irányába mutató konvergenciát is azon tagállamok esetében, amelyek pénzneme 
nem az euró.

Tágabb összefüggésben a technikai támogatási eszköznek hozzá kell járulnia az Unió és a 
tagállamok által a szociális jogok európai pillérével és az Európai Unió Alapjogi Chartájával 
összefüggésben vállalt kötelezettségek végrehajtásához is.

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

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 

(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 
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válságokból. Ezért alapvetőek lesznek a 
gazdaságok strukturális gyengeségeit 
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.

válságokból. A társadalmilag felelős, 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
reformok – amelyek fokozzák az 
alkalmazkodóképesség megerősítésére, a 
növekedés fellendítésére, a 
munkahelyteremtésre, a beruházások 
ösztönzésére irányuló potenciált és 
támogatják a felfelé irányuló gazdasági és 
társadalmi konvergencia folyamatát –, 
ezért alapvetőek lesznek ahhoz, hogy a 
gazdaságok és a társadalmak visszaálljanak 
egy fenntartható helyreállítási pályára, és 
meg lehessen küzdeni a gazdasági, 
társadalmi és területi különbségekkel az 
Unióban.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

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 a reformvégrehajtás 
nyomon követésének kereteként. Az 
Európai Parlament az európai szemeszter 
keretében a társadalmilag felelős 
reformok fogalmát úgy határozta meg, 
mint a szolidaritáson, az integráción, a 
társadalmi igazságosságon és a vagyon 
méltányos megoszlásán alapuló olyan 
reformokat, amelyek célja az egyenlőség 
és a lehetőségekhez és a szociális 
védelemhez való hozzáférés biztosítása, a 
kiszolgáltatott csoportok védelme, 
valamint minden polgár 
életszínvonalának javítása, amelyek a 
szociális jogok európai pillérének 
alapelveit képezik. Az említett 
reformprioritások támogatása érdekében a 
tagállamok kidolgozzák saját nemzeti 
többéves beruházási stratégiáikat. E a 
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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.

Or. en

Módosítás 3

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 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 támogatása az olyan reformok 
és beruházások végrehajtása során, 
amelyek a Covid19-járványon túl is segítik 
a fenntartható és igazságos helyreállítást.

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Elismerve a digitalizáció 
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fontosságát az uniós gazdaság és 
társadalom valamennyi területén, a 
technikai támogatási eszköz támogatni 
fogja a tagállamokat abban, hogy a 
digitális infrastruktúrába és készségekbe 
való, a digitális egységes piac létrehozását 
előmozdító reformok és beruházások 
révén biztosítsák a digitális átalakulást.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) A technikai támogatási eszköznek 
hozzá kell járulnia az Unió és a 
tagállamok által a szociális jogok európai 
pillérével összefüggésben vállalt 
kötelezettségek, valamint az Európai Unió 
Alapjogi Chartájában foglalt elveken 
alapuló reformok és beruházások 
végrehajtásához is.

Or. en

Módosítás 6

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 

(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 
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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.

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, 
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 euro.

Or. en

Módosítás 7

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, és a 
tagállamra irányadó költségvetési 
keretösszeg legfeljebb 10%-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.

Or. en
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Módosítás 8

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 
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.

(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 
végrehajtásával összefüggő reformok 
megvalósításának támogatása érdekében. 
Javasolt és célszerű, hogy a technikai 
támogatási eszköz technikai támogatást 
nyújtson továbbá az (EU) YYY/XX 
rendelet keretében indított helyreállítási 
tervek előkészítéséhez, felülvizsgálatához, 
tökéletesítéséhez és végrehajtásához is.

Or. en

Módosítás 9

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 

(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, kivéve a tagállamok 
helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveinek felülvizsgálatához és 
tökéletesítéséhez kapcsolódó kérelmeket, 
különösen a helyreállítási és 
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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.

rezilienciaépítési tervek módosítása vagy 
felváltása céljából az (EU) YYY/XX 
rendelet 18. cikkével összhangban 
benyújtott kérelmeket, amelyek az év 
során 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 
szükségletekre kell alapozni.

Or. en

Módosítás 10

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 
terveket az Európai Parlament és a Tanács 
rendelkezésére kell bocsátani, a 
Bizottságnak pedig gondoskodnia kell a 
megfelelő kommunikációs tevékenységek 
elvégzéséről.

(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 
terveket egyidejűleg az Európai Parlament 
és a Tanács rendelkezésére kell bocsátani, 
a Bizottságnak pedig gondoskodnia kell a 
megfelelő kommunikációs tevékenységek 
elvégzéséről.

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
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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 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, 
a sürgős eset által okozott kihívások 
leküzdéséhez szükséges időre szóló 
különleges intézkedések elfogadásának 
lehetőségéről kell rendelkezni. E célból a 
technikai támogatási eszköz 
munkaprogramja költségvetésének egy 
korlátozott, annak 5%-át1a nem 
meghaladó részét különleges 
intézkedésekre kell elkülöníteni.

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

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „technikai támogatás”: olyan 
intézkedések, amelyek segítik a 

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

tagállamokat az intézményi, igazgatási és 
növekedésösztönző, valamint a rezilienciát 
növelő reformok kidolgozásában, 
felülvizsgálatában és végrehajtásában;

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eszköz általános célkitűzése az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi 
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.

Az eszköz általános célkitűzése az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának támogatása a fenntartható 
gazdasági és társadalmi helyreállítást a 
Covid19-járványon túlmenően is 
elősegítő, a reziliencia és a felfelé irányuló 
gazdasági és társadalmi konvergencia 
eléréséhez szükséges reformok és 
beruházások 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.

Or. en

Módosítás 14

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, 

A 3. cikkben meghatározott általános 
célkitűzés elérése érdekében az eszköz 
konkrét célkitűzései a nemzeti hatóságok 
segítése a reformok megtervezésére, 
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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 
valósulnak meg.

kidolgozására és végrehajtására szolgáló 
kapacitásaik fejlesztésében, különösen a 
nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek az (EU) YYY/XX rendelettel 
összhangban történő elkészítésében, 
végrehajtásában, felülvizsgálatában és 
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 15

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 és 
képzéssel, az egészségüggyel, a szociális 
védelemmel, a munkaerőpiaci 
beilleszkedéssel, a termelékenységgel, a 
digitális fejlődés kiaknázásával, 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, az alábbiak közül egyre vagy 
többre összpontosítva:

Or. en
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Módosítás 16

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, szociális 
biztonság és szociális jóléti rendszerek, 
népegészségügy és az elérhető és 
megfizethető egészségügyi rendszerek, 
valamint a kohéziós, menekültügyi, 
migrációs és határpolitikák;

Or. en

Módosítás 17

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) szociális védelmi intézkedések, 
középpontba helyezve a kiszolgáltatott 
csoportokat, ideértve többek között a 
fogyatékossággal élőket, a kisebbségeket, 
a szegénységben élő gyermekeket, az 
időseket, a migránsokat, az 
egyenlőtlenségek és a megkülönböztetés 
minden formájának csökkentését, többek 
között szociális támogatási rendszerek, 
támogatási juttatások és ösztöndíjak 
révén, összhangban a szociális jogok 
európai pillérének végrehajtásával és 
egyúttal elősegítve annak biztosítását, 
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hogy senki se maradjon ki;

Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) a nemek közötti megkülönböztetés 
csökkentésére és a nemek közötti 
egyenlőség előmozdítására irányuló 
intézkedések, a nemek közötti bérszakadék 
leküzdése, a megfelelő családi szabadság 
és rugalmas munkafeltételek, valamint a 
nők munkaerőpiaci részvételének 
bővítése, többek között az esélyegyenlőség 
és a szakmai előmenetel biztosítása révén;

Or. en

Módosítás 19

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dc) a gyermekek és diákok oktatáshoz 
való hozzáférésének, valamint a fiatalok 
munkaerőpiaci integrációjának javítását 
célzó intézkedések, többek között a 
szegénység csökkentése, az oktatási 
infrastruktúra javítása, a formális és nem 
formális oktatáshoz való hozzáférés, 
valamint munkaerőpiaci lehetőségek – 
többek között fizetett szakmai gyakorlatok 
– biztosítása révén;

Or. en
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Módosítás 20

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dd) szakképzés, az egész életen át tartó 
tanuláshoz való hozzáférés és 
munkaerőpiaci integráció, különös 
tekintettel a digitális és zöld átmenetet 
támogató készségekre, a vállalkozói és 
transzverzális készségekre, valamint 
valamennyi munkavállaló – köztük a 
mobilis és a határ menti ingázók – 
munkakörülményeinek javítására;

Or. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

de) a közintézmények azon 
képességének javítását célzó intézkedések, 
hogy garantálni tudják a mobilis és a 
határ menti ingázók jogait, beleértve a 
biztonságos és egyenlő munkafeltételeket, 
a jogszabályoknak megfelelő bérezést és 
minden szükséges tájékoztatást;

Or. en

Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

df) az egyetemek fejlesztésére, a 
tudósok továbbképzésére, valamint a 
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tudományos dolgozók egyéni 
karriertervezésének javítására irányuló 
intézkedések, többek között az egyetemek 
és az iparágak közötti uniós partnerségek 
révén;

Or. en

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d g pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dg) a digitalizáció megvalósítását és az 
állami foglalkoztatási szolgálatok 
szerepének kiterjesztését elősegítő 
intézkedések, beleértve a nemzeti és 
regionális szintű továbbképzési és 
átképzési stratégiák és intézkedések 
kidolgozását, valamint a készségekbe való 
több magánberuházás vonzását;

Or. en

Módosítás 24

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a nemzeti infrastruktúra 
továbbfejlesztését célzó intézkedések a 
politikai, gazdasági, adminisztratív, 
digitális, biztonsági, lakhatási, 
egészségügyi, közlekedési, 
környezetvédelmi, közbeszerzési és 
oktatási funkciók területén;

Or. en



PE655.645v01-00 18/25 PA\1209926HU.docx

HU

Módosítás 25

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

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;

Or. en

Módosítás 26

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fc) nyugdíjreform-intézkedések, 
középpontba helyezve a munkavállalók és 
az önálló vállalkozók 
nyugdíjrendszereinek fenntarthatóságát, 
valamint a nők és férfiak egyenlő esélyét a 
nyugdíjjogosultság megszerzésére, 
biztosítva mindenki számára a méltó 
élethez szükséges forrásokat, összhangban 
a szociális jogok európai pillérének 
elveivel;

Or. en

Módosítás 27

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fd) a kutatási és fejlesztési (K+F) 
ágazat javítását célzó intézkedések mind 
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az egyetemeken, mind a vállalatok 
számára, beleértve a K+F eredményeinek 
jobb piaci alkalmazását, a K+F 
finanszírozáshoz való hozzáférést a 
vállalatok, köztük a kkv-k számára, 
valamint a vállalatokat a K+F-be való 
beruházásra ösztönző intézkedéseket;

Or. en

Módosítás 28

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 a tagállam 
költségvetési keretösszegének legfeljebb 
10%-áig csoportosíthatók át 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.

Or. en

Módosítás 29

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, műszaki projektek és 
dokumentáció, értékelések és 
hatásvizsgálatok, valamint útmutatók, 
jelentések és oktatási anyagok kidolgozása 
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és közzététele;

Or. en

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) oktatási kommunikációs projektek, 
ideértve az e-oktatást, az együttműködési, 
figyelemfelhívó és terjesztési 
tevékenységeket, valamint a bevált 
gyakorlatok cseréjét; figyelemfelhívó és 
tájékoztató kampányok, médiakampányok 
és események szervezése, az intézményi 
kommunikációt és adott esetben a 
közösségi hálózatokon keresztüli 
kommunikációt is beleértve;

h) oktatási kommunikációs projektek, 
ideértve az e-oktatást, az együttműködési, 
figyelemfelhívó és terjesztési 
tevékenységeket, valamint a bevált 
gyakorlatok cseréjét;, 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;

Or. en

Módosítás 31

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 

(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 
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tartalmaznia. tartalmaznia, emellett pedig még inkább 
előmozdíthatja és bátoríthatja a technikai 
támogatás használatát a magas 
támogatási igényű tagállamokban.

Or. en

Módosítás 32

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok az év során bármikor 
benyújthatnak az e cikk (2) bekezdésének 
d) és e) pontja szerinti kérelmeket, 
különösen a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek felülvizsgálatára 
és tökéletesítésére irányuló kérelmeket 
azzal a céllal, hogy az (EU) YYY/XX 
rendelet 18. cikkével összhangban 
módosítsák vagy felváltsák javaslataikat.

Or. en

Módosítás 33

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 – különösen [az (EU) 
YYY/XX rendelettel összhangban] a 
helyreállítás támogatása, a fenntartható 
gazdasági növekedés és a magas minőségű 
munkahelyteremtés megvalósítása, a 
versenyképesség és a társadalmi 
befogadás növelése, valamint a reziliencia 
fokozása céljából – vállalt reformok 
végrehajtása;

Or. en
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Módosítás 34

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;

c) a gazdasági kormányzás 
folyamataiba illeszkedő, a növekedés 
fenntartására és a reziliencia erősítésére 
irányuló reformok, különösen az európai 
szemeszter keretében kibocsátott 
országspecifikus ajánlásoknak vagy az 
uniós jog alkalmazásával, a szociális 
jogok európai pillérének elveivel, illetve az 
Egyesült Nemzetek fenntartható fejlődési 
céljaival kapcsolatos intézkedéseknek a 
végrehajtása;

Or. en

Módosítás 35

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervek felülvizsgálata és tökéletesítése;

Or. en

Módosítás 36

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 

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

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en

Módosítás 37

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 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 38

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés
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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 
általa nem befolyásolható lényeges 
körülmények esetén meghozandó 
különleges intézkedésekre kell fenntartani.

Annak érdekében, hogy a források kellő 
időben rendelkezésre álljanak, a 
munkaprogram korlátozott, annak 5%-át 
nem meghaladó1a 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 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 39

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Éves jelentés Féléves jelentés

Or. en

Módosítás 40

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 
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végrehajtásáról.

Or. en

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en


