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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

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

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

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

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

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

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

Javaslat a 223/2014/EU rendeletnek a Covid19-válság kezelése érdekében bevezetendő 
egyedi intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre
(COM(2020)0223 – C9-0151/2020 – 2020/0105(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2020)0223),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 
és 175. cikkének (3) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C9-0151/2020),

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

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2020. június 10-i véleményére1,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére (A9-0000/2020),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatot;

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamokat példátlan módon 
sújtják a Covid19-világjárvány okozta 
válság következményei. A válság súlyos 
gazdasági és társadalmi 
következményekkel járt. Ez kivételes 

(3) A tagállamokat példátlan módon 
sújtják a Covid19-világjárvány okozta 
válság következményei. A veszélyeztetett 
helyzetben lévő személyek vagy 
háztartások számára a vírus az 

1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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helyzetet teremtett, amelyet a szociális 
jogok európai pillérével összhangban 
egyedi intézkedésekkel kell kezelni.

elszegényedés további forrása és 
megerősíti a meglévő tényezőket, ami 
viszont korlátozza az ilyen személyeket és 
háztartásokat abban, hogy kiszakadjanak 
a szegénységből és ne is essenek vissza. A 
válság súlyos gazdasági és társadalmi 
következményekkel járt, és súlyosbította a 
szegénységgel küzdő vagy annak 
veszélyével fenyegetett emberek helyzetét. 
Ez kivételes helyzetet teremtett, amelyet a 
szociális jogok európai pillérével 
összhangban egyedi intézkedésekkel kell 
kezelni.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ez különösen kihat a leginkább 
rászoruló személyeket támogató európai 
segítségnyújtási alapra. Tekintettel arra, 
hogy a Covid19-világjárvány miatt egyre 
többeket érint az élelmiszerhiány és az 
anyagi nélkülözés, valamint arra, hogy a 
válság során a leginkább rászorulók 
különleges kockázatoknak és további 
nehézségeknek vannak kitéve, a 
tagállamoknak további finanszírozási 
igényeik vannak az alap által nyújtott 
támogatásokból.

(4) Ez különös hatással van a leginkább 
rászoruló személyeket támogató európai 
segítségnyújtási alapra, amely a Covid19-
világjárvány előtt évente mintegy 13 millió 
embernek nyújtott támogatást az Unióban, 
köztük megközelítőleg négymillió 15 év 
alatti gyermeknek. Tekintettel arra, hogy a 
Covid19-világjárvány miatt egyre többeket 
érint az élelmiszerhiány és az anyagi 
nélkülözés, valamint arra, hogy a válság 
során a leginkább rászorulók különleges 
kockázatoknak és további nehézségeknek 
vannak kitéve, a tagállamoknak további 
finanszírozási igényeik vannak a leginkább 
rászoruló személyeket támogató európai 
segítségnyújtási alap által nyújtott 
támogatásokból.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság 2020. május 27-én az 
1311/2013/EU, EURATOM tanácsi 
rendelet11 módosítására irányuló 
rendeletjavaslatot12 terjesztett elő, és 
kiegészítő forrásokat szabadított fel a 
tagállamok válságelhárítási támogatására a 
Covid19-világjárvány és a gazdasági 
fellendülés előkészítése érdekében. E 
csomag részeként a strukturális alapokból a 
„Beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe” célkitűzés 
keretében 2020-ra, 2021-re és 2022-re 
további különleges, 58 272 800 000 EUR 
összegű költségvetési kötelezettségvállalás 
áll rendelkezésre e célra annak érdekében, 
hogy a 2014–2020 közötti időszakra 
vonatkozó kohéziós politikai programok 
meglévő struktúráin keresztül gyorsan el 
lehessen azt juttatni a reálgazdaságba. A 
Bizottságnak meg kell határoznia a 
kiegészítő források tagállamonkénti 
bontását egy olyan allokációs módszer 
alapján, amely a tagállamok relatív 
jólétére és a jelenlegi válság által a 
gazdaságukra gyakorolt hatás mértékére 
vonatkozóan rendelkezésre álló 
legfrissebb objektív statisztikai adatokon 
alapul. A válság hatásainak alakulását 
tükrözendő a bontást 2021-ben felül kell 
vizsgálni ugyanazon allokációs módszer 
alapján, a 2021. október 19-ig 
rendelkezésre álló legfrissebb statisztikai 
adatok felhasználásával. Annak érdekében, 
hogy hatékonyan lehessen reagálni a 
Covid19-járványnak a leginkább rászoruló 
személyekre gyakorolt társadalmi hatására, 
helyénvaló, hogy a tagállamok a kiegészítő 
forrásokat – szükségleteiknek megfelelően 
– a leginkább rászoruló személyeket 
támogató európai segítségnyújtási alaphoz 
rendelhessék. Ennek során a 
tagállamoknak kellően figyelembe kell 
venniük azt, hogy a Covid19-világjárvány 
óta nőtt a leginkább rászorulók száma. 
Ezenkívül meg kell állapítani a megnövelt 
forrásokból a tagállamnak szánt technikai 

(6) A Bizottság 2020. május 27-én az 
1311/2013/EU, EURATOM tanácsi 
rendelet11 módosítására irányuló 
rendeletjavaslatot12 terjesztett elő, és 
kiegészítő forrásokat szabadított fel a 
tagállamok válságelhárítási támogatására a 
Covid19-világjárvány és a szociális és 
reziliens gazdasági helyreállítás 
előkészítése érdekében. E csomag 
részeként a strukturális alapokból a 
„Beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe” célkitűzés 
keretében 2020-ra, 2021-re és 2022-re 
további különleges, 58 272 800 000 EUR 
összegű költségvetési kötelezettségvállalás 
áll rendelkezésre e célra annak érdekében, 
hogy a 2014–2020 közötti időszakra 
vonatkozó kohéziós politikai programok 
meglévő struktúráin keresztül gyorsan el 
lehessen azt juttatni a reálgazdaságba. A 
Bizottságnak tagállamonként le kell 
bontania a fennmaradó kiegészítő 
forrásokat, és az allokációs módszer 
alapját a tagállamok viszonylagos jólétét 
jelző legfrissebb objektív statisztikai 
adatoknak, valamint a jelenlegi válság 
gazdaságukra és társadalmaikra gyakorolt 
hatásának mértékére vonatkozó 
statisztikai adatoknak – többek között az 
egyenlőségre vonatkozó adatoknak – 
kellene képezniük, különös tekintettel a 
leginkább rászorulókra, például a 
hajléktalanokra és a szegregált 
intézményekben élőkre, akiket a 
tagállamok statisztikai hivatalai 
hagyományosan nem érnek el.  E célból 
releváns és összehasonlítható adatokat 
kell gyűjteni a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés területén tevékenykedő nem 
kormányzati szervezetek bevonásával. A 
válság hatásainak alakulását tükrözendő a 
bontást 2021-ben felül kell vizsgálni 
ugyanazon allokációs módszer alapján, a 
2021. október 19-ig rendelkezésre álló 
legfrissebb statisztikai és esélyegyenlőségi 
adatok felhasználásával. Annak érdekében, 
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segítségnyújtására szolgáló allokáció felső 
határát. Figyelembe véve a kiegészítő 
források várható gyors elköltését, az ezen 
kiegészítő forrásokhoz kapcsolódó 
kötelezettségvállalásokat is vissza kell 
vonni a programok lezárásakor. A 
„Beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe” célkitűzés 
keretében az ERFA, az ESZA és a 
leginkább rászoruló személyeket támogató 
európai segítségnyújtási alap között 
pénzügyi átcsoportosítási lehetőségek is 
bevezetésre kerülnek a kiegészítő források 
tekintetében.

hogy hatékony választ lehessen adni a 
Covid19-járványnak a leginkább rászoruló 
személyekre gyakorolt társadalmi hatására, 
valamint az 1311/2013/EU, Euratom 
rendelet 92. cikkének (7) bekezdésétől 
eltérve, a tagállamok a kiegészítő források 
egy részét az ERFA-nak és az ESZA-nak 
történő allokáció előtt vagy azzal 
egyidejűleg a leginkább rászoruló 
személyeket támogató európai 
segítségnyújtási alaphoz is 
hozzárendelhetik. Ennek során a 
tagállamoknak kellően figyelembe kell 
venniük azt, hogy a Covid19-világjárvány 
óta nőtt a leginkább rászorulók száma. 
Ezenkívül meg kell állapítani a megnövelt 
forrásokból a tagállamnak szánt technikai 
segítségnyújtására szolgáló allokáció felső 
határát. Figyelembe véve a kiegészítő 
források várható gyors elköltését, az ezen 
kiegészítő forrásokhoz kapcsolódó 
kötelezettségvállalásokat is vissza kell 
vonni a programok lezárásakor. A 
„Beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe” célkitűzés 
keretében az ERFA, az ESZA és a 
leginkább rászoruló személyeket támogató 
európai segítségnyújtási alap között 
pénzügyi átcsoportosítási lehetőségek is 
bevezetésre kerülnek a kiegészítő források 
tekintetében.

__________________ __________________
11 COM(2020)446. 11 COM(2020)446.
12 A Tanács 1311/2013/EU, Euratom 
rendelete (2013. december 2.) a 2014–
2020-as időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 
884. o.).

12 A Tanács 1311/2013/EU, Euratom 
rendelete (2013. december 2.) a 2014–
2020-as időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 
884. o.).

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A nemi szempontokat figyelembe 
kell venni a FEAD előkészítése, 
végrehajtása, nyomon követése és 
értékelése során, az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának 21. cikkével 
összhangban, amely megtilt minden 
megkülönböztetést, így különösen a nem, 
faj, bőrszín, etnikai vagy társadalmi 
származás, genetikai tulajdonság, nyelv, 
vallás vagy meggyőződés, politikai vagy 
más vélemény, nemzeti kisebbséghez 
tartozás, vagyoni helyzet, születés, 
fogyatékosság, életkor vagy szexuális 
irányultság alapján történő 
megkülönböztetést.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a tagállamok elegendő pénzügyi eszközzel 
rendelkezzenek a Covid19-világjárvánnyal 
összefüggésben végrehajtott válságkezelő 
intézkedések gyors végrehajtásához és a 
gazdaság helyreállításának előkészítéséhez, 
magasabb szintű előfinanszírozást kell 
biztosítani a kiegészítő forrásokból 
támogatott intézkedések gyors 
végrehajtásához. Az előfinanszírozás 
mértékének biztosítania kell, hogy a 
tagállamok rendelkezzenek az ahhoz 
szükséges eszközökkel, hogy szükség 
esetén előleget folyósítsanak a 
kedvezményezetteknek, és a kifizetési 
kérelmek benyújtását követően gyorsan 
költségtérítést nyújthassanak a 
kedvezményezetteknek.

(8) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a tagállamok elegendő pénzügyi eszközzel 
rendelkezzenek a Covid19-világjárvánnyal 
összefüggésben végrehajtott válságkezelő 
intézkedések gyors végrehajtásához és a 
gazdaság szociális és reziliens 
helyreállításának előkészítéséhez, 
magasabb szintű előfinanszírozást kell 
biztosítani a kiegészítő forrásokból 
támogatott intézkedések gyors 
végrehajtásához. Az előfinanszírozás 
mértékének biztosítania kell, hogy a 
tagállamok rendelkezzenek az ahhoz 
szükséges eszközökkel, hogy szükség 
esetén előleget folyósítsanak a 
kedvezményezetteknek, és a kifizetési 
kérelmek benyújtását követően gyorsan 
költségtérítést nyújthassanak a 
kedvezményezetteknek.

Or. en
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A leginkább rászoruló személyeket 
támogató európai segítségnyújtási alap 
(FEAD) teljesítési módját e rendelet 
következtében nem kell módosítani, és a 
leginkább rászoruló személyeket támogató 
európai segítségnyújtási alapnak 
megosztott irányítás alatt kell maradnia.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Annak érdekében, hogy a Covid19-
világjárvánnyal összefüggésben enyhítsék 
az állami költségvetések válságelhárítással 
kapcsolatos terheit, és felkészüljenek a 
gazdaság talpra állására, helyénvaló, hogy 
a kiegészítő források esetében ne legyen 
szükséges a társfinanszírozás.

(9) Annak érdekében, hogy a Covid19-
világjárvánnyal összefüggésben enyhítsék 
az állami költségvetések válságelhárítással 
kapcsolatos terheit, és felkészüljenek a 
gazdaság szociális és reziliens 
helyreállítására, helyénvaló, hogy a 
kiegészítő források esetében ne legyen 
szükséges a társfinanszírozás.

Or. en
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INDOKOLÁS

A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap (FEAD) az az 
eszköz, amely segíti a szegénységben élőket a szegénységből és a társadalmi kirekesztésből 
kivezető első lépésekben. Évente mintegy 13 millió ember részesül FEAD-támogatásban, 
köztük mintegy 4 millió 15 év alatti gyermek.

A Covid19-világjárvány közvetlen és közvetett hatásai tovább fokozódnak valamennyi 
tagállamban. A jelenlegi helyzet példa nélküli, és az adott körülmények között alkalmazandó, 
a helyzethez igazított rendkívüli intézkedéseket tesz szükségessé, többek között a FEAD által 
a leginkább rászoruló személyek számára nyújtott támogatás tekintetében.

Az első „koronavírus-reagálási beruházási kezdeményezés” (CRII)1 – egy 2020. április 1-jén 
hatályba lépett intézkedéscsomag – számos olyan fontos változtatást vezetett be az európai 
strukturális és beruházási alapokra alkalmazandó jogszabályi keretben, amelyek a jelenlegi 
helyzetben hatékonyabb reagálást tesznek lehetővé. „A koronavírusra való reagálást célzó, 
kiterjesztett beruházási kezdeményezés” (CRII+)2 keretében kiegészítő intézkedéseket 
fogadtak el. Ez a csomag a 223/2014/EU rendeletnek3 (a leginkább rászoruló személyeket 
támogató európai segítségnyújtási alapról szóló rendelet) a 2020. április 25-én hatályba lépett, 
2020. április 23-i (EU) 2020/559 európai parlamenti és tanácsi rendelet4 révén történő 
módosításait is tartalmazta. E módosítások célja a leginkább rászoruló személyeket támogató 
európai segítségnyújtási alap kiigazítása a Covid19-világjárvány kihívásainak való megfelelés 
és különösen a válságból eredő további nehézségeknek kitett célcsoportok újonnan felmerülő 
szükségleteire való gyors reagálás érdekében. A rendelet ezért további likviditási és 
rugalmassági intézkedéseket vezetett be a tagállamok számára a leginkább rászoruló 
személyeket támogató európai segítségnyújtási alap keretében a Covid19-világjárvány 
kezelése érdekében, beleértve az élelmiszersegély és az alapvető anyagi támogatás utalványok 
révén történő nyújtásának lehetőségét is.

Bár a helyzet még mindig változik, és a tagállamok enyhítik társadalmaik és vállalkozásaik 
korlátozásait, valamint újraindítják gazdaságukat, a válság közvetlen és közvetett hatásai már 
számos ágazatban érezhetőek voltak. A helyreállítás folyamata időbe fog telni, és nem zárható 
ki, hogy további korlátozó intézkedésekre is szükség lesz, mivel már számos EU-tagállamban 
szemtanúi lehetünk a Covid19 új hullámának. Ebben az összefüggésben komoly a kockázata 
annak, hogy növekedni fog az élelmiszerhiányban és anyagi nélkülözésben élők száma, ezért 
a szociális jogok európai pillérével összhangban további intézkedésekre van szükség a 
Covid19-világjárvány társadalmi következményeinek kezelésére.

1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/460 rendelete (2020. március 30.) az 1301/2013/EU, az 
1303/2013/EU és az 508/2014/EU rendeletnek a Covid19-járványra adott válaszként a tagállamok egészségügyi 
rendszereibe és gazdaságuk más ágazataiba történő beruházások mozgósítását célzó különös intézkedések 
tekintetében történő módosításáról (A koronavírusra való reagálást célzó beruházási kezdeményezés) (HL L 99., 
2020.03.31., 5. o.).
2 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/558 rendelete (2020. április 23.) az 1301/2013/EU és az 
1303/2013/EU rendeletnek az európai strukturális és beruházási alapok Covid19-járványra adott válaszlépésekre 
történő felhasználásához kivételes rugalmasságot biztosító egyedi intézkedések tekintetében történő 
módosításáról (HL L 130., 2020.04.24., 1. o.).
3 Az Európai Parlament és a Tanács 223/2014/EU rendelete (2014. március 11.) a leginkább rászoruló 
személyeket támogató európai segítségnyújtási alapról (HL L 72., 2014.3.12., 1–41. o.).
4 HL L 130., 2020.04.24., 7. o.
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A Bizottság 2020. május 27-én az 1311/2013/EU, EURATOM tanácsi rendelet5 módosítására 
irányuló rendeletjavaslatot6 terjesztett elő, és kiegészítő forrásokat szabadított fel a tagállamok 
válságelhárítási támogatására a Covid19-világjárvány és a szociális és reziliens gazdasági 
helyreállítás előkészítése érdekében. E csomag részeként a strukturális alapokból a 
„Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzés keretében 2020-ra, 2021-re és 
2022-re további különleges, 58 272 800 000 EUR összegű költségvetési kötelezettségvállalás 
áll rendelkezésre e célra annak érdekében, hogy a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó 
kohéziós politikai programok meglévő struktúráin keresztül gyorsan el lehessen azt juttatni a 
reálgazdaságba. 

A vélemény előadója szerint a Bizottságnak tagállamonként le kell bontania a fennmaradó 
kiegészítő forrásokat, és az allokációs módszer alapját a tagállamok viszonylagos jólétét jelző 
legfrissebb objektív statisztikai adatoknak, valamint a jelenlegi válság gazdaságukra és 
társadalmaikra gyakorolt hatásának mértékére vonatkozó statisztikai adatoknak – többek 
között az egyenlőségre vonatkozó adatoknak – kellene képezniük, különös tekintettel a 
leginkább rászorulókra, például a hajléktalanokra és a szegregált intézményekben élőkre, 
akiket a tagállamok statisztikai hivatalai hagyományosan nem érnek el; e célból releváns és 
összehasonlítható adatokat kell gyűjteni a szegénység és a társadalmi kirekesztés területén 
tevékenykedő nem kormányzati szervezetek bevonásával. A válság hatásainak alakulását 
tükrözendő a bontást 2021-ben felül kell vizsgálni ugyanazon allokációs módszer alapján, a 
2021. október 19-ig rendelkezésre álló legfrissebb statisztikai és esélyegyenlőségi adatok 
felhasználásával. 

Az előadó megemlíteni, hogy hatékony választ kell adni a Covid19-járványnak a leginkább 
rászoruló személyekre gyakorolt társadalmi hatására, valamint az 1311/2013/EU, Euratom 
rendelet 92. cikkének (7) bekezdésétől eltérve, a tagállamok a kiegészítő források egy részét 
az ERFA-nak és az ESZA-nak történő allokáció előtt vagy azzal egyidejűleg a leginkább 
rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alaphoz is hozzárendelhetik. 
Végezetül, az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. cikkével összhangban az alap 
előkészítése, végrehajtása, nyomon követése és értékelése során figyelembe kell venni a nemi 
szempontokat.

5 A Tanács 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom rendelete a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o).
6 COM(2020)446.


