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RÖVID INDOKOLÁS

A 2017–2020 közötti időszakra vonatkozó strukturálisreform-támogató program 
folytatásaként az Európai Bizottság most egy reformtámogató program 2021–2027 közötti 
időszakra vonatkozó létrehozására tett javaslatot. A reformtámogató program minden 
tagállam számára támogatást nyújt a reformprioritások megvalósításához; összesen 25 
milliárd EUR összegű költségvetése például a termék- és munkaerőpiacokra, az oktatásra, az 
adórendszerekre, a tőkepiacokra, az üzleti környezetre irányuló reformprojektek, továbbá 
humántőke-beruházási és közigazgatási reformok végrehajtásához vehető igénybe. A program 
célja pénzügyi és technikai támogatás nyújtása minden tagállam számára, hogy a gazdaságuk 
modernizálására irányuló, elsősorban az európai szemeszter keretében azonosított 
reformprioritásokra összpontosító reformokat valósíthassanak meg.

A program az alábbi három különálló eszközből áll:

– a reformösztönző eszköz célja pénzügyi támogatás nyújtása az európai szemeszter 
folyamata során azonosított kiemelt reformok végrehajtásához; az eszköz 22 milliárd 
EUR nagyságrendű keretösszege minden tagállam számára rendelkezésre áll. A 
pénzügyi keretösszeg elosztására az egyes tagállamok népességével arányosan kerül 
sor.

– a technikai támogatási eszköz segítséget nyújt a tagállamok számára a reformok 
megvalósításához és közigazgatási kapacitásuk javításához. Ez az eszköz a meglévő 
Strukturálisreform-támogató Szolgálat közvetlen utóda, amely az elmúlt években több, 
mint 440 reformprojektet támogatott 24 tagállamban. Az eszköz minden tagállam 
számára elérhető, és tervezett költségvetése 840 millió EUR.

– a 2,16 milliárd EUR költségvetésű konvergenciatámogató eszköz célja, hogy célzott 
pénzügyi és technikai támogatást nyújtson az euró bevezetésére készülő tagállamok 
számára. Az eszköz nem az euróövezethez való csatlakozás meglévő feltételeit 
módosítja, hanem gyakorlati támogatás révén kívánja biztosítani az euróra való sikeres 
átállást és a sikeres euróövezeti tagságot a még nem csatlakozott tagállamok számára.

A meglévő strukturálisreform-támogató programmal kapcsolatos pozitív tapasztalatok alapján 
az előadó támogatja az új reformtámogató program létrehozására irányuló javaslatot. A 
javasolt módosítások ennek megfelelően viszonylag kisebb és technikai jellegű módosítások.

MÓDOSÍTÁS:

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot és a Gazdasági és 
Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi 
módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
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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. 
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 a javasolt 
célok teljesítése érdekében 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 Bizottság 
biztosítják a program és az egyéb uniós 
eszközök közötti koordinációt, kiegészítő 
jelleget és koherenciát, valamint 
mindenütt elkerülik az átfedéseket.

Módosítás 2

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 

(4) A gazdasági és pénzügyi válság 
megmutatta, hogy erős gazdasági és 
társadalmi struktúrákra épülő stabil és 
ellenálló gazdaságok és pénzügyi 
rendszerek kialakítása segít a 
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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 
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.

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 
felfelé irányuló konvergenciafolyamat 
támogatása. A strukturális reformok 
megvalósításának hozzá kell járulnia a 
gazdasági és társadalmi kohézióhoz, a 
konvergenciához, a termelékenység és a 
beruházások növeléséhez, továbbá a 
fenntartható növekedést és a 
munkahelyteremtést és -megőrzést, 
valamint a társadalmi befogadást segítő jó 
feltételek kialakításához az Unióban. 
Emellett a reformoknak elő kell 
segíteniük a szűk keresztmetszetek 
megszüntetését, és kedvező környezetet 
kell teremteniük a beruházások 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 hosszú távú növekedés 
feltételeinek megteremtéséhez.

Módosítás 3

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 

(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 
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és ösztönözni kell. és ösztönözni kell. A strukturális reformok 
hatékony megvalósításának biztosítása 
érdekében végrehajtásuknak és 
végrehajtásuk nyomon követésének 
összeegyeztethetőnek kell lennie a 
kohéziós politika végrehajtásával és 
nyomon követésével.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Más uniós eszközök és programok 
ugyancsak jelentős támogatást nyújtanak 
a tagállamokban megvalósuló olyan 
beruházások feltételeinek javításához, 
amelyek hozzájárulhatnak a szóban forgó 
reformokhoz vagy azok részét képezhetik. 
Az uniós alapokra vonatkozó (EU) 
XXXXX/XXX európai parlamenti és 
tanácsi rendelet [CPR] a beruházásokat 
előfeltételekhez köti (ez korábban előzetes 
feltételrendszerként volt ismert), 
rendelkezik egy makrogazdasági irányítási 
mechanizmusról és finanszírozhatja a 
strukturális reformok beruházásokhoz 
kapcsolódó költségeit a kohéziós politika 
szempontjából releváns szakpolitikai 
területeken. Mindazonáltal jelen állás 
szerint egyetlen eszköz sem nyújt olyan 
közvetlen pénzügyi támogatást, amely 
ösztönzőket biztosítana a tagállamoknak az 
európai szemeszter keretében 
meghatározott kihívásokra válaszként adott 
reformok végrehajtásához valamennyi 
szakpolitikai területre kiterjedően. 
Másrészt jelenleg nincs olyan eszköz, 
amely egyedi és célzott pénzügyi és 
technikai támogatást nyújtana az 
euróövezeten kívüli tagállamoknak az 
euróövezethez való csatlakozásuk 
szempontjából releváns reformok 
végrehajtására irányuló erőfeszítéseikhez.

(8) Mindazonáltal jelen állás szerint 
egyetlen eszköz sem nyújt olyan közvetlen 
pénzügyi támogatást, amely ösztönzőket 
biztosítana a tagállamoknak az európai 
szemeszter keretében meghatározott 
kihívásokra válaszként adott reformok 
végrehajtásához valamennyi szakpolitikai 
területre kiterjedően. Másrészt jelenleg 
nincs olyan eszköz, amely egyedi és célzott 
pénzügyi és technikai támogatást nyújtana 
az euróövezeten kívüli tagállamoknak az 
euróövezethez való csatlakozásuk 
szempontjából releváns reformok 
végrehajtására irányuló erőfeszítéseikhez.

Módosítás 6

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 

(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 
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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.

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, a 
kormányzat minden szintjén 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.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Annak érdekében, hogy a szükséges 
támogatások különböző típusai legyenek 
nyújthatók és az egyes komponensek 
sajátosságainak figyelembevétele 
érdekében a program keretében három 
különböző, de egymást kiegészítő eszközt 
kell létrehozni, konkrétan a reformösztönző 
eszközt, a technikai támogatási eszközt és 
az euróövezeti tagságra való felkészülést 
támogató, célzott konvergenciatámogató 
eszközt.

(11) Annak érdekében, hogy a szükséges 
támogatások különböző típusai legyenek 
nyújthatók és az egyes komponensek 
sajátosságainak figyelembevétele 
érdekében a program keretében három 
különböző, de egymást kiegészítő eszközt 
kell létrehozni, konkrétan a reformösztönző 
eszközt, a technikai támogatási eszközt és 
az euróövezeti tagságra való felkészülést 
támogató, célzott konvergenciatámogató 
eszközt. A szakpolitikai beavatkozások 
koherenciájának és kiegészítő jellegének 
biztosítása, továbbá az átfedések 
elkerülése érdekében a nyomonkövetési és 
ellenőrzési eljárások részeként létre kell 
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hozni egy megfelelő összehangolási 
mechanizmust.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
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 
kohézió ösztönzése. hozzájárulás az uniós 
szintű konvergenciához, a 
versenyképességhez, a termelékenységhez, 
a fenntartható növekedéshez, a 
munkahelyteremtéshez és a társadalmi 
befogadáshoz. 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 reformok előkészítése és 
végrehajtása során megfelelő szinten be 
kell vonni a regionális és helyi 
hatóságokat, valamint a gazdasági és 
szociális partnereket.

Módosítás 9

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 

(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 
szükség szerint a különböző szinteken 
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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 
tettek az egységes valuta meghatározott 
időkereten belüli bevezetése érdekében.

működő 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 
tettek és tesznek továbbra is az egységes 
valuta meghatározott időkereten belüli 
bevezetése érdekében.

Módosítás 10

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 
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.

(15) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a program által támogatott reformok a 
kulcsfontosságú gazdasági, társadalmi és 
környezeti 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 üzleti 
környezettel, a pénzügyi szektorral, a 
termék-, szolgáltatás- és munkaerőpiaccal, 
az oktatással és képzéssel, a fenntartható 
fejlődéssel, környezet- és az 
éghajlatvédelemmel, többek között az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemmel, a 
népegészségüggyel és a társadalmi jóléttel 
kapcsolatos területek.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
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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 12

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az éghajlatváltozás kezelésének 
fontosságára való tekintettel és 
összhangban az Uniónak a Párizsi 
Megállapodás végrehajtása és az ENSZ 
fenntartható fejlesztési céljainak elérése 
tekintetében tett kötelezettségvállalásaival 
a program hozzá fog járulni az éghajlati 
szempontok érvényesítéséhez és az átfogó 
célkitűzéshez, mely szerint az uniós 
költségvetésből származó kiadások 25 %-
ának hozzá kell járulnia az éghajlat-
politikai célkitűzésekhez. Az ehhez 
kapcsolódó intézkedések a program 
előkészítése és végrehajtása során kerülnek 
meghatározásra, majd ezeket újból 
megvizsgálják a kapcsolódó értékelések és 
felülvizsgálatok során.

(18) Az éghajlatváltozás kezelésének 
fontosságára való tekintettel és 
összhangban az Uniónak a Párizsi 
Megállapodás végrehajtása és az ENSZ 
fenntartható fejlesztési céljainak elérése 
tekintetében tett kötelezettségvállalásaival 
a program hozzá fog járulni az éghajlati 
szempontok érvényesítéséhez és az átfogó 
célkitűzéshez, mely szerint az uniós 
költségvetésből származó kiadások 30%-
ának hozzá kell járulnia az éghajlat-
politikai célkitűzésekhez. Az ehhez 
kapcsolódó intézkedések a program 
előkészítése és végrehajtása során kerülnek 
meghatározásra, majd ezeket újból 
megvizsgálják a kapcsolódó rendszeres 
értékelések és felülvizsgálatok során.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés



PE643.095v01-00 12/34 AD\1192171HU.docx

HU

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) 
kell elérhetővé tenni a tagállamok számára. 
Ezen időszak alatt a tagállamok a számukra 
megállapított allokáció maximumát 
kaphatják meg a reformvállalásokra 
vonatkozó javaslatok benyújtása alapján.

(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 népesség, valamint az egy 
főre eső GDP alapján kell kiszámítani. A 
kiválasztási kritériumokat átlátható 
módon kell ismertetni a tagállamok 
számára. 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 (16 500 000 000 EUR) 
kell elérhetővé tenni a tagállamok számára. 
Ezen időszak alatt a tagállamok a számukra 
megállapított allokáció maximumát 
kaphatják meg a reformvállalásokra 
vonatkozó javaslatok benyújtása alapján.

Módosítás 14

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 

(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 25%-ának 
(5 500 000 000 EUR) és az előző szakasz 
fel nem használt forrásainak allokációja 
céljából. Ennek megvalósítására egyszerű 
eljárásokat kell kialakítani. Az egyes 
felhívások keretében a tagállamok 
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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 
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.

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 részének (5 500 000 000 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 
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 15

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 egyszerű 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 azok csökkentése és a 
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célok teljesítése érdekében.

Módosítás 16

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 az Európai 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 
tisztességes és átlátható kritériumok 
alapján meg kell határoznia az allokálandó 
összeget. Ennek érdekében az Európai 
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. Ezenkívül 
a finanszírozásra javasolt reformokat az 
európai szemeszter keretein belül 
szigorúan ellenőrizni kell.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A magas színvonalú reformvállalási 
javaslatok előkészítéséhez való 
hozzájárulás, továbbá a tagállamok által 
benyújtott reformvállalási javaslatok 
értékelésében és a reformok megvalósítási 
fokának értékelésében a Bizottság számára 
nyújtandó segítség biztosítása érdekében 
rendelkezni kell a partneri tanácsadásról és 
a szakértői közreműködésről. Emellett a 
Tanácsnak az európai szemeszterrel 
foglalkozó Gazdaságpolitikai Bizottsága 
számára biztosítani kell a lehetőséget, hogy 
– adott esetben a Szerződés alapján 
létrehozott érintett bizottságokkal 
konzultálva – véleményt nyilvánítson a 
reformvállalásokról a tagállamok által 
benyújtott formájukban. Az egyszerűsítés 
érdekében a reformvállalások végrehajtása 
tekintetében elért haladásról a 
tagállamoknak az európai szemeszter 
keretében kell beszámolniuk.

(26) A magas színvonalú reformvállalási 
javaslatok előkészítéséhez való 
hozzájárulás, továbbá a tagállamok által 
benyújtott reformvállalási javaslatok 
értékelésében és a reformok megvalósítási 
fokának rendszeres értékelésében a 
Bizottság számára nyújtandó segítség 
biztosítása érdekében rendelkezni kell a 
partneri tanácsadásról és a szakértői 
közreműködésről. Emellett a Tanácsnak az 
európai szemeszterrel foglalkozó 
Gazdaságpolitikai Bizottsága számára 
biztosítani kell a lehetőséget, hogy az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottsággal és a Régiók Európai 
Bizottságával konzultálva véleményt 
nyilvánítson a reformvállalásokról a 
tagállamok által benyújtott formájukban. 
Az egyszerűsítés érdekében a 
reformvállalások végrehajtása tekintetében 
elért haladásról és annak nyomon 
követéséről a tagállamoknak az európai 
szemeszter keretében kell beszámolniuk.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A reformvállalások stabilitásának 
előmozdítása érdekében rendelkezni kell 
arról, hogy a tagállam a végrehajtási 
időszak alatt csak egyszer módosíthassa a 
reformvállalásokat, feltéve, hogy objektív 
körülmények alapján a módosítás 
indokolható.

(28) A reformvállalások stabilitásának 
előmozdítása érdekében rendelkezni kell 
arról, hogy a tagállam a végrehajtási 
időszak alatt módosíthassa a 
reformvállalásokat, feltéve, hogy objektív 
körülmények alapján a módosítás 
indokolható.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés
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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 gondoskodnia kell a 
megfelelő kommunikációs tevékenység 
rendszeres elvégzéséről.

Módosítás 20

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 
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.

(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 csak akkor kerülhet sor, ha a 
tagállam nem hajtotta végre kielégítően a 
reformvállalásokat, és csak alapos 
elemzést követően. Annak biztosítása 
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.
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Módosítás 21

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 22

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) 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.

(36) 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 
rendszeres elvégzéséről. Létre kell hozni 
külön erre a célra egy kommunikációs 
platformot, amely elősegíti a bevált 
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gyakorlatok kölcsönös ismeretét.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) 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.

(37) 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. A sürgős esetek körébe kell 
tartozniuk az olyan új, előre nem látható 
kihívásoknak is, amelyek kezeléséhez a 
tagállamban közigazgatási vagy egyéb 
reformokra van szükség.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés
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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 
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.

(42) Az uniós költségvetésből származó 
pénzeszközök hatékony, következetes és 
átlátható 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, azokkal 
összhangban kell lenniük, és ki kell 
egészíteniük azokat anélkül, hogy azok 
helyébe lépnének, 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. A szakpolitikai 
beavatkozások koherenciájának és 
kiegészítő jellegének fokozása, továbbá az 
átfedések elkerülése érdekében a 
nyomonkövetési és ellenőrzési eljárások 
részeként létre kell hozni egy megfelelő 
összehangolási mechanizmust.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) Független, félidős értékelést kell 
végezni, amelynek keretében 
megvizsgálják a program célkitűzéseinek 
megvalósulását, forrásai felhasználásának 
hatékonyságát és európai szintű hozzáadott 
értékét. Független, utólagos értékelés 
keretében emellett a program hosszú távú 

(44) Független, félidős értékelést kell 
végezni, amelynek keretében 
megvizsgálják a program célkitűzéseinek 
megvalósulását, forrásai felhasználásának 
hatékonyságát és európai szintű hozzáadott 
értékét. Független, utólagos értékelés 
keretében emellett a program hosszú távú 
hatását és a fenntarthatóságra gyakorolt 
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hatását is vizsgálni kell. hatását is vizsgálni kell.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „jogosult tagállam”: a 
konvergenciatámogató eszköz keretében 
olyan tagállam, amelynek pénzneme nem 
az euró, és amely az euróövezeti 
csatlakozásra való felkészülése során 
bizonyítható lépéseket tett az egységes 
valuta meghatározott időkereten belüli 
bevezetése érdekében. Bizonyítható 
lépésnek tekintendő az érintett tagállam 
kormánya részéről a Bizottságnak küldött 
hivatalos levél, amelyben egyértelmű 
kötelezettséget vállal az országnak az 
euróövezethez való, észszerű és 
meghatározott időkereten belüli 
csatlakozására, amelyre vonatkozóan a 
Bizottsággal folytatott konzultációt 
követően egy hiteles és időhöz kötött 
ütemtervet mutatnak be a sikeres 
euróövezeti tagság előkészítésére irányuló 
konkrét intézkedések végrehajtására 
vonatkozóan, kitérve a nemzeti 
jogszabályoknak az uniós jog (ideértve a 
bankunióra vonatkozó szabályozást is) 
szerinti követelményekkel való teljes körű 
összehangolásának biztosítására irányuló 
lépésekre.

6. „jogosult tagállam”: a 
konvergenciatámogató eszköz keretében 
olyan tagállam, amelynek pénzneme nem 
az euró, és amely az euróövezeti 
csatlakozásra való felkészülése során 
bizonyítható lépéseket tett és tesz az 
egységes valuta meghatározott időkereten 
belüli bevezetése érdekében. Bizonyítható 
lépésnek tekintendő az érintett tagállam 
kormánya részéről a Bizottságnak küldött 
hivatalos levél, amelyben egyértelmű 
kötelezettséget vállal az országnak az 
euróövezethez való, észszerű és 
meghatározott időkereten belüli 
csatlakozására, amelyre vonatkozóan a 
Bizottsággal folytatott konzultációt 
követően egy hiteles és időhöz kötött 
ütemtervet mutatnak be a sikeres 
euróövezeti tagság előkészítésére irányuló 
konkrét intézkedések végrehajtására 
vonatkozóan, kitérve a nemzeti 
jogszabályoknak az uniós jog (ideértve a 
bankunióra vonatkozó szabályozást is) 
szerinti követelményekkel való teljes körű 
összehangolásának biztosítására irányuló 
lépésekre.

Módosítás 27

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 

a) hozzájárulás a nemzetgazdaságok 
teljesítményének javítására és a tagállamok 
ellenálló gazdasági és társadalmi 
struktúráinak előmozdítására irányuló 
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strukturális jellegű nemzeti reformok 
megvalósításához, hozzájárulva ezáltal a 
kohézióhoz, a versenyképességhez, a 
termelékenységhez, a növekedéshez és a 
foglalkoztatáshoz; továbbá

strukturális jellegű nemzeti reformok 
megvalósításához, erősítve ezáltal a 
kohéziót, a versenyképességet, a 
termelékenységet, a növekedést, a 
társadalmi befogadást, a beruházásokat és 
hozzájárulva az Unión belüli valódi 
konvergenciához; továbbá

Módosítás 28

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 
közigazgatási és intézményi kapacitásának 
megerősítéséhez szükség szerint regionális 
szinten is az intézmények, a kormányzat, a 
közigazgatás, valamint a gazdasági és 
szociális ágazatok előtt álló kihívások 
tekintetében a gazdasági, társadalmi és 
környezeti nehézségekre tett 
válaszlépésként.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a technikai támogatási eszköz 
tekintetében a program a nemzeti 
hatóságoknál a reformok megtervezésére, 
kidolgozására és végrehajtására szolgáló 
közigazgatási kapacitások fejlesztésére 
irányuló erőfeszítéseket támogatja többek 
között a bevált gyakorlatok, a megfelelő 
folyamatok és módszerek megosztásán, 
valamint az eredményesebb és 
hatékonyabb emberierőforrás-
menedzsmenten keresztül;

b) a technikai támogatási eszköz 
tekintetében a program a nemzeti 
hatóságoknál, adott esetben a regionális 
hatóságoknál is, a reformok 
megtervezésére, kidolgozására és 
végrehajtására szolgáló közigazgatási 
kapacitások fejlesztésére irányuló 
erőfeszítéseket támogatja többek között a 
bevált gyakorlatok, a megfelelő folyamatok 
és módszerek megosztásán, valamint az 
eredményesebb és hatékonyabb 
emberierőforrás-menedzsmenten keresztül;
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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 kohézióval, a 
konvergenciával, a versenyképességgel, a 
termelékenységgel, a kutatással és 
innovációval, az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéssel, a társadalmi 
befogadással, a munkahelyteremtéssel és a 
beruházásokkal, a környezet- és 
éghajlatvédelemmel 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 
befektetések, verseny és közbeszerzés, 
fenntartható ágazati fejlődés, valamint a 
kutatás és innováció, valamint a 
digitalizálás támogatása;

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

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) oktatás és képzés, a munkahelyek d) oktatás és képzés, a munkahelyek 
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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;

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, nyugdíjrendszerek, 
igazságügyi 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 
energiaellátás diverzifikációjának elérésére 
és az energiabiztonság megteremtésére, 
továbbá a mezőgazdasági és halászati 
ágazatra, valamint a vidéki térségek 
fenntartható fejlődésére vonatkozó 
politikák; továbbá

e) az éghajlat-politikai intézkedések 
végrehajtására, a körforgásos gazdaságra, 
a fenntartható mobilitásra, a hálózati 
összekapcsoltságra, az energia- és 
erőforrás-hatékonyság, a megújuló 
energiaforrások ösztönzésére, az 
energiaellátás diverzifikációjának elérésére 
és az energiabiztonság megteremtésére, 
továbbá a mezőgazdasági és halászati 
ágazatra, valamint a vidéki és távoli 
térségek fenntartható fejlődésére vonatkozó 
politikák; továbbá

Módosítás 34

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, 

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, 
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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.

információs és kommunikációs 
intézkedésekkel, adott esetben nemzeti, 
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 és 
platformokkal 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 
költségeit.

Módosítás 35

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A kettős finanszírozást el kell 
kerülni.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A tagállamok részére megosztott 
irányítás keretében allokált források a 

törölve
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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.

Módosítás 37

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.

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 a népesség és az egy főre eső 
GDP alapján, a szóban forgó mellékletben 
meghatározott megfelelő 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.

(Ez a módosítás szükségessé teszi az I. 
melléklet kiigazítását is.)

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság az e rendelet (2) A Bizottság az e rendelet 
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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.

alkalmazásának kezdőnapjától számított 
húsz hónapos időszakra allokáció céljából 
rendelkezésre bocsát 16 500 000 000 EUR-
t, amely a 7. cikk (2) bekezdésének a) 
pontjában említett teljes keretösszeg 75%-
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.

Módosítás 39

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 
bocsát 5 000 000 000 EUR-t, amely a 
reformösztönző eszköz 7. cikk (2) 
bekezdésének a) pontjában említett teljes 
keretösszegének fennmaradó 25%-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 
5 500 000 000 EUR allokációjára szól.

Módosítás 40

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 

(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 
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reformok végrehajtását szolgáló részletes 
intézkedéseket, valamint magában foglal 
mérföldköveket, célokat, és egy, a 
reformok végrehajtására vonatkozó, 
legfeljebb három éves időtartamra szóló 
menetrendet.

reformok végrehajtását szolgáló részletes 
intézkedéseket és fellépéseket, valamint 
magában foglal mérföldköveket, célokat, 
és egy, a reformok végrehajtására 
vonatkozó, legfeljebb három éves 
időtartamra szóló menetrendet.

Módosítás 41

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, 
és ha lehetséges, a más tagállamokra 
átgyűrűző hatások;

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

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a reformvállalások érintett tagállam 
általi eredményes végrehajtását biztosító 
belső megoldások, beleértve a javasolt 
mérföldköveket és célokat, valamint a 
kapcsolódó mutatókat; továbbá

e) a reformvállalások érintett tagállam 
általi eredményes és hatékony 
végrehajtását biztosító belső megoldások, 
beleértve a javasolt mérföldköveket és 
célokat, valamint a kapcsolódó mutatókat; 
továbbá

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Gazdaságpolitikai Bizottság 
összetételéről és alapszabályáról szóló 
2000/604/EK tanácsi határozat által 
létrehozott Gazdaságpolitikai Bizottság31 
véleményt nyilváníthat a tagállamok által 

(9) A Gazdaságpolitikai Bizottság 
összetételéről és alapszabályáról szóló 
2000/604/EK tanácsi határozat által 
létrehozott Gazdaságpolitikai Bizottság31– 
az Európai Gazdasági és Szociális 
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benyújtott reformvállalási javaslatokról. Bizottsággal és a Régiók Bizottságával 
való konzultációt követően – véleményt 
nyilváníthat a tagállamok által benyújtott 
reformvállalási javaslatokról.

_________________ _________________
31 Tanács határozata (2000. szeptember 
29.) a Gazdaságpolitikai Bizottság 
összetételéről és alapszabályáról 
(2000/604/EK) (HL L 257., 2000.10.11., 
28. o.).

31 Tanács határozata (2000. szeptember 
29.) a Gazdaságpolitikai Bizottság 
összetételéről és alapszabályáról 
(2000/604/EK) (HL L 257., 2000.10.11., 
28. o.).

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a Bizottság negatív 
értékelést ad a tagállam által benyújtott 
reformvállalási javaslatról, ezt az értékelést 
a reformvállalási javaslat tagállam általi 
hivatalos benyújtásától számított négy 
hónapon belül közölnie kell.

(4) Amennyiben a Bizottság negatív 
értékelést ad a tagállam által benyújtott 
reformvállalási javaslatról, ezt az értékelést 
a reformvállalási javaslat tagállam általi 
hivatalos benyújtásától számított három 
hónapon belül közölnie kell.

Módosítás 45

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 tartalmazza az előfinanszírozási 
kifizetést, és a kifizetésre a költségvetési 
előirányzatoknak megfelelően és a 
rendelkezésre álló források függvényében 
kerül sor.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A reformvállalások teljesítését követően az 
érintett tagállam a pénzügyi hozzájárulás 
kifizetésére irányuló, kellően indokolt 
kérelmet nyújt be a Bizottságnak. A 
Bizottság a kérelem benyújtásától számított 
két hónapon belül értékeli, hogy a 12. cikk 
(1) bekezdésében említett határozatban 
meghatározott vonatkozó mérföldköveket 
és célokat kielégítő módon végrehajtották-
e. E célból a Bizottságot releváns szakértők 
segíthetik a 11. cikk (8) bekezdésében 
említetteknek megfelelően.

A reformvállalások teljesítését követően az 
érintett tagállam a pénzügyi hozzájárulás 
fennmaradó részének kifizetésére 
irányuló, kellően indokolt kérelmet nyújt 
be a Bizottságnak. A Bizottság a kérelem 
benyújtásától számított két hónapon belül 
értékeli, hogy a 12. cikk (1) bekezdésében 
említett határozatban meghatározott 
vonatkozó mérföldköveket és célokat 
kielégítő módon végrehajtották-e. E célból 
a Bizottságot releváns szakértők segíthetik 
a 11. cikk (8) bekezdésében említetteknek 
megfelelően.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az értékelés pozitív 
eredménnyel jár, a költségvetési 
rendeletnek megfelelően folyósítani kell a 
pénzügyi hozzájárulást.

Amennyiben az értékelés pozitív 
eredménnyel jár, a költségvetési 
rendeletnek megfelelően folyósítani kell a 
pénzügyi hozzájárulás fennmaradó részét.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. cikk b) pontjában és az 5. cikk (2) 
bekezdésének b) pontjában meghatározott 
célkitűzések értelmében a technikai 
támogatási eszköz mindenekelőtt a 
következő intézkedéstípusokat 
finanszírozza:

A 4. cikk b) pontjában és az 5. cikk (2) 
bekezdésének b) pontjában meghatározott 
célkitűzések értelmében a technikai 
támogatási eszköz mindenekelőtt a 
következő intézkedéstípusokat 
finanszírozza nemzeti és egyéb 
kormányzati szinteken:

Módosítás 49

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. szemináriumok, konferenciák és 
munkaértekezletek;

i. szemináriumok, konferenciák és 
munkaértekezletek, beleértve adott esetben 
a bevált gyakorlatok cseréjét;

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 albekezdés – 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; értékelések és 
hatásvizsgálatok, valamint útmutatók, 
jelentések és oktatási anyagok és 
információk kidolgozása és közzététele;

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ezen eszköz keretében technikai 
támogatásban részesülni kívánó tagállam 
technikai támogatás iránti kérelmet nyújt 
be a Bizottsághoz, amelyben meghatározza 
a támogatandó szakpolitikai területeket és 
prioritásokat a programnak a 6. cikkben 

(1) Az ezen eszköz keretében technikai 
támogatásban részesülni kívánó tagállam 
technikai támogatás iránti kérelmet nyújt 
be a Bizottsághoz, amelyben meghatározza 
a támogatandó szakpolitikai területeket és 
prioritásokat a programnak a 6. cikkben 
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meghatározott alkalmazási körén belül. A 
Bizottság a technikai támogatási eszköz 
keretében felhívásokat szervez, 
amelyekben a kérelmek benyújtására 
vonatkozóan megfelelő határidőket határoz 
meg. A Bizottság iránymutatást adhat arról, 
hogy a támogatás iránti kérelemnek mely 
fő elemeket kell tartalmaznia.

meghatározott alkalmazási körén belül. A 
Bizottság a technikai támogatási eszköz 
keretében felhívásokat szervez, 
amelyekben a kérelmek benyújtására 
vonatkozóan megfelelő határidőket határoz 
meg. A Bizottság iránymutatást adhat arról, 
hogy a támogatás iránti kérelemnek mely 
fő elemeket kell tartalmaznia. Elsőbbséget 
kell biztosítani a tagállamoknak a 
pályázatok minősége, a pályázati 
felhívások követelményeinek való 
megfelelés és a 9. cikkben meghatározott 
kritériumok alapján.

Módosítás 53

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 
munkahelyteremtés és -megőrzés 
megvalósítása céljából vállalt reformjaik 
végrehajtása;

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amint az érintett tagállam kitakarta 
azokat az érzékeny és bizalmas 
információkat, amelyek nyilvánosságra 
hozatala veszélyeztetné a tagállam 
közérdekét;

a) amint az érintett tagállam kitakarta 
azokat a bizalmas információkat, amelyek 
nyilvánosságra hozatala veszélyeztetné a 
tagállam közérdekét;

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdésben említett 
önkéntes kiegészítő hozzájárulásokat a 
[CPR-t felváltó rendelet] rendelet 100. 
cikkének megfelelően, valamint az adott 
cikkben meghatározott eljárás alapján tett 
hozzájárulások alkothatják, a 7. cikk (4) 
bekezdésében említetteknek megfelelően.

törölve

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) biztosítják a kiegészítő jelleget, a 
szinergiát, a koherenciát és a 
konzisztenciát a különböző uniós, nemzeti, 
illetve adott esetben regionális szintű 
eszközök között, különösen az uniós 
alapokból finanszírozott intézkedések 
tekintetében, a tervezési szakaszban és a 
végrehajtás során egyaránt;

a) biztosítják a kiegészítő jelleget, a 
szinergiát, a koherenciát és a 
konzisztenciát a különböző uniós, nemzeti, 
illetve regionális szintű eszközök között, 
különösen az uniós alapokból 
finanszírozott intézkedések tekintetében, a 
tervezési szakaszban és a végrehajtás során 
egyaránt;

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) biztosítják a szoros együttműködést 
a végrehajtás uniós, nemzeti és adott 
esetben regionális szintű felelősei között, 
hogy az e rendelet alapján létrehozott 
minden eszköz keretében egymással 
koherens és észszerű támogató 
intézkedéseket végezzenek.

c) biztosítják a szoros együttműködést 
a végrehajtás uniós, nemzeti és regionális 
szintű felelősei között, hogy az e rendelet 
alapján létrehozott minden eszköz 
keretében egymással koherens és észszerű 
támogató intézkedéseket végezzenek.
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A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA
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