
PR\1209048HU.docx PE654.026v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2019-2024

Regionális Fejlesztési Bizottság

2020/0101(COD)

1.7.2020

***I
JELENTÉSTERVEZET
az 1303/2013/EU rendeletnek a beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében a Covid19-világjárvány okozta 
válság elhárításának előmozdítását és a zöld, digitális és reziliens gazdasági 
helyreállítás előkészítését támogató rendkívüli kiegészítő források és az 
azokkal kapcsolatos végrehajtási rendelkezések tekintetében történő 
módosításáról (REACT-EU) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatról
(COM(2020)0451 – C9-0149/2020 – 2020/0101(COD))

Regionális Fejlesztési Bizottság

Társelőadók: Andrey Novakov, Constanze Krehl



PE654.026v01-00 2/32 PR\1209048HU.docx

HU

PR_COD_1amCom

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 jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)

A jogi 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 jogi aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 
aktus tervezetével módosítani kívánt – jogi aktusra vonatkozik, a fejléc egy 
harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogi 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

az 1303/2013/EU rendeletnek a beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe 
célkitűzés keretében a Covid19-világjárvány okozta válság elhárításának előmozdítását 
és a zöld, digitális és reziliens gazdasági helyreállítás előkészítését támogató rendkívüli 
kiegészítő források és az azokkal kapcsolatos végrehajtási rendelkezések tekintetében 
történő módosításáról (REACT-EU) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatról
(COM(2020)0451 – C9-0149/2020 – 2020/0101(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2020)0451),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 
és 322. cikke (1) bekezdésének a) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát 
benyújtotta a Parlamenthez (C9-0149/2020),

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

– az Európai Számvevőszékkel folytatott konzultációt követően,

– az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

– a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság és a 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság (A9-0000/2020) jelentésére,

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe 
másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen 
módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat az 1303/2013/EU rendeletnek a 
beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében 
a Covid19-világjárvány okozta válság 
elhárításának előmozdítását és a zöld, 
digitális és reziliens gazdasági helyreállítás 
előkészítését támogató rendkívüli 
kiegészítő források és az azokkal 
kapcsolatos végrehajtási rendelkezések 
tekintetében történő módosításáról 
(REACT-EU) szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre

Javaslat az 1303/2013/EU rendeletnek a 
beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe célkitűzés, valamint 
az európai területi együttműködési 
célkitűzés keretében a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításának 
előmozdítását és a zöld, digitális és 
reziliens gazdasági helyreállítás 
előkészítését támogató rendkívüli 
kiegészítő források és az azokkal 
kapcsolatos végrehajtási rendelkezések 
tekintetében történő módosításáról 
(REACT-EU) szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az [Európai Helyreállítási 
Eszközről szóló] rendelettel összhangban 
és az ahhoz rendelt források keretein belül 
az európai beruházási és strukturális alapok 
keretében helyreállítási és rezilienciaépítési 
intézkedéseket kell végrehajtani a 
Covid19-válság példa nélküli hatásainak 
kezelése érdekében. Az ilyen kiegészítő 
források felhasználásakor biztosítani kell 
az [Európai Helyreállítási Eszközről 
szóló] rendeletben előírt határidők 
betartását. Ezenfelül a gazdasági, 
társadalmi és területi kohéziós célú 
kiegészítő forrásokat a 2014–2020-as 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keret felülvizsgálata révén kell 

(4) Az [Európai Helyreállítási 
Eszközről szóló] rendelettel összhangban 
és az ahhoz rendelt források keretein belül 
az európai beruházási és strukturális alapok 
keretében helyreállítási és rezilienciaépítési 
intézkedéseket kell végrehajtani a 
Covid19-válság példa nélküli hatásainak 
kezelése érdekében. Ezenfelül gazdasági, 
társadalmi és területi kohéziós célú 
kiegészítő forrásokat kell rendelkezésre 
bocsátani a 2014–2020-as időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keret 
felülvizsgálata révén.



PR\1209048HU.docx 7/32 PE654.026v01-00

HU

rendelkezésre bocsátani.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) A beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében 
rendkívüli jelleggel további 58 272 800 
000 EUR-t (2018-as árakon) kell a 
strukturális alapokhoz kötődő költségvetési 
kötelezettségvállalásként rendelkezésre 
bocsátani a 2020-as, a 2021-es és a 2022-es 
évre, valamint – amennyiben azt valamely 
tagállam megindokolja – a 2023-as és a 
2024-es évre is, hogy a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításában 
leginkább érintett tagállamok és régiók 
támogatáshoz jussanak, valamint 
előkészíthessék a zöld, digitális és reziliens 
gazdasági helyreállítást; a cél az, hogy a 
meglévő operatív programok révén a 
forrásokat mielőbb a reálgazdaságba 
forgassák. A 2020-ra szóló források a 
2014–2020 közötti időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keret gazdasági, 
társadalmi és területi kohéziós célú 
ráfordításainak növeléséből, míg a 2021-re 
és 2022-re, valamint adott esetben a 2023-
ra és 2024-re szóló források az Európai 
Uniós Helyreállítási Eszközből 
származnak. A kiegészítő források egy 
részét a Bizottság által kezdeményezett 
technikai segítségnyújtásra kell fordítani. A 
Bizottságnak felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus keretében tagállamonként le kell 
bontania a fennmaradó kiegészítő 
forrásokat, és az allokációs módszer alapját 
a tagállamok viszonylagos jólétét jelző 
legfrissebb objektív statisztikai adatok, 
valamint a jelenlegi válság gazdaságukra és 
társadalmaikra gyakorolt hatása és mértéke 
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összeget kell elkülönítenie. A válság 
folyamatosan változó hatásaira való 
tekintettel a bontást 2021-ben ugyanezen 
allokációs módszer alapján, a 2021. 
október 19-ig rendelkezésre álló 
legfrissebb statisztikai adatok 
felhasználásával felül kell vizsgálni, a 
kiegészítő források 2022. évi részletének 
felosztása céljából.

képezi. Tekintettel a legkülső régiók 
gazdaságainak és társadalmainak 
sebezhetőségére, az allokációs módszernek 
e régiók számára célzott kiegészítő 
összeget kell elkülönítenie. A válság 
folyamatosan változó hatásaira való 
tekintettel a bontást 2021-ben ugyanezen 
allokációs módszer alapján, a 2021. 
október 19-ig rendelkezésre álló 
legfrissebb statisztikai adatok 
felhasználásával felül kell vizsgálni, a 
kiegészítő források 2022. évi részletének, 
adott esetben pedig a 2023. és 2024. évi 
részletének felosztása céljából.

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

alkalmazására. Az ESZA operatív 
képességét mindazonáltal fenn kell 
tartani. A kiegészítő források várható 
gyors elköltésére való tekintettel a 
kiegészítő forrásokhoz kapcsolódó 
kötelezettségvállalásokat csak az operatív 
programok lezárásakor kell visszavonni.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az ERFA támogatási körén belüli 
fellépések kiegészítése érdekében – az 
(EU) 2020/460 és az (EU) 2020/558 
európai parlamenti és tanácsi rendeletekkel 
bevezetett módosításoknak megfelelően – a 
tagállamoknak továbbra is lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy a kiegészítő 
forrásokat elsősorban az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó termékekbe 
és szolgáltatásokba való beruházásokra, 
kkv-knak nyújtandó működőtőke- vagy 
beruházási támogatásokra, a digitális és 
zöld gazdaságra való átálláshoz 
hozzájáruló beruházásokra, a polgároknak 
alapvető szolgáltatásokat biztosító 
infrastruktúrákra, valamint a válság által 
leginkább sújtott ágazatoktól függő 
régiókban bevezetendő gazdaságélénkítő 
intézkedésekre fordítsák. Emellett a 
technikai segítségnyújtást is támogatni kell. 
Helyénvaló, hogy e kiegészítő források 
kizárólag a Covid19-világjárvány okozta 
válság elhárításának előmozdítása és a 
zöld, digitális és reziliens gazdasági 
helyreállítás előkészítése új tematikus 
célkitűzésre összpontosuljanak, amelynek 
egyetlen beruházási prioritást kell 
képeznie, lehetővé téve a kiegészítő 
források egyszerűsített programozását és 

(9) Az ERFA támogatási körén belüli 
fellépések kiegészítése érdekében – az 
(EU) 2020/460 és az (EU) 2020/558 
európai parlamenti és tanácsi rendeletekkel 
bevezetett módosításoknak megfelelően – a 
tagállamoknak továbbra is lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy a kiegészítő 
forrásokat elsősorban az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz, köztük a határokon 
átnyúló egészségügyi szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó termékekbe és szolgáltatásokba 
való beruházásokra, kkv-knak nyújtandó 
működőtőke- vagy beruházási 
támogatásokra, a digitális és zöld 
gazdaságra való átálláshoz hozzájáruló 
beruházásokra, a polgároknak – többek 
között a vidéki térségekben – alapvető 
szolgáltatásokat biztosító infrastruktúrákra, 
vagy a válság által leginkább sújtott 
ágazatoktól függő régiókban bevezetendő 
gazdaságélénkítő intézkedésekre fordítsák. 
Emellett a technikai segítségnyújtást is 
támogatni kell. Helyénvaló, hogy e 
kiegészítő források kizárólag a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításának 
előmozdítása és a zöld, digitális és reziliens 
gazdasági helyreállítás előkészítése új 
tematikus célkitűzésre összpontosuljanak, 
amelynek egyetlen beruházási prioritást 
kell képeznie, lehetővé téve a kiegészítő 
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végrehajtását. források egyszerűsített programozását és 
végrehajtását.

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Mivel a tagállamok közötti határok 
ideiglenes lezárása komoly kihívások elé 
állította a határokon átívelő közösségeket, 
a tagállamoknak a már meglévő Interreg 
együttműködési projekteken keresztül 
vagy új projektek létrehozásával a 
kiegészítő források legfeljebb 5%-át a 
határokon átnyúló projektek 
támogatásához kell felhasználniuk.

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Annak érdekében, hogy a 
tagállamok elegendő pénzügyi eszközzel 
rendelkezzenek a Covid19-világjárvány 
okozta válság elhárítására szolgáló 
intézkedéseik gyors végrehajtásához, 
illetve a zöld, digitális és reziliens 
gazdasági helyreállítás előkészítéséhez, a 
kiegészítő forrásokból támogatott 
intézkedések mielőbbi végrehajtása végett 
magasabb arányú kezdeti előfinanszírozást 
kell rendelkezésükre bocsátani. A kezdeti 
előfinanszírozás azt hivatott biztosítani, 
hogy a tagállamok szükség esetén előleget 
fizethessenek, és a kifizetési kérelmek 
beérkezését követően késedelem nélkül 
visszatérítést nyújthassanak a 
kedvezményezetteknek.  

(11) Annak érdekében, hogy a 
tagállamok elegendő pénzügyi eszközzel 
rendelkezzenek a Covid19-világjárvány 
okozta válság elhárítására szolgáló 
intézkedéseik gyors végrehajtásához, 
illetve a zöld, digitális és reziliens 
gazdasági helyreállítás előkészítéséhez, a 
kiegészítő forrásokból támogatott 
intézkedések mielőbbi végrehajtása végett 
magasabb arányú kezdeti előfinanszírozást 
vagy – adott esetben – éves 
előfinanszírozást kell rendelkezésükre 
bocsátani. A kezdeti előfinanszírozás azt 
hivatott biztosítani, hogy a tagállamok 
szükség esetén előleget fizethessenek, és a 
kifizetési kérelmek beérkezését követően 
késedelem nélkül visszatérítést 
nyújthassanak a kedvezményezetteknek.  

Or. en
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Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Annak érdekében, hogy a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításának 
előmozdítását és a zöld, digitális és 
reziliens gazdasági helyreállítás 
előkészítését célzó kiegészítő forrásokat a 
jelenlegi programozási időszakon belül 
mielőbb felhasználhassák, indokolt a 
tagállamokat kivételes jelleggel 
mentesíteni az előzetes feltételrendszerek, 
a teljesítménytartalék, az 
eredményességmérési keret alkalmazása és 
a tematikus koncentráció – így a 
fenntartható városfejlesztésre fordítható 
ERFA-forrásokra megállapított 
küszöbértékek – követelménye alól, és a 
kiegészítő források esetében 
hasonlóképpen el kell tekinteni a 
kommunikációs stratégia kidolgozásától. 
Lényeges azonban, hogy a tagállamok 
2024. december 31-ig legalább egy 
értékelés elkészítéséről gondoskodjanak, 
amelyben értékelik a kiegészítő források 
eredményességét, hatékonyságát és hatását, 
valamint azt, hogy azok miként járultak 
hozzá az új, célzott tematikus célkitűzés 
céljainak eléréséhez. Annak érdekében, 
hogy az információkat uniós szinten is 
össze lehessen hasonlítani, a Bizottság a 
tagállamokat arra ösztönzi, hogy az 
értékelést az általa kidolgozott 
programspecifikus mutatók alapján 
készítsék el. Ezenfelül gondoskodni kell 
arról is, hogy a tagállamok és az irányító 
hatóságok a tájékoztatással, 
kommunikációval és láthatósággal 
kapcsolatos feladataik ellátása során 
fokozott láthatóságot biztosítsanak az Unió 
által bevezetett rendkívüli intézkedéseknek 
és forrásoknak, és felhívják különösen a 
potenciális kedvezményezettek, a 

(14) Annak érdekében, hogy a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításának 
előmozdítását és a zöld, digitális és 
reziliens gazdasági helyreállítás 
előkészítését célzó kiegészítő forrásokat a 
jelenlegi programozási időszakon belül 
mielőbb felhasználhassák, indokolt a 
tagállamokat kivételes jelleggel 
mentesíteni az előzetes feltételrendszerek, 
a teljesítménytartalék, az 
eredményességmérési keret alkalmazása és 
a tematikus koncentráció – így a 
fenntartható városfejlesztésre fordítható 
ERFA-forrásokra megállapított 
küszöbértékek – követelménye alól, és a 
kiegészítő források esetében 
hasonlóképpen el kell tekinteni a 
kommunikációs stratégia kidolgozásától. 
Lényeges azonban, hogy a tagállamok 
2024. december 31-ig, vagy a kiegészítő 
források 2023. és 2024. évi költségvetési 
kötelezettségvállalásokhoz való 
rendelkezésre bocsátása esetén 2026. 
december 31-ig legalább egy értékelés 
elkészítéséről gondoskodjanak, amelyben 
értékelik a kiegészítő források 
eredményességét, hatékonyságát és hatását, 
valamint azt, hogy azok miként járultak 
hozzá az új, célzott tematikus célkitűzés 
céljainak eléréséhez. Annak érdekében, 
hogy az információkat uniós szinten is 
össze lehessen hasonlítani, a Bizottság a 
tagállamokat arra ösztönzi, hogy az 
értékelést az általa kidolgozott 
programspecifikus mutatók alapján 
készítsék el. Ezenfelül gondoskodni kell 
arról is, hogy a tagállamok és az irányító 
hatóságok a tájékoztatással, 
kommunikációval és láthatósággal 
kapcsolatos feladataik ellátása során 
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kedvezményezettek, a résztvevők, a 
pénzügyi eszközök végső 
kedvezményezettjei és a nyilvánosság 
figyelmét a kiegészítő források meglétére, 
mértékére és az azokból származó további 
támogatásra.

fokozott láthatóságot biztosítsanak az Unió 
által bevezetett rendkívüli intézkedéseknek 
és forrásoknak, és felhívják különösen a 
potenciális kedvezményezettek, a 
kedvezményezettek, a résztvevők, a 
pénzügyi eszközök végső 
kedvezményezettjei és a nyilvánosság 
figyelmét a kiegészítő források meglétére, 
mértékére és az azokból származó további 
támogatásra.

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(15) Annak érdekében, hogy e 
kiegészítő forrásokat azokra a földrajzi 
területekre lehessen összpontosítani, ahol 
azokra a legnagyobb szükség van, 
rendkívüli intézkedésként – a strukturális 
alapok forrásainak elosztására vonatkozó 
általános szabályok sérelme nélkül – az 
ERFA-nak és az ESZA-nak juttatott 
kiegészítő forrásokat nem kell 
régiókategóriák szerint lebontani. A 
tagállamoknak azonban figyelembe kell 
venniük a régiók Covid19-világjárvány 
hatása nyomán jelentkező különböző 
igényeit, valamint eltérő fejlettségi szintjét 
annak érdekében, hogy – az EUMSZ 173. 
cikkében meghatározott gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió 
célkitűzéseivel összhangban – a kevésbé 
fejlett régiókra, egyúttal pedig a 
világjárvány által leginkább érintett 
régiókra és városokra is azonos mértékű 
figyelem összpontosuljon. A 
tagállamoknak a partnerség elveit szem 
előtt tartva együtt kell működniük a helyi 
és regionális hatóságokkal és a civil 
társadalmat képviselő érintett 
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szervezetekkel is.

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Tekintettel a Covid19-
világjárványra, valamint az azzal 
összefüggő népegészségügyi válság 
kezelésének sürgősségére, szükségesnek 
tekinthető kivételt biztosítani a nemzeti 
parlamenteknek az Unióban betöltött 
szerepéről szóló, az Európai Unióról szóló 
szerződéshez, az Európai Unió 
működéséről szóló szerződéshez és az 
Európai Atomenergia-közösséget 
létrehozó szerződéshez csatolt 
1. jegyzőkönyv 4. cikkében említett 
nyolchetes időszak alól.

törölve

Or. en

Indokolás

Jóllehet e javaslat sürgős, még rendelkezésre áll idő ahhoz, hogy a nemzeti parlamentek 
számára biztosítani lehessen a szokásos nyolchetes határidőt.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
1303/2013/EU rendelet
91 cikk – 1a bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(1a) Az (1) bekezdésben említett globális 
forrásokon felül folyó árakon 
5 000 000 000 EUR kiegészítő forrást kell 
a 2020. évre gazdasági, társadalmi és 

„(1a) Az (1) bekezdésben említett globális 
forrásokon felül 2018-as árakon 
5 000 000 000 EUR kiegészítő forrást kell 
a 2020. évre gazdasági, társadalmi és 
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területi kohéziós célú költségvetési 
kötelezettségvállalásokra rendelkezésre 
bocsátani, és az ERFA és az ESZA részére 
allokálni.”

területi kohéziós célú költségvetési 
kötelezettségvállalásokra rendelkezésre 
bocsátani, és az ERFA és az ESZA részére 
allokálni.”

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az [Európai Helyreállítási Eszközről 
szóló] rendelet 2. cikkében említett 
intézkedéseket a strukturális alapok 
keretében az említett rendelet 3. cikke 
(2) bekezdése a) pontjának i. alpontjában 
szereplő összegből folyó árakon 53 272 
800 000 EUR összegben kell végrehajtani, 
az említett rendelet 4. cikke (3), (4) és 
(8) bekezdésére is figyelemmel.

Az [Európai Helyreállítási Eszközről 
szóló] rendelet 2. cikkében említett 
intézkedéseket a strukturális alapok 
keretében az említett rendelet 3. cikke 
(2) bekezdése a) pontjának i. alpontjában 
szereplő összegből 2018-as árakon 53 272 
800 000 EUR összegben kell végrehajtani, 
az említett rendelet 4. cikke (3), (4) és 
(8) bekezdésére is figyelemmel.

Or. en

Módosítás 14

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 91. cikk (1a) cikkében és a 92a. 
cikkben említett kiegészítő forrásokat (a 
továbbiakban: kiegészítő források) a 
beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében 
kell rendelkezésre bocsátani a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításának 
előmozdítását és a zöld, digitális és 

(1) A 91. cikk (1a) bekezdésében és a 
92a. cikkben említett kiegészítő források 
(a továbbiakban: kiegészítő források) 
legalább 95%-át a beruházás a 
növekedésbe és munkahelyteremtésbe 
célkitűzés keretében, az említett források 
legfeljebb 5%-át pedig az európai területi 
együttműködési célkitűzés keretében kell 



PE654.026v01-00 16/32 PR\1209048HU.docx

HU

reziliens gazdasági helyreállítást célzó 
támogatásra (REACT-EU). A kiegészítő 
forrásokat az e cikk (6) bekezdése szerinti 
technikai segítségnyújtás végrehajtására és 
az e cikk (10) bekezdésében említett 
tematikus célkitűzést végrehajtó 
műveletekre kell fordítani.

rendelkezésre bocsátani. A kiegészítő 
forrásoknak mindkét esetben a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításának 
előmozdítását és a zöld, digitális és 
reziliens gazdasági helyreállítást kell 
támogatniuk (REACT-EU). A kiegészítő 
forrásokat az e cikk (6) bekezdése szerinti 
technikai segítségnyújtás végrehajtására és 
az e cikk (9) bekezdésében említett 
tematikus célkitűzést végrehajtó 
műveletekre kell fordítani.

Or. en

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92b cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2021-re és a 2022-re szóló kiegészítő 
forrásokat a 92a. cikkben meghatározott 
kiegészítő forrásokból kell rendelkezésre 
bocsátani. A 92a. cikkben meghatározott 
kiegészítő forrásokból folyó árakon 18 
000 000 EUR összegig igazgatási kiadások 
is támogathatók.

A 2021-re és a 2022-re szóló kiegészítő 
forrásokat a 92a. cikkben meghatározott 
kiegészítő forrásokból kell rendelkezésre 
bocsátani. Az első albekezdéstől eltérve és 
valamely tagállam indokolással ellátott 
kérelme alapján a kiegészítő források 
2023-ban és 2024-ben is rendelkezésre 
bocsáthatók költségvetési 
kötelezettségvállalások teljesítésére. A 
92a. cikkben meghatározott kiegészítő 
források kiegészülnek az igazgatási 
kiadások támogatásával, amelynek 
összege 2018-as árakon legfeljebb 18 000 
000 EUR. 

Or. en
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Módosítás 16

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok révén határozatot fogad el, 
amelyben a strukturális alapok 2020-as és 
2021-es előirányzataiként, a VIIa. 
mellékletben meghatározott feltételeknek 
és módszertannak megfelelően 
meghatározza a kiegészítő források 
tagállamonkénti bontását. Az említett 
határozatot 2021-ben felül kell vizsgálni, 
hogy a 2021. október 19-ig rendelkezésre 
álló adatok alapján meg lehessen állapítani 
a kiegészítő források 2022. évi bontását.

(4) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 149. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust 
fogadjon el, amelyben a strukturális alapok 
2020-as és 2021-es előirányzataiként, a 
VIIa. mellékletben meghatározott 
feltételeknek és módszertannak 
megfelelően meghatározza a kiegészítő 
források tagállamonkénti bontását. Az 
említett felhatalmazáson alapuló jogi 
aktust 2021-ben felül kell vizsgálni, hogy a 
2021. október 19-ig rendelkezésre álló 
adatok alapján meg lehessen állapítani a 
kiegészítő források 2022. évi bontását. 
Adott esetben a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktust a 2023. és 2024. évi 
költségvetési kötelezettségvállalásokra 
vonatkozóan 2022-ben is felül kell 
vizsgálni a rendelkezésre álló legfrissebb 
statisztikai adatok alapján. A 2021. évi és 
– adott esetben – a 2022. évi 
felülvizsgálatoknak biztosítaniuk kell, 
hogy az operatív programokat nem éri 
negatív hatás.

Or. en

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92b cikk – 5 bekezdés – 6 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ERFA és az ESZA keretében 
programozásra rendelkezésre álló 

Az ERFA és az ESZA keretében 
programozásra rendelkezésre álló 
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kiegészítő forrásokat minden tagállam 
operatív programokhoz rendeli.

kiegészítő forrásokat minden tagállam a 
partnerség elvével összhangban a helyi és 
regionális hatóságok, valamint a civil 
társadalmat képviselő érintett szervezetek 
bevonásával operatív programokhoz 
rendeli. A kiegészítő források legfeljebb 
5%-át határokon átnyúló projektekre kell 
fordítani.

Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92b cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az ERFA és az ESZA részére 
elkülönített kiegészítő források teljes 
összegének legfeljebb 4 %-a allokálható 
technikai segítségnyújtásra az ERFA-ból 
vagy az ESZA-ból finanszírozott bármely 
meglévő operatív program vagy a (11) 
bekezdésben említett új operatív program 
keretében.

(6) Az ERFA és az ESZA részére 
elkülönített kiegészítő források teljes 
összegének legfeljebb 4 %-a allokálható 
technikai segítségnyújtásra az ERFA-ból 
vagy az ESZA-ból finanszírozott bármely 
meglévő operatív program vagy a (10) 
bekezdésben említett új operatív program 
keretében.

Or. en

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92b cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 81. cikk (1) bekezdésétől és a 134. cikk 
(1) bekezdésétől eltérve az operatív 
program elfogadásáról, illetve az operatív 
program módosításának jóváhagyásáról 
szóló bizottsági határozat meghozatalát 

A 81. cikk (1) bekezdésétől és a 134. cikk 
(1) bekezdésétől eltérve az operatív 
program elfogadásáról, illetve az operatív 
program módosításának jóváhagyásáról 
szóló bizottsági határozat meghozatalát 
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követően kifizetendő kezdeti 
előfinanszírozás a kiegészítő források 
esetében a 2020-ra a programokhoz 
rendelt, az e cikk (10) bekezdésében 
említett új tematikus célkitűzés 
megvalósítását szolgáló kiegészítő források 
50 %-ának felel meg.

követően kifizetendő kezdeti 
előfinanszírozás a kiegészítő források 
esetében a 2020-ra a programokhoz 
rendelt, az e cikk (9) bekezdésében említett 
új tematikus célkitűzés megvalósítását 
szolgáló kiegészítő források 50 %-ának 
felel meg.

Or. en

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92b cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 134. cikk (2) bekezdésének 
alkalmazásában a 2021., 2022. és 2023. 
évi éves előfinanszírozás tekintetében az 
operatív programhoz az alapokból a teljes 
programozási időszakban nyújtott 
támogatás összege a kiegészítő forrásokat 
is magában foglalja.

A 134. cikk (2) bekezdésétől eltérve, 
valamint valamely tagállam indokolással 
ellátott kérelme alapján a 2021. évre, 
2022. évre, továbbá – adott eseteben – a 
2023. és 2024. évre vonatkozó éves 
előfinanszírozás a (9) bekezdésben 
említett új tematikus célkitűzés 
megvalósítását célzó programokra 
elkülönített kiegészítő források legfeljebb 
50%-át teheti ki. A 2021., 2022., 2023. 
évre és adott esetben a 2024. évre 
vonatkozó éves előfinanszírozás 
kiszámítása céljából az operatív 
programhoz az alapokból a teljes 
programozási időszakban nyújtott 
támogatás összege a kiegészítő forrásokat 
is magában foglalja.

Or. en

Módosítás 21

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

A technikai segítségnyújtásra fordítottakon 
kívüli kiegészítő forrásokat a (10) 
bekezdésben meghatározott tematikus 
célkitűzés keretén belül kell felhasználni, a 
Covid19-világjárvány okozta válság 
elhárítását előmozdító vagy a zöld, digitális 
és reziliens gazdasági helyreállítást 
előkészítő műveletek támogatására.

A technikai segítségnyújtásra fordítottakon 
kívüli kiegészítő forrásokat a (9) 
bekezdésben meghatározott tematikus 
célkitűzés keretén belül kell felhasználni, a 
Covid19-világjárvány okozta válság 
elhárítását előmozdító vagy a zöld, digitális 
és reziliens gazdasági helyreállítást 
előkészítő műveletek támogatására.

Or. en

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92b cikk – 8 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kiegészítő forrásokat a tagállamok egy 
vagy több már meglévő operatív program 
külön prioritási tengelyéhez vagy 
tengelyeihez, vagy a (11) bekezdésben 
említett új operatív programhoz 
rendelhetik. A 26. cikk (1) bekezdésétől 
eltérve a program a 2022. december 31-ig 
tartó időszakra vonatkozik, a fenti (4) 
bekezdésre is figyelemmel.

A kiegészítő forrásokat a tagállamok egy 
vagy több már meglévő operatív program 
külön prioritási tengelyéhez vagy 
tengelyeihez, vagy a (10) bekezdésben 
említett új operatív programhoz 
rendelhetik. A 26. cikk (1) bekezdésétől 
eltérve a program a 2022. december 31-ig 
tartó, vagy a (2) bekezdésben említett 
eltérés alkalmazása esetén a 2024. 
december 31-ig tartó időszakra 
vonatkozik, a fenti (4) bekezdésre is 
figyelemmel.

Or. en

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92b cikk – 8 bekezdés – 3 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ERFA esetében a kiegészítő forrásokat 
elsősorban az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó termékekbe 
és szolgáltatásokba való beruházásokra, 
kkv-knak nyújtandó működőtőke- vagy 
beruházási támogatásokra, a digitális és 
zöld gazdaságra való átálláshoz 
hozzájáruló beruházásokra, a polgároknak 
alapvető szolgáltatásokat biztosító 
infrastruktúrákra, valamint a válság által 
leginkább sújtott ágazatoktól függő 
régiókban bevezetendő gazdasági 
intézkedésekre kell fordítani.

Az ERFA esetében a kiegészítő forrásokat 
elsősorban az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz, köztük a határokon 
átnyúló egészségügyi szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó termékekbe és szolgáltatásokba 
való beruházásokra, kkv-knak nyújtandó 
működőtőke- vagy beruházási és 
tanácsadási támogatásokra, a digitális és 
zöld gazdaságra való átálláshoz 
hozzájáruló beruházásokra, a polgároknak 
– többek között a vidéki térségekben – 
alapvető szolgáltatásokat biztosító 
infrastruktúrákra, valamint a válság által 
leginkább sújtott ágazatoktól függő 
régiókban bevezetendő gazdasági 
intézkedésekre kell fordítani.

Or. en

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92b cikk – 8 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

előtérbe helyezik a zöld és egyúttal 
digitális átállás előmozdítását, valamint az 
általános érdekű, gyermekekre is kiterjedő 
szociális szolgáltatások elérhetőségének 
megkönnyítését.

Or. en

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92b cikk – 9 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 96. cikk (2) bekezdésének d) pontja 
szerinti felülvizsgált pénzügyi terv 
megállapítja a kiegészítő források 2020., 
2021. és adott esetben 2022. évi 
allokációját, de nem határozza meg a 
teljesítménytartalékra vonatkozó 
összegeket, és nem tartalmaz 
régiókategóriánkénti bontást.

A 96. cikk (2) bekezdésének d) pontja 
szerinti felülvizsgált pénzügyi terv 
megállapítja a kiegészítő források 2020., 
2021. és adott esetben 2022., 2023. és 
2024. évi allokációját, de nem határozza 
meg a teljesítménytartalékra vonatkozó 
összegeket, és nem tartalmaz 
régiókategóriánkénti bontást.

Or. en

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92b cikk – 10 bekezdés – 4 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 29. cikk (3) és (4) bekezdésétől, 
valamint a 30. cikk (2) bekezdésétől 
eltérve a Bizottság a tagállam általi 
benyújtást követő 10 munkanapon belül 
jóváhagyja a célzottan létrehozott új 
operatív programokat vagy a meglévő 
programok módosításait.
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Or. en

Módosítás 27

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 120. cikk (3) bekezdése első és második 
albekezdésétől eltérve az e cikk (10) 
bekezdésében említett tematikus célkitűzés 
keretében programozott kiegészítő források 
révén támogatott prioritási tengely vagy 
tengelyek esetében akár 100 %-os 
társfinanszírozási arány is alkalmazható.

A 120. cikk (3) bekezdése első és második 
albekezdésétől eltérve az e cikk (9) 
bekezdésében említett tematikus célkitűzés 
keretében programozott kiegészítő források 
révén támogatott prioritási tengely vagy 
tengelyek esetében akár 100 %-os 
társfinanszírozási arány is alkalmazható.

Or. en

Módosítás 28

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 56. cikk (3) bekezdésétől és a 114. cikk 
(2) bekezdésétől eltérve a tagállamoknak 
2024. december 31-ig legalább egy 
értékelés elkészítéséről gondoskodniuk 
kell, melyben értékelik a kiegészítő 
források eredményességét, hatékonyságát 
és hatását, valamint azt, hogy azok miként 
járultak hozzá az e cikk (10) bekezdésében 
említett tematikus célkitűzés céljainak 
eléréséhez.

Az 56. cikk (3) bekezdésétől és a 114. cikk 
(2) bekezdésétől eltérve a tagállamoknak 
2024. december 31-ig, vagy az e cikk (2) 
bekezdésének harmadik albekezdésében 
említett eltérés alkalmazása esetén 2026. 
december 31-ig legalább egy értékelés 
elkészítéséről gondoskodniuk kell, 
melyben értékelik a kiegészítő források 
eredményességét, hatékonyságát és hatását, 
valamint azt, hogy azok miként járultak 
hozzá az e cikk (9) bekezdésében említett 
tematikus célkitűzés céljainak eléréséhez.

Or. en
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Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92b cikk – 12 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a 65. cikk (10) bekezdésének 
második albekezdése szerinti eltérés, 
amelynek értelmében a Covid19-
járvánnyal kapcsolatban a 
válsághelyzetekre való reagálási 
képességet javító műveletekre fordított 
kiadások 2020. február 1-jétől kezdődően 
számolhatók el;

törölve

Or. en

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92b cikk – 12 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a 25a. cikk (7) bekezdésében 
rögzített, a Covid19-járvánnyal 
összefüggésben a 65. cikk (10) 
bekezdésének második albekezdése 
szerinti, a válsághelyzetekre való reagálási 
képesség növelését célzó műveletek 
kiválasztására vonatkozó eltérés;

törölve

Or. en
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Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92b cikk – 13 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a műveletek a kiegészítő forrásokból 
részesülnek pénzügyi támogatásban, a XII. 
melléklet 2.2. pontjában szereplő »alap«, 
»alapok« vagy »ESB-alapok« 
hivatkozásokat ki kell egészíteni vagy fel 
kell váltani a [REACT-EU]-ra való 
hivatkozással.”

Ha a műveletek a kiegészítő forrásokból 
részesülnek pénzügyi támogatásban, a XII. 
melléklet 2.2. pontjában szereplő »alap«, 
»alapok« vagy »ESB-alapok« 
hivatkozásokat ki kell egészíteni a 
[REACT-EU]-ra való hivatkozással. A 
REACT-EU keretében nyújtott kiegészítő 
forrásokra hashtagcímke vagy egyéb, 
feltárást szolgáló eszközök segítségével 
kell hivatkozni annak érdekében, hogy a 
polgárok számára egyértelművé váljon, 
hogy a szóban forgó projektet a Covid19-
világjárványra adott uniós válasz 
részeként finanszírozzák.”

Or. en

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)
1303/2013/EU rendelet
149 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

2a. A 149. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

(2) A Bizottságnak az 5. cikk (3) 
bekezdésében, a 12. cikk második 
bekezdésében, a 22. cikk (7) bekezdésének 
negyedik albekezdésében, a 37. cikk (13) 
bekezdésében, a 38. cikk (4) bekezdésének 
harmadik albekezdésében, 39a. cikk (7) 
bekezdésében, a 40. cikk (4) bekezdésében, 
a 41. cikk (3) bekezdésében, a 42. cikk (1) 
bekezdésének második albekezdésében, a 
42. cikk (6) bekezdésében, a 61. cikk (3) 

(2) A Bizottságnak az 5. cikk (3) 
bekezdésében, a 12. cikk második 
bekezdésében, a 22. cikk (7) bekezdésének 
negyedik albekezdésében, a 37. cikk (13) 
bekezdésében, a 38. cikk (4) bekezdésének 
harmadik albekezdésében, a 39a. cikk (7) 
bekezdésében, a 40. cikk (4) bekezdésében, 
a 41. cikk (3) bekezdésében, a 42. cikk (1) 
bekezdésének második albekezdésében, a 
42. cikk (6) bekezdésében, a 61. cikk (3) 
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bekezdésének második, harmadik, 
negyedik és hetedik albekezdésében, a 63. 
cikk (4) bekezdésében, a 64. cikk (4) 
bekezdésében, a 67. cikk (5a) 
bekezdésében, a 68. cikk második 
bekezdésében, a 101. cikk negyedik 
bekezdésében, a 122. cikk (2) 
bekezdésének ötödik albekezdésében, a 
125. cikk (8) bekezdésének első 
albekezdésében, a 125. cikk (9) 
bekezdésében, a 127. cikk (7) és (8) 
bekezdésében és a 144. cikk (6) 
bekezdésében említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására 
vonatkozó felhatalmazása 2020. december 
31-ig szól, 2013. december 21-én kezdődő 
hatállyal.

bekezdésének második, harmadik, 
negyedik és hetedik albekezdésében, a 63. 
cikk (4) bekezdésében, a 64. cikk (4) 
bekezdésében, a 67. cikk (5a) 
bekezdésében, a 68. cikk második 
bekezdésében, a 92b. cikk (4) 
bekezdésében, a 101. cikk negyedik 
bekezdésében, a 122. cikk (2) 
bekezdésének ötödik albekezdésében, a 
125. cikk (8) bekezdésének első 
albekezdésében, a 125. cikk (9) 
bekezdésében, a 127. cikk (7) és (8) 
bekezdésében és a 144. cikk (6) 
bekezdésében említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására 
vonatkozó felhatalmazása 2020. december 
31-ig szól 2013. december 21-étől kezdődő 
hatállyal.

Or. en

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 b pont (új)
1303/2013/EU rendelet
149 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

2b. A 149. cikk (3) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

(3) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja az 5. cikk 
(3) bekezdésében, a 12. cikk második 
bekezdésében, a 22. cikk (7) bekezdésének 
negyedik albekezdésében, a 37. cikk (13) 
bekezdésében, a 38. cikk (4) bekezdésének 
harmadik albekezdésében, a 39a. cikk (7) 
bekezdésében, a 40. cikk (4) bekezdésében, 
a 41. cikk (3) bekezdésében, a 42. cikk (1) 
bekezdésének második albekezdésében, a 
42. cikk (6) bekezdésében, a 61. cikk (3) 
bekezdésének második, harmadik, 
negyedik és hetedik albekezdésében, a 63. 
cikk (4) bekezdésében, a 64. cikk (4) 

(3) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja az 5. cikk 
(3) bekezdésében, a 12. cikk második 
bekezdésében, a 22. cikk (7) bekezdésének 
negyedik albekezdésében, a 37. cikk (13) 
bekezdésében, a 38. cikk (4) bekezdésének 
harmadik albekezdésében, a 39a. cikk (7) 
bekezdésében, a 40. cikk (4) bekezdésében, 
a 41. cikk (3) bekezdésében, a 42. cikk (1) 
bekezdésének második albekezdésében, a 
42. cikk (6) bekezdésében, a 61. cikk (3) 
bekezdésének második, harmadik, 
negyedik és hetedik albekezdésében, a 63. 
cikk (4) bekezdésében, a 64. cikk (4) 
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bekezdésében, a 67. cikk (5a) 
bekezdésében, a 68. cikk második 
bekezdésében, a 101. cikk negyedik 
bekezdésében, a 122. cikk (2) 
bekezdésének ötödik albekezdésében, a 
125. cikk (8) bekezdésének első 
albekezdésében, a 125. cikk (9) 
bekezdésében, a 127. cikk (7) és (8) 
bekezdésében és a 144. cikk (6) 
bekezdésében említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban meghatározott felhatalmazást. A 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő napon, 
vagy a benne megjelölt későbbi időpontban 
lép hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.

bekezdésében, a 67. cikk (5a) 
bekezdésében, a 68. cikk második 
bekezdésében, a 92b. cikk (4) 
bekezdésében, a 101. cikk negyedik 
bekezdésében, a 122. cikk (2) 
bekezdésének ötödik albekezdésében, a 
125. cikk (8) bekezdésének első 
albekezdésében, a 125. cikk (9) 
bekezdésében, a 127. cikk (7) és (8) 
bekezdésében és a 144. cikk (6) 
bekezdésében említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban meghatározott felhatalmazást. A 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő napon, 
vagy a benne megjelölt későbbi időpontban 
lép hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.

Or. en

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 c pont (új)
1303/2013/EU rendelet
149 cikk – 5 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

2c. A 149. cikk (5) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

(5) Az 5. cikk (3) bekezdése, a 12. cikk 
második bekezdése, a 22. cikk (7) 
bekezdésének negyedik albekezdése, a 37. 
cikk (13) bekezdése, a 38. cikk (4) 
bekezdésnek harmadik albekezdése, a 39a. 
cikk (7) bekezdése, a 40. cikk (4) 
bekezdése, a 41. cikk (3) bekezdése, a 42. 
cikk (1) bekezdésének második 
albekezdése, a 42. cikk (6) bekezdése, a 61. 
cikk (3) bekezdésének második, harmadik, 
negyedik és hetedik albekezdése, a 63. cikk 
(4) bekezdése, a 64. cikk (4) bekezdése, a 
67. cikk (5a) bekezdése, a 68. cikk (1) 

(5) Az 5. cikk (3) bekezdése, a 12. cikk 
második bekezdése, a 22. cikk (7) 
bekezdésének negyedik albekezdése, a 37. 
cikk (13) bekezdése, a 38. cikk (4) 
bekezdésnek harmadik albekezdése, a 39a. 
cikk (7) bekezdése, a 40. cikk (4) 
bekezdése, a 41. cikk (3) bekezdése, a 42. 
cikk (1) bekezdésének második 
albekezdése, a 42. cikk (6) bekezdése, a 61. 
cikk (3) bekezdésének második, harmadik, 
negyedik és hetedik albekezdése, a 63. cikk 
(4) bekezdése, a 64. cikk (4) bekezdése, a 
67. cikk (5a) bekezdése, a 68. cikk 
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bekezdése második bekezdése, a 101. cikk 
negyedik bekezdése, a 122. cikk (2) 
bekezdésének ötödik albekezdése, a 125. 
cikk (8) bekezdésének első albekezdése és 
a 125. cikk (9) bekezdése, a 127. cikk (7) 
és (8) bekezdése és a 144. cikk (6) 
bekezdése alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

második bekezdése, a 92b. cikk (4) 
bekezdése, a 101. cikk negyedik 
bekezdése, a 122. cikk (2) bekezdésének 
ötödik albekezdése, a 125. cikk (8) 
bekezdésének első albekezdése és a 125. 
cikk (9) bekezdése, a 127. cikk (7) és (8) 
bekezdése és a 144. cikk (6) bekezdése 
értelmében elfogadott felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, 
ha az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését 
követő két hónapon belül sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene 
kifogást, illetve ha az említett időtartam 
lejártát megelőzően mind az Európai 
Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta 
a Bizottságot, hogy nem fog kifogást 
emelni. Az Európai Parlament vagy a 
Tanács kezdeményezésére ez az időtartam 
két hónappal meghosszabbodik.

Or. en

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk
A Bizottság 2023. december 31-ig értékelő 
jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a REACT-
EU-ról, amelyben beszámol a 2020., 2021. 
és 2022. évre vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalásokról. A jelentés 
információkat tartalmaz a REACT-EU 
célkitűzéseinek eléréséről, forrásai 
felhasználásának hatékonyságáról, a 
finanszírozott intézkedésfajtákról, a 
pénzügyi allokációk kedvezményezettjeiről 
és végső kedvezményezettjeiről, továbbá a 
gazdaságélénkítést előmozdító európai 
hozzáadott értékről.
A Bizottság 2025. december 31-ig 
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kiegészítő értékelő jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, 
amelyben beszámol a 2023. és 2024. évre 
vonatkozó, az 1303/2013/EU rendelet 92b. 
cikkének (2) bekezdésében említett eltérés 
szerinti költségvetési 
kötelezettségvállalásokról.

Or. en

Indokolás

Jóllehet a REACT-EU technikailag pusztán a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó, közös 
rendelkezésekről szóló rendelet módosítása, jelentős új forrásokat biztosít, miközben 
csökkenti az adminisztratív terheket, ezáltal pedig a kiadások ellenőrzését is. Éppen ezért 
indokolt, hogy a Bizottság értékelje a szóban forgó intézkedések hatását, és ily módon hasznos 
információkkal szolgálhasson a kohéziós politika jövőbeli tervezéséhez.
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INDOKOLÁS

A. Háttér-információk a REACT-EU-ról

A REACT-EU az Európai Bizottság által előterjesztett javaslat, amely a Covid19-
világjárvány negatív gazdasági következményeit hivatott kezelni. A gazdasági tevékenységek 
Unió-szerte tapasztalt beszüntetése vagy lassulása jelentős gazdasági és társadalmi károkat 
okozott, és a REACT-EU azon eszközök egyike, amelyeknek elő kell segíteniük e probléma 
megoldását. A REACT-EU a kohéziós politikához kapcsolódó és a regionális kiadásokra 
irányadó szabályokat a helyreállítás megkönnyítése érdekében módosító két korábbi, a 
koronavírusra való reagálást célzó beruházási kezdeményezésre (CRII) és a koronavírusra 
való reagálást célzó, kiterjesztett beruházási kezdeményezésre (CRII+) vonatkozó javaslatot 
követi.

B. A javaslat hatálya

A REACT-EU-ra irányuló javaslat célja, hogy módosítsa a közös rendelkezésekről szóló 
rendeletet a 2014–2020-as időszakra szóló kohéziós alapok tekintetében. Két részből álló 
kiegészítő költségvetést biztosít 2020-ra, illetve a 2021–2022 közötti időszakra, amellett hogy 
számos olyan eltérést is megállapít a kohéziós kiadásokra irányadó általános szabályok alól, 
amelyek kifejezetten a gazdasági és társadalmi talpra állást szolgáló kiegészítő 
költségvetéshez kapcsolódnak. A REACT-EU nem lesz alkalmazandó az Egyesült 
Királyságra (még a 2020-as pénzügyi év esetében sem), mivel a kilépésről rendelkező 
megállapodás értelmében a költségvetés növelése nem köti az Egyesült Királyságot az 
átmeneti időszak alatt.

C. Költségvetési vonatkozások

A javaslat 5 milliárd eurós kiegészítő összeget bocsát rendelkezésre a 2020-as pénzügyi 
évben, amelyet be kell vezetni a költségvetésbe. Emellett 2021-ben további 42 milliárd eurót, 
2022-ben pedig 11 milliárd eurót biztosít, amelyek költségvetésen „kívüli” összegek lesznek, 
tekintve, hogy külső címzett forrásoknak minősülnek majd. A társelőadók azt javasolják, 
hogy a kiegészítő források – amennyiben szükséges – a 2023. évi és/vagy a 2024. évi 
költségvetési kötelezettségvállalás esetében is álljanak rendelkezésre.

D. A külső címzett források problémája

A külső címzett források az uniós források egyik sajátos kategóriája, és az általános 
költségvetés „zárójeles” tételei, mivel olyan forrásokról van szó, amelyek kizárólag valamely 
meghatározott célra használhatók fel. Ezek körébe általában a vissza nem térítendő 
támogatások visszafizetéséből és egyéb visszatérítésekből származó, csak eredeti céljukra 
felhasználható bevételek, valamint a harmadik országok által teljesített, konkrét 
programokhoz kötődő – természetesen kizárólag az adott ország által megjelölt programokhoz 
felhasználható – kifizetések tartoznak. Az egyéb területeken történő alkalmazásuk esetén a 
külső címzett források problémákat vethetnek fel a demokratikus elszámoltathatóság kapcsán, 
mivel olyan összegekről van szó, amelyek egyfelől nem ugyanazon demokratikus ellenőrzés 
alá esnek, mint a költségvetés többi részére, másfelől pedig kivételt képeznek a költségvetés 
globális fedezetre vonatkozó (és vitathatatlanul az őszinteségre irányadó) elve alól.
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E. A források bontása

A kohéziós politika területén megszokottól eltérően a javaslat a források tagállamok, nem 
pedig régiók szerinti bontását írja elő. A Bizottság azonban ezt a Covid19 gazdasági és 
társadalmi következményeinek kezelésére irányuló finanszírozás különleges jellegével 
indokolja. A tagállamonkénti bontást az új VIIa. mellékletben megállapított szabályoknak 
megfelelően kell elvégezni, a bontás alkalmazását pedig a Bizottság végrehajtási jogi aktusa 
határozza majd meg. A társelőadók e helyett felhatalmazáson alapuló jogi aktus alkalmazását 
javasolják.

F. Új tematikus célkitűzés

A REACT-EU „A Covid19-világjárvány okozta válság elhárításának előmozdítása és a zöld, 
digitális és reziliens gazdasági helyreállítás előkészítése” elnevezéssel létrehoz egy új, a 
kiegészítő források igénybevételét szolgáló egységes tematikus célkitűzést. E tematikus 
célkitűzés a tagállamok választásától függően a már meglévő operatív programokkal vagy az 
egyedi új programokkal összefüggésben egyaránt kiterjed az ERFA-ra és az ESZA-ra is.

G. A kohéziós kiadások rugalmasabbá tétele

A REACT-EU keretében nyújtott kiegészítő finanszírozás tekintetében az új 92b. cikk számos 
olyan eltérésről rendelkezik, amelyek jóvoltából rugalmasabbá válik a programozás és a 
végrehajtás. Lehetővé válnak például az ERFA és az ESZA közötti, valamint a leginkább 
rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapba (FEAD) irányuló 
átcsoportosítások azzal együtt, hogy kizárólag annak az alapnak a szabályai alkalmazandók, 
amelyekbe a forrásokat átcsoportosítják.

H. Előfinanszírozási arány

A kiegészítő források különösen magas, 50%-os előfinanszírozási arányt eredményeznek.

I. Társfinanszírozási arány

A REACT-EU-ra irányuló javaslat értelmében akár 100%-os társfinanszírozási arány is 
alkalmazható a gazdaságélénkítéssel kapcsolatos kiadásokra.

J. Egyéb eltérések

Mindezeken felül a kiegészítő finanszírozás végrehajtására sem a tematikus koncentrációra, 
az előzetes feltételrendszerekre, a teljesítménytartalékra vonatkozó szokásos szabályok, sem 
pedig bizonyos, a CRII vagy a CRII+ rendeletekkel bevezetett határidők nem vonatkoznak.

K. Kommunikáció

A REACT-EU keretében finanszírozott projektek esetében – a kohéziós projektekre 
vonatkozó szokásos szabályoknak megfelelően – nyilvánosan el kell ismerni a szóban forgó 
finanszírozást.
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L. Következtetés

A társelőadók alaposan megvizsgálták a javaslatot, és az e jelentésben megfogalmazott 
módosításokra is figyelemmel javasolják annak elfogadását. Hangsúlyozni kell azonban, hogy 
a javaslatban szereplő különböző eltérések és rugalmas szabályok ideiglenes jellegét meg kell 
őrizni, és hogy a kohéziós politikának 2023-tól vissza kell térnie a szokásos szabályokhoz és 
ellenőrzésekhez. Ez különösen érvényes a külső címzett bevételek széles körű alkalmazására, 
amely ugyan kivételesen megengedhető, de nem válhat állandó jelenséggé, mivel gyengítheti 
az uniós költségvetéssel kapcsolatos demokratikus döntéshozatalt.


