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INDOKOLÁS
1.

A JAVASLAT HÁTTERE

•

A javaslat indokai és céljai

Ez a javaslat kivételes és célzott változtatásokat ír elő az európai strukturális és beruházási
alapokra és a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapra
(FEAD) létrehozott, a 2014–2020-as időszakra szóló általános jogi keretben, hogy választ
adjon először is Ukrajna Oroszországi Föderáció általi lerohanására és az ebből eredő, az
Európai Unióra és különösen annak több keleti régiójára gyakorolt hatásokra, másodszor
pedig a Covid19-világjárvány által az Unió egészére kifejtett kiterjedt hatásra.
Először is, Oroszország indokolatlan és jogtalan katonai agressziója következtében az EU és
főként számos keleti régiója azonnali migrációs kihívásokkal szembesül, különös tekintettel a
harmadik országbeli állampolgárok beáramlására. Ezért fontos tisztázni a tagállamok és a
régiók számára azzal a céllal nyújtható támogatások körét, hogy kezelni tudják ezt a
rendkívüli helyzetet, és megakadályozzák, hogy veszélybe kerüljön a Covid19-világjárványt
követő reziliens helyreállítás érdekében folyó munkájuk.
Ebben az összefüggésben fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a tagállamok és a régiók már
most is támogatni tudják a migrációs kihívások kezelésére irányuló intézkedéseket az Európai
Regionális Fejlesztési Alap (a továbbiakban: ERFA) és az Európai Szociális Alap (a
továbbiakban: ESZA) keretében, beleértve a kohéziós célú és az európai területeknek nyújtott
helyreállítási támogatásként (a továbbiakban: REACT-EU) rendelkezésre bocsátott további
erőforrásokat is. Ez a támogatás kiterjedhet az infrastruktúrába, berendezésekbe, termékekbe,
a szolgáltatásokhoz való hozzáférésbe és műveletekbe történő beruházásokra az oktatás, a
foglalkoztatás, a társadalmi befogadás, az egészségügy, az igazgatási kapacitás, a közösségi és
otthoni gondozási szolgáltatások és a megkülönböztetés elleni küzdelem területén, továbbá a
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból (MMA) és más finanszírozási forrásokból
nyújtott támogatást kiegészítő befogadórendszerek támogatására. Fontos emlékeztetni arra is,
hogy a FEAD felhasználható az Oroszország által elkövetett katonai agresszió által érintett
emberek – köztük harmadik országbeli állampolgárok – élelmezésére és alapvető anyagi
támogatására is.
Míg a REACT-EU többletforrásai esetében már most is számos végrehajtási rugalmassági
mechanizmust lehet igénybe venni, a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi
keretből nyújtott ERFA- és ESZA-forrásokra e rugalmassági mechanizmusok egy része nem
érvényes. Ezen túlmenően helyénvaló egyedi intézkedéseket is meghatározni a FEAD-ra,
különös tekintettel arra, hogy sürgősen alapvető anyagi támogatást kell nyújtani az
Oroszország katonai agressziója által érintett személyeknek. Figyelembe véve az Oroszország
katonai agressziója által előidézett migrációs kihívások kezelésének sürgősségét, lehetővé kell
tenni, hogy az érintett műveletek agresszió kezdetének időpontjáig visszamenőlegesen
támogathatók legyenek. Ezen túlmenően az ilyen műveletek esetében rugalmasabbá kell tenni
a támogatást az ERFA és az ESZA között, hogy a programok keretében rendelkezésre álló
finanszírozást gyorsan fel lehessen használni. Emellett annak biztosítása érdekében, hogy a
FEAD-ot gyorsan fel lehessen használni az érintett személyek – köztük harmadik országbeli
állampolgárok – alapvető anyagi támogatására, helyénvaló megengedni, hogy a tagállamok a
Bizottság jóváhagyása nélkül módosítsák a FEAD által támogatott programok bizonyos
elemeit.
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Másodszor, a Covid19-világjárvány hosszabb ideig tartott, mint amire 2020-ban számítani
lehetett. A világjárvány közvetlen és közvetett hatásai továbbra is érezhetőek minden
tagállamban, és a leginkább érintett területek és gazdasági ágazatok helyreállításához
huzamos állami támogatásra van szükség. Emiatt nagyon nagy nyomást nehezedik a
tagállamok költségvetésére, ami további rendkívüli intézkedések alkalmazását követeli meg
ilyen körülmények között.
A koronavírusra való reagálást célzó beruházási kezdeményezés (CRII) és a CRII+ keretében
2020 tavaszán az (EU) 2020/460, illetve az (EU) 2020/558 rendelettel jóváhagyott két
intézkedéscsomag számos jelentős változást vezetett be, amelyek lehetővé tették a
hatékonyabb reagálást, és további kivételes rugalmasságot biztosítottak a példátlan helyzetre
adandó válaszhoz. A leginkább rászoruló személyek által a világjárvány miatt megtapasztalt
különleges kockázatokat figyelembe véve a második csomag az (EU) 2020/559 rendelettel
módosítja a 223/2014/EU rendelet (FEAD-rendelet) is, és egyedi intézkedéseket vezet be,
amelyek a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap (FEAD)
keretében további rugalmasságot és likviditást biztosít a tagállamok számára a Covid19világjárvány kezeléséhez.
Emellett kohéziós célú és az európai területeknek nyújtott helyreállítási támogatásként
(REACT-EU) jelentős többletforrásokat bocsátottak a kohéziós politika rendelkezésére a Next
Generation EU eszközből, hogy támogatást nyújtsanak a Covid19-világjárvány és annak
társadalmi következményei okozta válság elhárításának előmozdítására és a zöld, digitális és
reziliens gazdasági helyreállítás előkészítésére. Ezeket a többletforrásokat a tagállamok arra is
felhasználhatják, hogy növeljék a FEAD által támogatott programokra kiutalt összegeket.
A bevezetett rugalmassági mechanizmusok és többletforrások, köztük a REACT-EU
keretében biztosított 50 milliárd EUR friss pénz, valamint a CRII és a CRII+ keretében
nyújtott 23 milliárd EUR új felhasználású célzott finanszírozás jelentős pozitív hatást fejtettek
ki. Különösen megemlítendő, hogy mintegy 8 milliárd EUR-t csoportosítottak át az egyéni
védőeszközökbe, lélegeztető gépekbe és betegszállító járművekbe történő sürgős
beruházásokra. Több mint 12 milliárd EUR-t rendeltek a kisvállalkozásoknak nyújtott
sürgősségi támogatáshoz és alacsony kamatozású kölcsönökhöz, lehetővé téve számukra a
talpon maradást. Mindazonáltal a világjárvány időtartama és az EU gazdaságára, az
emberekre – különösen a leginkább rászorulókra – és a társadalom egészére gyakorolt hatásai
felülmúlták az előzetes várakozásokat. Különösen a tagállamok költségvetésére nehezedő
nagy nyomás miatt csökkentek a szóban forgó programok szükséges nemzeti
társfinanszírozásának biztosításához rendelkezésre álló források.
2021 folyamán a vírus új változatainak megjelenése, nevezetesen az omikron variáns
feltűnése az év későbbi részében, valamint az ezzel járó korlátozások széles körű szigorítása
2021 utolsó negyedévében tovább súlyosbították a tagállamok gazdaságára gyakorolt negatív
hatásokat.
Ráadásul a tagállamok költségvetésére további nyomás nehezedik, mivel jelentős
nagyságrendű költségvetési intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy kezeljék az utóbbi
időben égbe szökő energiaárakat, mérsékelve a leginkább kiszolgáltatott helyzetben lévő
emberekre, a kisebb vállalkozásokra és az energiaintenzív iparágakra gyakorolt hatást. Az
ukrajnai invázió gazdasági hatása sem egyértelmű még, és jelentős negatív hatással lehet a
tagállamok gazdaságának a Covid19-világárványt követő helyreállítására.
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Következésképpen az alapokból nyújtható támogatást a nemzeti költségvetésekre nehezedő
teher enyhítése érdekében gyorsan mozgósítani kell. Ezért átmeneti és rendkívüli
intézkedésként és a rendes körülmények között alkalmazandó szabályok sérelme nélkül a
2021–2022-es folyó számviteli évre ki kell terjeszteni azt a lehetőséget, hogy az uniós
költségvetésből 100 %-os társfinanszírozás nyújtható a kohéziós politikai programok és a
FEAD által támogatott programok végrehajtására.
•

Összhang a szabályozási terület jelenlegi rendelkezéseivel

A javaslat összhangban van az európai strukturális és beruházási alapok és a leginkább
rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap számára létrehozott általános
jogi kerettel, és az 1303/2013/EU rendelet és a 223/2014/EU rendelet célzott és rendkívüli
módosításaira korlátozódik. A javaslat kiegészíti e rendeleteknek az (EU) 2020/460,
(EU) 2020/558, (EU) 2020/559, (EU) 2021/177 és az (EU) 2020/2221 rendeletek szerinti
korábbi módosításait, valamint a jelenlegi példátlan helyzet kezelésére irányuló valamennyi
egyéb intézkedést is.
•

Összhang az Unió egyéb szakpolitikáival

A javaslat az 1303/2013/EU és a 223/2014/EU rendelet célirányos és rendkívüli módosításaira
korlátozódik, és megőrzi az Unió egyéb szakpolitikáival fennálló összhangot.

2.

JOGALAP, SZUBSZIDIARITÁS ÉS ARÁNYOSSÁG

•

Jogalap

A javaslat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 175. cikkének (3) bekezdésén és
177. cikkén alapul.
Megkönnyíti, hogy a kohéziós politika és a FEAD forrásait az Oroszország katonai
agressziója által előidézett migrációs kihívások kezelésére irányuló intézkedések
támogatására használják fel, és a 2021–2022-es számviteli évre megteremti a 100 %-os
társfinanszírozási arány lehetőségét az ERFA, az ESZA, a Kohéziós Alap és a FEAD
tekintetében.
•

Szubszidiaritás (nem kizárólagos hatáskör esetén)

A javaslat célja, hogy megkönnyítse a tagállamok és a régiók számára a kohéziós politika és a
FEAD forrásainak felhasználását az Oroszország katonai agressziója által előidézett migrációs
kihívások kezelésére irányuló intézkedések támogatására, és lehetővé tegye a jelenleg
alkalmazandó rendes társfinanszírozási szabályoktól való eltérést annak érdekében, hogy
biztosítsa a meglévő beruházási források mozgósításához szükséges rugalmasságot a
Covid19-világjárvány kapcsán kialakult példátlan népegészségügyi válságból eredő közvetlen
és közvetett hatások kezelése érdekében.
•

Arányosság

A javaslat egy rendkívüli és célzott változtatás, amely nem lépi túl az annak a célnak az
eléréséhez szükséges mértéket, hogy megkönnyítse a kohéziós politika és a FEAD forrásainak
felhasználását az Oroszország katonai agressziója által előidézett migrációs kihívások
kezelésére irányuló intézkedések támogatására, valamint hogy a régiók és vállalkozások
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növekedését és a lakosság jóllétét érintő széles körű népegészségügyi válságokra adott
válaszként a beruházások mozgósítása érdekében lehetővé tegye a 100 %-os
társfinanszírozást, és elkerülje a leginkább rászoruló személyek támogatásának
megszakadását.
•

A jogi aktus típusának megválasztása

A rendelet a megfelelő eszköz arra, hogy megkönnyítse a kohéziós politika és a FEAD
forrásainak felhasználását az Oroszország katonai agressziója által előidézett migrációs
kihívások kezelésére irányuló intézkedések támogatására, és hogy kiterjessze a 100 %-os
társfinanszírozás lehetőségét, ami szükséges e példátlan körülmények kezeléséhez.

3.

AZ UTÓLAGOS ÉRTÉKELÉSEK, AZ ÉRDEKELT FELEKKEL
FOLYTATOTT
KONZULTÁCIÓK
ÉS
A
HATÁSVIZSGÁLATOK
EREDMÉNYEI

•

A jelenleg hatályban lévő jogszabályok utólagos értékelése / célravezetőségi
vizsgálata

Nem alkalmazandó
•

Konzultációk az érdekelt felekkel

A javaslatot a többi intézménnyel és a tagállamokkal folytatott magas szintű megbeszéléseket
követően fogadták el. Mivel nincs szükség hatásvizsgálatra, nem kell nyilvános konzultációt
folytatni.
•

Szakértői vélemények beszerzése és felhasználása

Nem alkalmazandó
•

Hatásvizsgálat

Az 1303/2013/EU és a 223/2013/EU rendelethez kapcsolódó javaslatok előkészítése céljából
hatásvizsgálat készült. Ezek a kritikus helyzetekre való reagálást szolgáló jelenlegi célzott
változtatások nem igényelnek külön hatásvizsgálatot.
•

Célravezető szabályozás és egyszerűsítés

Nem alkalmazandó
•

Alapvető jogok

Nem alkalmazandó
4.

KÖLTSÉGVETÉSI VONZATOK

A javaslat csak a 2014–2020-as időszak kohéziós politikai és FEAD-programjait érinti, és
nem módosítja a meglévő költségvetési kötelezettségvállalásokat. Megkönnyíti a program
végrehajtásának felgyorsítását, és várhatóan a kifizetési előirányzatok 2022-re és 2023-ra
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történő előrehozatalát eredményezi, amit a későbbi évekre vonatkozó kifizetési igények
csökkentésével fognak ellensúlyozni.
A javasolt módosítás nem igényel változtatásokat a többéves pénzügyi keretnek az (EU,
Euratom) 2020/2093 tanácsi rendelet I. melléklete szerinti kötelezettségvállalásokra
vonatkozó éves felső határában, sem pedig a 2021 és 2027 közötti időszak teljes kifizetési
igényeiben.
A 100%-os társfinanszírozási arány 2020–2021-es számviteli év alatti korábbi felhasználása, a
2021 második felében benyújtott kifizetési kérelmek szintje és a tagállamok 2022-re
vonatkozó legfrissebb fizetési előrejelzései alapján a 100 %-os társfinanszírozási arány
alkalmazásának költségvetési hatása a 2021–2022-es számviteli évben a becslések szerint
9 milliárd EUR összegű, 2022-re előrehozott kifizetési igényt és 1 milliárd EUR összegű,
2023-ra előrehozott kifizetési igényt jelent, amelyet 2024-ben 10 milliárd EUR összegű
megfelelő csökkentés fog kompenzálni.
Annak érdekében azonban, hogy a 2022. és 2023. évi kifizetési felső határokat be lehessen
tartani, a javaslat szerint a 100 %-os társfinanszírozási arány alkalmazásából eredő
többletkifizetések teljes összegét 2022-ben 5 milliárd EUR-ban, 2023-ban pedig 1 milliárd
EUR-ban kell korlátozni. A további összegek kifizetésére csak a 2021–2022-es számviteli
évre vonatkozó összes kifizetési kérelem beérkezése után kerül sor. Szükség esetén a
100 %-os társfinanszírozási arány alkalmazásából eredő többletkifizetéseket arányosan kell
teljesíteni az összes érintett program közötti egyenlő bánásmód biztosítása érdekében. Azokat
a kifizetéseket, amelyeket e felső összeghatárok alkalmazása miatt nem lehet teljesíteni, a
Bizottságnak a rendelkezésre álló finanszírozás függvényében a lehető leghamarabb ki kell
fizetnie, akár az elszámolások elfogadásával, akár a következő kifizetéseken keresztül.
A Bizottság gondosan figyelemmel fogja kísérni a javasolt módosítás által a 2022. és
2023. évi kifizetési előirányzatokra gyakorolt hatást, figyelembe véve a költségvetés általános
végrehajtását, a tagállamok felülvizsgált előrejelzéseit, valamint az esetlegesen felmerülő
igényeket és prioritásokat. A biztonsági kilátásokhoz kapcsolódó megnövekedett
bizonytalanság esetleges hatásait is figyelembe veszik.
5.

EGYÉB ELEMEK

•

Végrehajtási tervek, valamint a nyomon követés, az értékelés és a jelentéstétel
szabályai

Az intézkedések végrehajtását a Bizottság figyelemmel kíséri, és arról az 1303/2013/EU és a
223/2014/EU rendelettel létrehozott általános jelentéstételi mechanizmusok keretében
beszámolók készülnek.
•

Magyarázó dokumentumok (irányelvek esetén)

Nem alkalmazandó
•

A javaslat egyes rendelkezéseinek részletes magyarázata

Javasolják az 1303/2013/EU rendelet és a 223/2014/EU rendelet módosítását az alábbiak
érdekében:
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annak biztosítása, hogy a tagállamok és a régiók a 2021–2022-es számviteli
évben továbbra is részesülhessenek a 100 %-os uniós társfinanszírozási
arányban, mégpedig a Bizottságnak küldött értesítés útján (az 1303/2013/EU
rendelet 25a. cikkének és a 223/2014/EU rendelet 20. cikkének módosítása);



a 100 %-os társfinanszírozási arány alkalmazásából eredő többletkifizetések
költségvetési végrehajtására vonatkozó szabályok bevezetése a kifizetések éves
felső határainak figyelembevétele érdekében (az 1303/2013/EU rendelet 25a.
cikkének módosítása);



további rugalmasság bevezetése az ERFA és az ESZA között, kifejezetten az
Oroszország katonai agressziója által előidézett migrációs kihívásokat kezelő
műveletek tekintetében, egyszerűsített jelentéstételi szabályok bevezetése a
résztvevőkre vonatkozóan (az 1303/2013/EU rendelet 98. cikkének
módosítása), visszamenőleges hatályú támogatásra való jogosultság
meghatározása, amelynek kezdő időpontja 2022. február 24. (az 1303/2013/EU
rendelet 65. cikke (10) bekezdésének módosítása);



rugalmasság bevezetése a tagállamok számára, hogy módosíthassák a FEAD
által támogatott programokat, mégpedig a Bizottságnak küldött értesítés útján
(a 223/2014/EU rendelet 9. cikkének módosítása), valamint itt is a
visszamenőleges hatályú támogatásra való jogosultság meghatározása,
amelynek kezdő időpontja 2022. február 24. (a 223/2014/EU rendelet
22. cikkének módosítása).
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2022/0075 (COD)
Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az 1303/2013/EU és a 223/2014/EU rendeletnek az európai menekültekre irányuló
kohéziós fellépés (CARE) tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,
tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 175. cikkének
(3) bekezdésére és 177. cikkére,
tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,
a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,
tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére1,
tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére2,
rendes jogalkotási eljárás keretében,
mivel:
(1)

Az Oroszország által a közelmúltban Ukrajna ellen elkövetett katonai agresszió és a
folyamatban lévő fegyveres konfliktus alapvetően megváltoztatta az európai
biztonsági helyzetet. Az agresszió következtében az Európai Unió és különösen annak
keleti régiói jelentős embertömeg beáramlásával szembesülnek. Ez további kihívást
jelent egy olyan időszakban, amikor a tagállamok gazdaságai még mindig a Covid19világjárvány hatásaiból próbálnak felépülni.

(2)

A tagállamok az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) és az Európai
Szociális Alapból (ESZA) már most is számos beruházást finanszírozhatnak kohéziós
politikai programjaik keretében a migrációs kihívások kezelése érdekében, beleértve a
kohéziós célú és az európai területeknek nyújtott helyreállítási támogatásként (a
továbbiakban: REACT-EU) rendelkezésre bocsátott további erőforrásokat is, amelyek
a Covid19-világjárvány és annak társadalmi következményei okozta válság
elhárításának előmozdítását és a zöld, digitális és reziliens gazdasági helyreállítás
előkészítését hivatottak támogatni. Az intézkedések kiterjedhetnek a társadalmi
befogadás, az egészségügy, az oktatás, a foglalkoztatás, a lakhatás és a
gyermekgondozás területén végrehajtott beruházásokra, beleértve az infrastrukturális
beruházásokat, a hátrányos helyzetű városi területek megújítását, a migránsok térbeli
és oktatási elszigeteltségének csökkentését célzó intézkedéseket, a vállalkozásindítást

1

HL C […]., […], […]. o.
HL C […]., […], […]. o.

2
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és más intézkedéseket. A tagállamok a programjaikon belül fennmaradó erőforrásokat
átirányíthatják az ilyen kihívások kezelésére. Emellett a leginkább rászoruló
személyeket támogató európai segítségnyújtási alap (a továbbiakban: FEAD)
felhasználható az Oroszország által elkövetett katonai agresszió által érintett emberek
– köztük harmadik országbeli állampolgárok – élelmezésére és alapvető anyagi
támogatására is.
(3)

Míg a REACT-EU keretében rendelkezésre bocsátott többletforrások esetében már
most is számos végrehajtási rugalmassági mechanizmust igénybe lehet venni, addig a
2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretből nyújtott ERFA-,
ESZA- és FEAD-források felhasználását rugalmasabbá kell tenni. Tekintettel az
Oroszország Ukrajna elleni katonai agressziója által előidézett migrációs kihívások
kezelésének sürgősségére, az ezeket a kihívásokat kezelő műveletek kiadásai az
agresszió kezdetének időpontjától támogathatók. Ezenkívül az ERFA és az ESZA
felhasználhatóságának rugalmasságát növelni kell az ilyen műveletek esetében, hogy a
programok keretében rendelkezésre álló finanszírozást gyorsan fel lehessen használni,
feltéve, hogy a művelet összhangban van a szükség esetén módosított operatív
programmal. Ez a rugalmasság a műveletek kiegészítő finanszírozására már biztosított
lehetőségek kiegészítéseként értendő. Emellett egyszerűsített jelentéstételi szabályokat
kell bevezetni e műveletek résztvevőire.

(4)

Annak biztosítása érdekében, hogy az érintett személyek késedelem nélkül
részesülhessenek a FEAD keretében nyújtott támogatásban, helyénvaló megengedni,
hogy a tagállamok anélkül módosítsák a FEAD által támogatott programok bizonyos
elemeit, hogy azt bizottsági határozat hagyná jóvá.

(5)

A kohéziós politika keretében nyújtott támogatásnak különösen a Menekültügyi,
Migrációs és Integrációs Alap (a továbbiakban: MMA) keretében finanszírozott
intézkedéseket kell kiegészítenie, hogy a rendelkezésre álló finanszírozás hatása
maximálisan érvényesüljön.

(6)

Emlékeztetni kell arra, hogy a tagállamokat példátlan módon érintették a Covid19világjárvány következményei. A világjárvány általános hatása nagyon nagy nyomás
alá helyezte a tagállamok költségvetéseit, mivel hirtelen jelentősen megnövekedett
közberuházások váltak szükségessé az egészségügyi ellátási rendszerekben és a
gazdaság más ágazataiban. Ez azzal a kockázattal is járt, hogy a leginkább rászoruló
személyeknek nyújtott támogatás megszakadhat. Ezáltal egy olyan rendkívüli helyzet
állt elő, amelyet egyedi intézkedésekkel kellett kezelni.

(7)

A válság hatásainak kezelése céljából az (EU) 2020/460 európai parlamenti és tanácsi
rendelet3 az 1301/2013/EU4 és az 1303/2013/EU5 európai parlamenti és tanácsi

3

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/460 rendelete (2020. március 30.) az 1301/2013/EU, az
1303/2013/EU és az 508/2014/EU rendeletnek a COVID-19 járványra adott válaszként a tagállamok
egészségügyi rendszereibe és gazdaságuk más ágazataiba történő beruházások mozgósítását célzó
különös intézkedések tekintetében történő módosításáról (A koronavírusra való reagálást célzó
beruházási kezdeményezés) (HL L 99., 2020.3.31., 5. o.).
Az Európai Parlament és a Tanács 1301/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális
Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló egyedi
rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347.,
2013.12.20., 289. o.).

4
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rendeletet révén módosításra került annak érdekében, hogy nagyobb rugalmasságot
biztosítson az ERFA-ból, az ESZA-ból és a Kohéziós Alapból (a továbbiakban
együttesen: az alapok), valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból
támogatott programok végrehajtása során. Mivel azonban az uniós gazdaságokra és
társadalmakra gyakorolt komoly negatív hatások súlyosbodtak, a két rendelet ismét
módosításra került az (EU) 2020/558 európai parlamenti és tanácsi rendelet6 által.
Emellett a válság leginkább rászoruló személyekre gyakorolt hatására való reagálás
érdekében a 223/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet7 is módosításra került
az (EU) 2020/559 európai parlamenti és tanácsi rendelet által8, hogy a Covid19járvány kezelése céljából egyedi intézkedéseket vezessen be a FEAD-ra vonatkozóan.
Annak érdekében, hogy a tagállamok a példátlan válságra adandó szükséges
válaszintézkedésekre összpontosíthassanak, az említett módosítások további
rendkívüli rugalmasságot biztosítva bővítették az alapokból származó, fel nem
használt támogatások igénybevételének lehetőségét, és egyszerűsítették a programok
végrehajtásával kapcsolatos eljárási követelményeket, tekintettel arra, hogy a
népegészségügyi válság gyors válaszintézkedéseket kívánt. Az 1303/2013/EU rendelet
későbbi módosítása, amelyet az (EU) 2020/2221 európai parlamenti és tanácsi
rendelet9 vezetett be, jelentős többletforrásokat bocsátott rendelkezésre a kohéziós célú
és az európai területeknek nyújtott helyreállítási támogatásként (a továbbiakban:
REACT-EU)a Covid19-világjárvány és annak társadalmi következményei okozta
válság elhárításának előmozdítására és a zöld, digitális és reziliens gazdasági
helyreállítás előkészítésére. Ugyanezen csomag részeként a 223/2014/EU rendeletet az
(EU) 2021/177 európai parlamenti és tanácsi rendelet10 is módosította annak
érdekében, hogy a FEAD végrehajtásával összefüggésben lehetővé tegye a tagállamok
számára, hogy e többletforrásokat a leginkább rászorulók számára mozgósítsák.
(8)

Miközben a 2014–2020-as időszakra biztosított rugalmassági mechanizmusok és
többletforrások segítették a tagállamokat a válságelhárítási és a helyreállítási
erőfeszítéseikben, az új koronavírus-variánsok, különösen az omikron variáns

5

Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések
megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós
Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések
megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347.,
2013.12.20., 320. o.).
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/558 rendelete (2020. április 23.) az 1301/2013/EU és az
1303/2013/EU rendeletnek az európai strukturális és beruházási alapok Covid19-járványra adott
válaszlépésekre történő felhasználásához kivételes rugalmasságot biztosító egyedi intézkedések
tekintetében történő módosításáról (HL L 130., 2020.4.24., 1. o.).
Az Európai Parlament és a Tanács 223/2014/EU rendelete (2014. március 11.) a leginkább rászoruló
személyeket támogató európai segítségnyújtási alapról (HL L 72., 2014.3.12., 1. o.).
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/559 rendelete (2021. április 23.) a 223/2014/EU
rendeletnek a COVID-19-járvány kezelése érdekében bevezetendő egyedi intézkedések tekintetében
történő módosításáról (HL L 130., 2020.4.24., 7. o.).
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/2221 rendelete (2020. december 23.) az 1303/2013/EU
rendeletnek a Covid19-világjárvány és társadalmi következményei okozta válság elhárításának
előmozdítását és a zöld, digitális és reziliens gazdasági helyreállítás előkészítését támogató kiegészítő
források és az azokkal kapcsolatos végrehajtási rendelkezések tekintetében történő módosításáról
(REACT-EU) (HL L 437., 2020.12.28., 30. o.).
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/177 rendelete (2021. február 10.) a 223/2014/EU
rendeletnek a Covid19 kitörésével összefüggő válság kezelése érdekében bevezetendő egyedi
intézkedések tekintetében történő módosításáról (HL L 53., 2021.2.16., 1. o.).
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megjelenése, valamint 2021 utolsó negyedévében a korlátozások széles körű
szigorítása továbbra is súlyos negatív hatást gyakorolt a tagállamok gazdaságára és
társadalmára, és akadályozta a kohéziós politikai programok és a FEAD által
támogatott programok rendes végrehajtását. Oroszország közelmúltbeli katonai
agressziója és az ebből eredő migrációs hullámok ezeket a hatásokat tovább
súlyosbították, és fennáll annak a veszélye, hogy még inkább aláássák a gazdaság
helyreállítását. Az (EU) 2020/558 rendeletben említett lehetőséggel összhangban ezért
rendelkezni kell az egyik korábban bevezetett intézkedés rendkívüli
meghosszabbításáról, nevezetesen arról, hogy a 2020–2021-es számviteli évre
vonatkozó 100 %-os társfinanszírozási arány a következő számviteli évre is
alkalmazható.

HU

(9)

A válsághelyzetre reagáló állami költségvetésekre nehezedő terhek enyhítése, a
programok végrehajtásának felgyorsítása és a régiók talpra állításához szükséges
beruházások lehetővé tétele érdekében ezért a tagállamok számára rendkívüli
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az ERFA, az ESZA, a Kohéziós Alap vagy a
FEAD által támogatott programokban a 2021–2022-es számviteli évben is 100 %-os
társfinanszírozási arányt alkalmazzanak.

(10)

A többéves pénzügyi keret 2022. és 2023. évi kifizetési felső határainak betartása
érdekében ezekre az évekre felső összeghatárt kell megállapítani az ERFA, a Kohéziós
Alap vagy az ESZA keretében a 100 %-os társfinanszírozási arány alkalmazásából
eredő kifizetések tekintetében. Azokat a kifizetéseket, amelyeket e felső összeghatárok
alkalmazása miatt nem lehet teljesíteni, a Bizottságnak a rendelkezésre álló
finanszírozás függvényében a lehető leghamarabb ki kell fizetnie, akár az
elszámolások elfogadásával, akár a következő kifizetéseken keresztül. Ezek a
halasztott kifizetések nem befolyásolhatják az elszámolások elfogadását, és nem
járhatnak semmilyen más hatással.

(11)

Figyelembe véve, hogy a 100 %-os társfinanszírozás alkalmazása nem fogja érdemben
befolyásolni maguknak az operatív programoknak a tartalmát, helyénvaló lehetővé
tenni gyors végrehajtását, anélkül, hogy ahhoz az operatív program pénzügyi
táblázatainak a tagállamok általi módosítását jóváhagyó bizottsági határozatot kellene
elfogadni. A tagállamnak mindazonáltal a számviteli évre vonatkozó utolsó kifizetési
kérelem benyújtása előtt be kell nyújtania a felülvizsgált pénzügyi táblázatokat. Az
ebből eredő esetleges módosítások, beleértve a mutatók értékeinek módosítását is, a
számviteli év végét követő későbbi programmódosítás részeként végezhetők el.

(12)

Mivel a rendelet céljait, nevezetesen az alapokból nyújtott támogatás terén a
rugalmassági intézkedések bevezetését a tagállamok egyedül nem tudják kielégítően
megvalósítani, és ezért a javasolt intézkedés léptéke és hatásai miatt az uniós szinten
jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló
szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben
foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez
szükséges mértéket.

(13)

Az 1303/2013/EU rendeletet és a 223/2014/EU rendeletet ennek megfelelően
módosítani kell.

(14)

Tekintettel arra, hogy a tagállamoknak időben módosítaniuk kell programjaikat annak
érdekében, hogy a 2021–2022-es számviteli évben a 100 %-os társfinanszírozási
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arányt alkalmazhassák, helyénvaló, hogy ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos
Lapjában való kihirdetését követő napon lépjen hatályba.
(15)

Tekintettel az Oroszország közelmúltbeli katonai agressziója által előidézett migrációs
kihívások kezelésének sürgősségére, valamint a Covid19-világjárványból adódó
folytatódó népegészségügyi válságra, szükségesnek tűnik kivételt biztosítani a nemzeti
parlamenteknek az Európai 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,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
1. cikk
Az 1303/2013/EU rendelet módosítása
Az 1303/2013/EU rendelet a következőképpen módosul:
1.

A 25a. cikk a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A 60. cikk (1) bekezdésétől és a 120. cikk (3) bekezdésének első és negyedik
albekezdésétől eltérve 100 %-os társfinanszírozási arány alkalmazható a 2021. július
1-jén kezdődő és 2022. június 30-án végződő számviteli év során benyújtott
kifizetési kérelmekben bejelentett kiadásokra az ERFA, az ESZA vagy a Kohéziós
Alap által támogatott programon belüli egy vagy több prioritási tengely tekintetében.
A 30. cikk (1) és (2) bekezdésétől és a 96. cikk (10) bekezdésétől eltérve a 100 %-os
társfinanszírozási arány alkalmazásához nem szükséges a program módosítását
jóváhagyó bizottsági határozat. A tagállam a monitoringbizottság jóváhagyását
követően értesíti a Bizottságot a felülvizsgált pénzügyi táblázatokról. A 100 %-os
társfinanszírozási arány csak akkor alkalmazható, ha a pénzügyi táblázatokat a 2021.
július 1-jén kezdődő és 2022. június 30-án végződő számviteli évre vonatkozó utolsó
időközi kifizetési kérelem benyújtása előtt a 135. cikk (2) bekezdésével összhangban
megküldik a Bizottságnak.
A 100 %-os társfinanszírozási arány alkalmazásából eredő kiegészítő támogatás
összege 2022-ben nem haladhatja meg az 5 milliárd EUR-t, 2023-ban pedig az
1 milliárd EUR-t.
A Bizottság a második albekezdésben említett értesítés előtt az érintett prioritási
tengelyekre alkalmazandó társfinanszírozási arány alkalmazásával teljesíti az időközi
kifizetéseket. A 135. cikk (5) bekezdésétől eltérve a Bizottság a 2021–2022-es
számviteli évre vonatkozó összes utolsó időközi kifizetési kérelem kézhezvételét
követően fizeti ki a 100 %-os társfinanszírozási arány alkalmazásából eredő
kiegészítő összegeket, szükség esetén a harmadik albekezdésben meghatározott felső
összeghatárok betartása érdekében szükség arányban.
A 139. cikk (7) bekezdésétől eltérve a 100 %-os társfinanszírozási arány
alkalmazásából eredő fennmaradó összegeket, amelyeket a harmadik albekezdésben
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meghatározott felső összeghatárok betartása érdekében az elszámolások elfogadását
követően nem lehet kifizetni, 2024-ben vagy később kell kifizetni.”
2.

A 65. cikk (10) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:
A (9) bekezdéstől eltérve az Oroszország katonai agressziója által előidézett
migrációs kihívásokat kezelő műveletek kiadásai 2022. február 24-től
támogathatóak.”

3.

A 98. cikk a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az Oroszország katonai agressziója által előidézett migrációs kihívásokat kezelő
műveletek az ERFA-ból vagy az ESZA-ból finanszírozhatók a másik alapra
alkalmazandó szabályok alapján.
Ilyen esetekben ezeket a műveleteket az adott másik alap célzott prioritási tengelye
alatt kell programozni, hozzájárulva annak megfelelő beruházási prioritásaihoz.
Amennyiben a második albekezdésben említett célzott prioritási tengely szerinti
műveletek esetében a résztvevőkre vonatkozó adatokat jelenteni kell, az adatoknak
megalapozott becsléseken kell alapulniuk, és a támogatott személyek teljes számára
és a 18 év alatti gyermekek számára kell korlátozódniuk.
E bekezdés nem vonatkozik az európai területi együttműködési cél alá tartozó
programokra.”
2. cikk
A 223/2014/EU rendelet módosítása

A 223/2014/EU rendelet a következőképpen módosul:
1.

A 9. cikk (4) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:
„Az első és a második albekezdés az Oroszország katonai agressziója által előidézett
migrációs kihívásokat kezelő operatív program elemeinek módosítása esetén is
alkalmazandó.”

2.

A 20. cikk a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Az (1) bekezdéstől eltérve 100 %-os társfinanszírozási arány alkalmazható a
2021. július 1-jén kezdődő és 2022. június 30-án végződő számviteli év során
benyújtott kifizetési kérelmekben bejelentett kiadásokra.
A 9. cikk (1), (2) és (3) bekezdésétől eltérve a 100 %-os társfinanszírozási arány
alkalmazásához nem szükséges a program módosítását jóváhagyó bizottsági
határozat. A tagállam megküldi a Bizottságnak az operatív programok
I. mellékletben meghatározott mintáinak 5.1. alszakaszában említett felülvizsgált
pénzügyi táblázatokat. A 100 %-os társfinanszírozási arány csak akkor alkalmazható,
ha a pénzügyi táblázatokat a 2021. július 1-jén kezdődő és 2022. június 30-án
végződő számviteli évre vonatkozó utolsó időközi kifizetési kérelem benyújtása előtt
a 45. cikk (2) bekezdésével összhangban megküldik a Bizottságnak.”

HU
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3.

A 22. cikk (4) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:
„Az első albekezdéstől eltérve az Oroszország katonai agressziója által előidézett
migrációs kihívásokat kezelő műveletek kiadásai 2022. február 24-től
támogathatóak.”
3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép
hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről
az elnök

HU

a Tanács részéről
az elnök
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A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS BECSÜLT PÉNZÜGYI HATÁSA
A többéves pénzügyi keret érintett fejezete/fejezetei és a költségvetés érintett kiadási
sora/sorai
Jelenlegi költségvetési sorok
A többéves pénzügyi keret fejezetei, azon belül pedig a költségvetési sorok sorrendjében.
Kiadás
típusa

Költségvetési sor
A többéves
pénzügyi
keret
fejezete

Szám

Hozzájárulás

diff./nem
diff.11

EFTAországokt
ól12

Tagjelölt
országoktól

Diff.

NEM

NEM

13

Harmadik
országokt
ól

A költségvetési
rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének
b) pontja
értelmében

NEM

NEM

05.02.99.01 Az Európai Regionális
Fejlesztési Alap (ERFA) lezárása
2a.
Gazdasági
,
társadalmi
és területi
kohézió

11
12
13

HU

05.03.99.01 A Kohéziós Alap lezárása
07.02.99.01 Az Európai Szociális Alap
(ESZA) lezárása
07.02.99.04 A leginkább rászoruló
személyeket
támogató
európai
segítségnyújtási alap (FEAD) lezárása

Diff. = differenciált előirányzatok/nem diff. = nem differenciált előirányzatok.
EFTA: Európai Szabadkereskedelmi Társulás.
Tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek.
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A javaslat előirányzatokra gyakorolt becsült pénzügyi hatása
Az operatív előirányzatokra gyakorolt becsült hatás összefoglalása

A javasolt módosítás nem von maga után változtatásokat a többéves pénzügyi keretnek az 1311/2013/EU rendelet I. melléklete szerinti
kötelezettségvállalásokra vonatkozó éves felső összeghatárában, sem pedig a 2021 és 2027 közötti időszak teljes kifizetési igényeiben.
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és a Kohéziós Alap kötelezettségvállalási előirányzatainak teljes éves bontása
változatlan marad.
A javaslat várhatóan a 2021. július 1-jétől 2022. június 30-ig tartó számviteli év kifizetési előirányzatainak előrehozatalát eredményezi az alábbi
becslések szerint.
A javaslat/kezdeményezés nem vonja maga után igazgatási jellegű előirányzatok felhasználását.
millió EUR (három tizedesjegyig)

A többéves pénzügyi keret
fejezete

Szám

Főigazgatóság: Regionális és
Várospolitikai Főigazgatóság, valamint a
Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a
Társadalmi Befogadás Főigazgatósága

2a

2021

2022

2023

2024

2025

ÖSSZESEN

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5,000

1,000

-6,000

0,000

0,000

 Operatív előirányzatok
05.02.99.01 Az Európai Regionális Fejlesztési
Alap (ERFA) lezárása
05.03.99.01 A Kohéziós Alap lezárása

HU

Kötelezettségvál
lalási
előirányzatok

(1a)

Kifizetési

(2a)

0,000
0,000
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07.02.99.01 Az
(ESZA) lezárása

Európai

Szociális

Alap

előirányzatok

07.02.99.04
A
leginkább
rászoruló
személyeket
támogató
európai
segítségnyújtási alap (FEAD) lezárása

Költségvetési sor

Kötelezettségvál
lalási
előirányzatok
Kifizetési
előirányzatok

(1b)

(2b)

Bizonyos egyedi programok keretéből finanszírozott igazgatási
jellegű előirányzatok14
Költségvetési sor

A Regionális és Várospolitikai
Főigazgatósághoz, valamint a
Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a
Társadalmi Befogadás Főigazgatóságához
tartozó
előirányzatok ÖSSZESEN

 Operatív előirányzatok ÖSSZESEN

14
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(3)

Kötelezettségvál
lalási
előirányzatok
Kifizetési
előirányzatok

=1a+1b
+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5,000

1,000

-6,000

0,000

0,000

=2a+2b
+3

Kötelezettségvál
lalási
előirányzatok

(4)

Kifizetési

(5)

Technikai és/vagy igazgatási segítségnyújtás, valamint uniós programok és/vagy intézkedések végrehajtásához biztosított támogatási kiadások (korábban: BAtételek), közvetett kutatás, közvetlen kutatás.
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előirányzatok

 Bizonyos egyedi programok keretéből finanszírozott
igazgatási jellegű előirányzatok ÖSSZESEN

A többéves pénzügyi keret
2a. FEJEZETÉHEZ tartozó
előirányzatok ÖSSZESEN

HU

(6)

Kötelezettségvál
lalási
előirányzatok

=4+ 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Kifizetési
előirányzatok

=5+ 6

0,000

5,000

1,000

-6,000

0,000

0,000
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A többéves pénzügyi keret
fejezete

7

„Igazgatási kiadások”

Ezt a részt az „igazgatási jellegű költségvetési adatok táblázatában” kell kitölteni, melyet először a pénzügyi kimutatás mellékletébe (a belső
szabályzat V. melléklete) kell bevezetni; a mellékletet a szolgálatközi konzultációhoz fel kell tölteni a DECIDE rendszerbe.
millió EUR (három tizedesjegyig)

N

N+1

N+2

N+3

A táblázat a hatás időtartamának
megfelelően (vö. 1.6. pont)
további évekkel bővíthető

ÖSSZESEN

Főigazgatóság: <…….>
 Humánerőforrás
 Egyéb igazgatási kiadások
<…> Főigazgatóság ÖSSZESEN

A többéves pénzügyi keret
7. FEJEZETÉHEZ tartozó
előirányzatok ÖSSZESEN

Előirányzatok

(Összes
kötelezettségvállalási
előirányzat = Összes
kifizetési előirányzat)

millió EUR (három tizedesjegyig)

A többéves pénzügyi keret
1–7. FEJEZETÉHEZ tartozó
előirányzatok ÖSSZESEN

HU

2025

2021

2022

2023

2024

Kötelezettségvállalási
előirányzatok

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Kifizetési előirányzatok

0,000

5,000

1,000

-6,000

0,000

0,000
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Operatív előirányzatokból finanszírozott becsült kimenet
A javaslat/kezdeményezés meglévő operatív előirányzatok felhasználását vonja maga után (nincs változás):

Kötelezettségvállalási előirányzatok, millió EUR (három tizedesjegyig)
Tüntesse fel a
célkitűzéseket
és a
kimeneteket

N. év

N+1. év

N+2. év

N+3. év

A táblázat a hatás időtartamának megfelelően
(vö. 1.6. pont) további évekkel bővíthető

ÖSSZESEN

Költsé
g

Költs
ég

Költsé
g

Szám

Költsé
g

Szám

Költsé
g

Szám

Költsé
g

Szám



Átlag
os
költsé
g

Szám
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Szám

Típus

Szám

KIMENETEK
Költsé
g

Összes
ített
szám

Összkölt
ség

1. KONKRÉT
CÉLKITŰZÉS16…
- Kimenet
- Kimenet
- Kimenet
1. konkrét célkitűzés részösszege
2. KONKRÉT CÉLKITŰZÉS …
- Kimenet
2. konkrét célkitűzés részösszege
ÖSSZESEN

15
16

HU

A kimenetek a nyújtandó termékek és szolgáltatások (pl. finanszírozott diákcserék száma, épített utak hossza kilométerben stb.).
Az 1.4.2. szakaszban („Konkrét célkitűzések…”) feltüntetett célkitűzés.
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Az igazgatási előirányzatokra gyakorolt becsült hatás összefoglalása
X A javaslat/kezdeményezés nem vonja maga után igazgatási jellegű előirányzatok
felhasználását
 A javaslat/kezdeményezés az alábbi igazgatási előirányzatok felhasználását vonja
maga után:
millió EUR (három tizedesjegyig)
N

17

N+1

N+2

N+3

A táblázat a hatás időtartamának megfelelően
(vö. 1.6. pont) további évekkel bővíthető

ÖSSZESEN

A többéves pénzügyi
keret
7. FEJEZETE
Humánerőforrás
Egyéb igazgatási
kiadások
A többéves pénzügyi
keret
7. FEJEZETÉNEK
részösszege

A többéves pénzügyi
keret
7. FEJEZETÉBE18 bele
nem tartozó
előirányzatok

Humánerőforrás
Egyéb igazgatási jellegű
kiadások
A többéves pénzügyi
keret
5. FEJEZETÉBE bele
nem tartozó
előirányzatok részösszege

ÖSSZESEN

A humánerőforrással és más igazgatási jellegű kiadásokkal kapcsolatos előirányzat-igényeket az adott főigazgatóság
rendelkezésére álló, az intézkedés irányításához rendelt előirányzatokkal és/vagy az adott főigazgatóságon belüli

17

Az N. év a javaslat/kezdeményezés végrehajtásának első éve. Az „N” helyére a végrehajtás várható első évét
kell beírni (például: 2021). A következő évek esetében ugyanígy kell eljárni.

18
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Technikai és/vagy igazgatási segítségnyújtás, valamint uniós programok és/vagy intézkedések
végrehajtásához biztosított támogatási kiadások (korábban: BA-tételek), közvetett kutatás, közvetlen
kutatás.

20
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átcsoportosítással kell teljesíteni. A források adott esetben a költségvetési korlátok betartása mellett kiegészíthetők az éves
elosztási eljárás keretében az irányító főigazgatósághoz rendelt további allokációkkal.

HU
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Becsült humánerőforrás-igények
X A javaslat/kezdeményezés nem igényel humán erőforrást.
 A javaslat/kezdeményezés az alábbi humánerőforrások felhasználását vonja maga
után:
A becsléseket teljes munkaidős egyenértékben kell kifejezni
–
N

N+1

N+2.
év

N+3.
év

A táblázat a hatás
időtartamának megfelelően
(vö. 1.6. pont) további évekkel
bővíthető

·A létszámtervben szereplő álláshelyek (tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak)
– 20 01 02 01 (a központban és a bizottsági képviseleteken)
– 20 01 02 03 (a küldöttségeknél)
– 01 01 01 01 (közvetett kutatás)
–

01 01 01 11 (közvetlen kutatás)

– Egyéb költségvetési sor (kérjük megnevezni)
 Külső munkatársak teljes munkaidős egyenértékben (FTE) kifejezve19

–
–

– 20 02 01 (AC, END, INT a teljes keretből)
– 20 02 03 (AC, AL, END, INT és JPD a küldöttségeknél)
– XX 01 xx yy zz

20

–

– - a központban
–
– - a küldöttségeknél

–
–

– 01 01 01 02 (AC, END, INT – közvetett kutatás)
–

01 01 01 12 (AC, END, INT – közvetlen kutatás)

– Egyéb költségvetési sor (kérjük megnevezni)
– ÖSSZESEN

XX az érintett szakpolitikai terület vagy költségvetési cím.
A humánerőforrás-igényeknek az adott főigazgatóság rendelkezésére álló, az intézkedés irányításához rendelt és/vagy az
adott főigazgatóságon belül átcsoportosított személyzettel kell eleget tenni. A források adott esetben a meglévő költségvetési
korlátok betartása mellett kiegészíthetők az éves elosztási eljárás keretében az irányító főigazgatósághoz rendelt további
allokációkkal.

Az elvégzendő feladatok leírása:
Tisztviselők
alkalmazottak

és

ideiglenes

Külső munkatársak

19
20
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AC = szerződéses alkalmazott; AL = helyi alkalmazott; END=kirendelt nemzeti szakértő; INT =
kölcsönmunkaerő (átmeneti alkalmazott); JPD = küldöttségi pályakezdő szakértő.
Az operatív előirányzatokból finanszírozott külső munkatársakra vonatkozó részleges felső határérték
(korábban: BA-tételek).
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A jelenlegi többéves pénzügyi kerettel való összeegyeztethetőség
A javaslat/kezdeményezés összeegyeztethető a jelenlegi többéves pénzügyi kerettel.

A javaslat/kezdeményezés:
 teljes mértékben finanszírozható a többéves pénzügyi keret érintett fejezetén
belüli átcsoportosítás révén.
Fejtse ki, miként kell átprogramozni a pénzügyi keretet: tüntesse fel az érintett költségvetési sorokat és a
megfelelő összegeket. Jelentős átprogramozás esetén mellékeljen Excel-táblát.

 a többéves pénzügyi keret lekötetlen mozgásterének és/vagy a többéves pénzügyi
keretről szóló rendeletben meghatározott különleges eszközök felhasználását teszi
szükségessé.
Fejtse ki, mire van szükség, meghatározva az érintett fejezeteket és költségvetési sorokat, a megfelelő összegeket
és a felhasználni javasolt eszközöket.

 a többéves pénzügyi keret módosítását teszi szükségessé.
Fejtse ki a szükségleteket: tüntesse fel az érintett fejezeteket és költségvetési tételeket és a megfelelő összegeket.

Harmadik felek részvétele a finanszírozásban
A javaslat/kezdeményezés:
X nem irányoz elő harmadik felek általi társfinanszírozást.
 előirányoz harmadik felek általi társfinanszírozást az alábbi becslések szerint:
előirányzatok, millió EUR (három tizedesjegyig)

N21

N+1

N+2

N+3

A táblázat a hatás időtartamának
megfelelően (vö. 1.6. pont)
további évekkel bővíthető

Összesen

Tüntesse
fel
a
társfinanszírozó szervet
Társfinanszírozott
előirányzatok
ÖSSZESEN
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Az N. év a javaslat/kezdeményezés végrehajtásának első éve. Az „N” helyére a végrehajtás várható első
évét kell beírni (például: 2021). A következő évek esetében ugyanígy kell eljárni.
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A bevételre gyakorolt becsült pénzügyi hatás
X A javaslatnak/kezdeményezésnek nincs pénzügyi hatása a bevételre.
 A javaslatnak/kezdeményezésnek van pénzügyi hatása – a bevételre gyakorolt
hatása a következő:
 a javaslat a saját forrásokra gyakorol hatást
 a javaslat az egyéb bevételekre gyakorol hatást
kérjük, adja meg. hogy a bevétel kiadási sorhoz van-e rendelve 
millió EUR (három tizedesjegyig)

Bevételi költségvetési sor:

Az aktuális
költségvetési
évben
rendelkezésre
álló
előirányzatok

A javaslat/kezdeményezés hatása22

N

N+1

N+2

N+3

A táblázat a hatás időtartamának
megfelelően (vö. 1.6. pont) további
évekkel bővíthető

… jogcímcsoport

A címzett bevételek esetében tüntesse fel az érintett kiadáshoz tartozó költségvetési sor(oka)t.

[…]
Egyéb megjegyzések (pl. a bevételre gyakorolt hatás számítására használt módszer/képlet vagy egyéb más
információ).

[…]
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A tradicionális saját források (vámok, cukorilletékek) tekintetében nettó összeget kell megadni, amely a
20 %-kal (beszedési költségek) csökkentett bruttó összegeknek felel meg.
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