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Módosítás 118
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
-

Elutasításra irányuló indítvány

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. en

Módosítás 119
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
5 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Számvevőszék 
6/2020. számú véleményére,

Or. en

Módosítás 120
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (a továbbiakban: 
Szerződés) 120. és 121. cikke értelmében a 
tagállamok kötelesek arra irányuló 
gazdaságpolitikát folytatni, hogy a Tanács 
által megfogalmazott átfogó 
iránymutatások szerint hozzájáruljanak az 
Unió célkitűzéseinek megvalósításához. A 
Szerződés 148. cikke értelmében a 
tagállamok foglalkoztatáspolitikájuk 
végrehajtása során figyelembe veszik a 
foglalkoztatási iránymutatásokat. A 
tagállamok gazdaságpolitikájának 

(1) Az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (a továbbiakban: 
Szerződés) 120. és 121. cikke értelmében a 
tagállamok kötelesek arra irányuló 
gazdaságpolitikát folytatni, hogy a Tanács 
által megfogalmazott átfogó 
iránymutatások szerint hozzájáruljanak az 
Unió célkitűzéseinek megvalósításához. A 
Szerződés 148. cikke értelmében a 
tagállamok foglalkoztatáspolitikájuk 
végrehajtása során figyelembe veszik a 
foglalkoztatási iránymutatásokat. A 
tagállamok gazdaságpolitikájának 
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összehangolása tehát közös érdekű ügy. összehangolása közös ügy, az euró közös 
valutaként történő bevezetése és a 
különböző tagállamok gazdasági realitása 
között meglévő eltérések miatt.

Or. en

Módosítás 121
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Szerződés 175. cikke többek 
között arról rendelkezik, hogy a tagállamok 
úgy hangolják össze a 
gazdaságpolitikájukat, hogy elérjék a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézióra 
vonatkozóan a 174. cikkben meghatározott 
célkitűzéseket.

(2) Az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (EUMSZ) 174. cikke úgy 
rendelkezik, hogy az Unió törekedjen a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
erősítése érdekében a különböző régiók 
fejlettségi szintje közötti egyenlőtlenségek 
és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók 
vagy szigetek lemaradásának 
csökkentésére, és különös figyelmet kell 
fordítani a vidéki térségekre, az ipari 
átalakulás által érintett térségekre és a 
súlyos és tartós természeti vagy 
demográfiai hátrányban lévő régiókra. A 
Szerződés 175. cikke többek között arról 
rendelkezik, hogy a tagállamok úgy 
hangolják össze a gazdaságpolitikájukat, 
hogy elérjék a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézióra vonatkozóan a 
174. cikkben meghatározott célkitűzéseket.

Or. fr

Módosítás 122
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Szerződés 2. és 8. cikke előírja, 
hogy az Unió tevékenységeinek folytatása 
során törekszik az egyenlőtlenségek 
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kiküszöbölésére, valamint a férfiak és nők 
közötti egyenlőség előmozdítására. Ezért a 
nemek közötti esélyegyenlőség 
érvényesítését, beleértve a nemek közötti 
egyenlőség szempontjait szem előtt tartó 
költségvetési tervezést is, az EU 
valamennyi politikája és rendelete 
esetében alkalmazni kell.

Or. en

Módosítás 123
Sirpa Pietikäinen
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Szerződés 2. és 8. cikke előírja, 
hogy az Unió tevékenységeinek folytatása 
során törekszik az egyenlőtlenségek 
kiküszöbölésére, valamint a férfiak és nők 
közötti egyenlőség előmozdítására. Ezért a 
nemek közötti esélyegyenlőség 
érvényesítését, beleértve a nemek közötti 
egyenlőség szempontjait szem előtt tartó 
költségvetési tervezést is, az EU 
valamennyi politikája és rendelete 
esetében alkalmazni kell.

Or. en

Módosítás 124
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Mélységes sajnálatát fejezi ki a 
Tanács 2020. július 21-i következtetése 
miatt, amely jelentősen csökkentette az 
uniós programok és finanszírozási 
eszközök révén a helyreállítási és 
rezilienciaépítési csomagból a 
gazdaságélénkítésre és az 
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ellenállóképesség fokozására irányuló 
finanszírozást.

Or. en

Módosítás 125
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere (a 
továbbiakban: európai szemeszter) – 
ideértve a szociális jogok európai 
pillérének elveit is – szolgál a kiemelt 
nemzeti reformok meghatározásának és a 
reformvégrehajtás nyomon követésének 
kereteként. Az említett reformok 
támogatása érdekében a tagállamok 
kidolgozzák saját nemzeti többéves 
beruházási stratégiáikat. Ezeket a 
stratégiákat az éves nemzeti 
reformprogramokkal együtt kell 
bemutatni a nemzeti és/vagy uniós 
finanszírozásban részesülő kiemelt 
beruházási projektek ismertetése és 
koordinálása céljából.

törölve

Or. en

Módosítás 126
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere (a 
továbbiakban: európai szemeszter) – 
ideértve a szociális jogok európai 
pillérének elveit is – szolgál a kiemelt 
nemzeti reformok meghatározásának és a 
reformvégrehajtás nyomon követésének 
kereteként. Az említett reformok 

(3) Uniós szinten a fenntartható 
politikai koordináció európai szemesztere 
(a továbbiakban: európai szemeszter), az 
európai zöld megállapodás 
végrehajtásának megkönnyítését szolgáló 
keret – ideértve a szociális jogok európai 
pillérének elveit, a fenntartható fejlődési 
célokat, az energiaunió irányításának 
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támogatása érdekében a tagállamok 
kidolgozzák saját nemzeti többéves 
beruházási stratégiáikat. Ezeket a 
stratégiákat az éves nemzeti 
reformprogramokkal együtt kell bemutatni 
a nemzeti és/vagy uniós finanszírozásban 
részesülő kiemelt beruházási projektek 
ismertetése és koordinálása céljából.

keretében elfogadott nemzeti 
éghajlatpolitikai terveket és a méltányos 
átállási terveket is – szolgál a kiemelt 
nemzeti reformok meghatározásának és a 
reformvégrehajtás nyomon követésének 
kereteként. Az európai szemeszter 
céljainak részeként a szolidaritáson, az 
integráción és a társadalmi 
igazságosságon alapuló strukturális 
reformokkal is foglalkoznak, a minőségi 
foglalkoztatás és növekedés megteremtése, 
az esélyegyenlőség, a lehetőségek és a 
szociális védelem biztosítása, a 
kiszolgáltatott csoportok védelme és az 
életszínvonal javítása érdekében 
valamennyi tagállam esetében, hogy az 
említett reformok támogatása érdekében 
kidolgozzák saját nemzeti többéves 
beruházási stratégiáikat, teljes mértékben 
figyelembe véve a makrogazdasági 
politikák hozzájárulását a fenntartható 
fejlődési célok megvalósításához. Ezeket a 
stratégiákat az éves nemzeti 
reformprogramokkal együtt kell bemutatni 
a nemzeti és/vagy uniós finanszírozásban 
részesülő kiemelt beruházási projektek 
ismertetése és koordinálása céljából, mint 
a nemzeti és/vagy uniós finanszírozásban 
részesülő kiemelt beruházási projektek 
felvázolásának és összehangolásának 
módja.

Or. en

Módosítás 127
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere (a 
továbbiakban: európai szemeszter) – 
ideértve a szociális jogok európai 
pillérének elveit is – szolgál a kiemelt 
nemzeti reformok meghatározásának és a 

(3) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere (a 
továbbiakban: európai szemeszter) – 
ideértve a szociális jogok európai 
pillérének elveit is – szolgál a 
gazdaságpolitika területén a kiemelt 
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reformvégrehajtás nyomon követésének 
kereteként. Az említett reformok 
támogatása érdekében a tagállamok 
kidolgozzák saját nemzeti többéves 
beruházási stratégiáikat. Ezeket a 
stratégiákat az éves nemzeti 
reformprogramokkal együtt kell bemutatni 
a nemzeti és/vagy uniós finanszírozásban 
részesülő kiemelt beruházási projektek 
ismertetése és koordinálása céljából.

nemzeti reformok meghatározásának és a 
reformvégrehajtás nyomon követésének 
alapvető kereteként. Az említett reformok 
támogatása érdekében a tagállamok 
kidolgozzák saját nemzeti többéves 
beruházási stratégiáikat. Ezeket a 
stratégiákat az éves nemzeti 
reformprogramokkal együtt kell bemutatni 
a nemzeti és/vagy uniós finanszírozásban 
részesülő kiemelt beruházási projektek 
ismertetése és koordinálása céljából. Az 
európai szemeszter keretében az Európai 
Parlament kijelentette, hogy a 
társadalmilag felelősségteljes 
reformoknak a szolidaritáson, az 
integráción, a társadalmi igazságosságon 
és a vagyon igazságos elosztásán kell 
alapulniuk az egyenlőség, a 
lehetőségekhez való hozzáférés és a 
szociális védelem biztosítása, valamint a 
kiszolgáltatott csoportok védelme és 
valamennyi polgár életszínvonalának 
javítása érdekében.

Or. en

Módosítás 128
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere (a 
továbbiakban: európai szemeszter) – 
ideértve a szociális jogok európai 
pillérének elveit is – szolgál a kiemelt 
nemzeti reformok meghatározásának és a 
reformvégrehajtás nyomon követésének 
kereteként. Az említett reformok 
támogatása érdekében a tagállamok 
kidolgozzák saját nemzeti többéves 
beruházási stratégiáikat. Ezeket a 
stratégiákat az éves nemzeti 
reformprogramokkal együtt kell bemutatni 
a nemzeti és/vagy uniós finanszírozásban 

(3) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere (a 
továbbiakban: európai szemeszter) – 
ideértve a szociális jogok európai 
pillérének elveit és az ENSZ fenntartható 
fejlődési céljainak célkitűzéseit is – szolgál 
a fenntartható nemzeti reformok és 
beruházási prioritások meghatározásának 
és a reformvégrehajtás nyomon 
követésének kereteként. E tekintetben az 
említett reformok és beruházások 
támogatása érdekében a tagállamok 
kidolgozzák saját nemzeti többéves 
beruházási stratégiáikat, ugyanakkor – 
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részesülő kiemelt beruházási projektek 
ismertetése és koordinálása céljából.

amint azt a Covid19-válság, valamint a 
2008-as gazdasági és pénzügyi válság 
egyértelműen megmutatta – szükséges 
ennek meghaladása a méltányos, inkluzív 
és fenntartható növekedés, a magas 
színvonalú foglalkoztatás és a 
környezetvédelem előmozdítása 
érdekében. Ezeket a stratégiákat az éves 
nemzeti reformprogramokkal együtt kell 
bemutatni a nemzeti és/vagy uniós 
finanszírozásban részesülő kiemelt 
beruházási projektek ismertetése és 
koordinálása céljából.

Or. en

Módosítás 129
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere (a 
továbbiakban: európai szemeszter) – 
ideértve a szociális jogok európai 
pillérének elveit is – szolgál a kiemelt 
nemzeti reformok meghatározásának és a 
reformvégrehajtás nyomon követésének 
kereteként. Az említett reformok 
támogatása érdekében a tagállamok 
kidolgozzák saját nemzeti többéves 
beruházási stratégiáikat. Ezeket a 
stratégiákat az éves nemzeti 
reformprogramokkal együtt kell bemutatni 
a nemzeti és/vagy uniós finanszírozásban 
részesülő kiemelt beruházási projektek 
ismertetése és koordinálása céljából.

(3) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere (a 
továbbiakban: európai szemeszter) – 
ideértve a szociális jogok európai 
pillérének elveit is – szolgál a kiemelt 
nemzeti reformok meghatározásának és a 
reformvégrehajtás nyomon követésének 
kereteként. Az európai szemeszter 
céljainak részeként a szolidaritáson, 
integráción és társadalmi igazságosságon 
alapuló strukturális reformokkal is 
foglalkoznak, azzal a céllal, hogy 
minőségi munkahelyeket és növekedést 
teremtsenek, biztosítsák az 
esélyegyenlőséget és az esélyekhez való 
hozzáférést, valamint a szociális védelmet, 
hogy védjék a kiszolgáltatott csoportokat 
és javítsák mindenki életszínvonalát. Az 
említett reformok támogatása érdekében a 
tagállamok kidolgozzák saját nemzeti 
többéves beruházási stratégiáikat. Ezeket a 
stratégiákat az éves nemzeti 
reformprogramokkal együtt kell bemutatni 
a nemzeti és/vagy uniós finanszírozásban 
részesülő kiemelt beruházási projektek 
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ismertetése és koordinálása céljából.
Or. en

Módosítás 130
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere (a 
továbbiakban: európai szemeszter) – 
ideértve a szociális jogok európai 
pillérének elveit is – szolgál a kiemelt 
nemzeti reformok meghatározásának és a 
reformvégrehajtás nyomon követésének 
kereteként. Az említett reformok 
támogatása érdekében a tagállamok 
kidolgozzák saját nemzeti többéves 
beruházási stratégiáikat. Ezeket a 
stratégiákat az éves nemzeti 
reformprogramokkal együtt kell bemutatni 
a nemzeti és/vagy uniós finanszírozásban 
részesülő kiemelt beruházási projektek 
ismertetése és koordinálása céljából.

(3) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere (a 
továbbiakban: európai szemeszter) szolgál 
a kiemelt nemzeti reformok 
meghatározásának és a reformvégrehajtás 
nyomon követésének kereteként. Azonban 
ebből a történelmi recesszióból való 
gazdasági kilábalást az európai zöld 
megállapodásban és a szociális jogok 
európai pillérében megfogalmazott 
célkitűzéseknek kell vezérelniük az 
inkluzív és fenntartható fejlődés új 
gazdasági modelljének előmozdítása 
érdekében. Az említett reformok 
támogatása érdekében a tagállamok 
kidolgozzák saját nemzeti többéves 
beruházási stratégiáikat. Ezeket a 
stratégiákat az éves nemzeti 
reformprogramokkal együtt kell bemutatni 
a nemzeti és/vagy uniós finanszírozásban 
részesülő kiemelt beruházási projektek 
ismertetése és koordinálása céljából.

Or. en

Módosítás 131
Sirpa Pietikäinen
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere (a 
továbbiakban: európai szemeszter) – 

(3) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere (a 
továbbiakban: európai szemeszter) – 
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ideértve a szociális jogok európai 
pillérének elveit is – szolgál a kiemelt 
nemzeti reformok meghatározásának és a 
reformvégrehajtás nyomon követésének 
kereteként. Az említett reformok 
támogatása érdekében a tagállamok 
kidolgozzák saját nemzeti többéves 
beruházási stratégiáikat. Ezeket a 
stratégiákat az éves nemzeti 
reformprogramokkal együtt kell bemutatni 
a nemzeti és/vagy uniós finanszírozásban 
részesülő kiemelt beruházási projektek 
ismertetése és koordinálása céljából.

ideértve a szociális jogok európai 
pillérének és az ENSZ fenntartható 
fejlődési céljainak elveit is – szolgál a 
kiemelt nemzeti reformok 
meghatározásának és a reformvégrehajtás 
nyomon követésének kereteként. Az 
említett reformok támogatása érdekében a 
tagállamok kidolgozzák saját nemzeti 
többéves beruházási stratégiáikat. Ezeket a 
stratégiákat az éves nemzeti 
reformprogramokkal együtt kell bemutatni 
a nemzeti és/vagy uniós finanszírozásban 
részesülő kiemelt beruházási projektek 
ismertetése és koordinálása céljából.

Or. en

Módosítás 132
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Covid19-világjárvány 2020 eleji 
kitörése az Unióban és az egész világon 
megváltoztatta az elkövetkező évek 
gazdasági kilátásait, ami miatt az Uniónak 
sürgős és összehangolt 
válaszintézkedéseket kell tennie annak 
érdekében, hogy kezelhetők legyenek a 
valamennyi tagállamot érintő, rendkívüli 
mértékű gazdasági és társadalmi 
következmények. A Covid19 fokozta a 
demográfiai helyzethez kapcsolódó 
kihívásokat. A jelenlegi Covid19-
világjárvány, valamint a korábbi gazdasági 
és pénzügyi válság megmutatta, hogy az 
erős gazdasági és társadalmi struktúrákra 
épülő stabil és ellenálló gazdaságok és 
pénzügyi rendszerek kialakítása segít a 
tagállamoknak abban, hogy hatékonyabban 
tudjanak reagálni a sokkokra és gyorsabban 
kilábaljanak a válságokból. A Covid19-
válság közép- és hosszú távú 
következményei jelentős mértékben azon 
múlnak, hogy a tagállamok gazdaságai 

(4) A Covid19-világjárvány 2020 eleji 
kitörése az Unióban és az egész világon 
megváltoztatta az elkövetkező évek 
gazdasági kilátásait, ami miatt az Uniónak 
sürgős és összehangolt 
válaszintézkedéseket kell tennie annak 
érdekében, hogy kezelhetők legyenek a 
rendkívüli mértékű gazdasági és társadalmi 
következmények valamennyi tagállamban. 
A Covid19 fokozta a demográfiai 
helyzethez kapcsolódó kihívásokat. A 
Covid19-válság a meglévő 
egyenlőtlenségek miatt aránytalanul érinti 
a nőket és a lányokat, ami többek között a 
lezárások alatt a nemi alapú erőszak 
kockázatának növekedését és nagyobb 
mértékű munkaerőpiaci lemorzsolódást 
eredményez, amely utóbbi az ellátási 
feladatok fokozott terhéhez is köthető, 
valamint ahhoz, hogy a nők nagyobb 
arányban foglalkoztatottak a lezárások 
által érintett ágazatokban, az informális 
gazdaságban és a bizonytalanabb 
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milyen gyorsan lábalnak ki a válságból, ez 
pedig attól függ, hogy a tagállamoknak 
milyen költségvetési mozgástér áll 
rendelkezésükre a válság társadalmi és 
gazdasági hatását mérséklő intézkedések 
megtételére, és mennyire reziliens a 
gazdaságuk. A gazdaságok strukturális 
gyengeségeinek kezelését és rezilienciájuk 
megerősítését célzó reformok és 
beruházások tehát elengedhetetlenek 
ahhoz, hogy a gazdaságok visszatérjenek a 
fenntartható fellendülés pályájára, és 
elkerülhető legyen az Unión belüli 
különbségek további elmélyülése.

munkakörülményekkel jellemzett 
ágazatokban. A jelenlegi Covid19-
világjárvány, valamint a korábbi gazdasági 
és pénzügyi válság bebizonyította, hogy a 
tagállamok között – a gazdasági fejlődés, 
a költségvetési források, az életszínvonal 
és a közszolgáltatások minősége 
tekintetében – meglévő különbségek a 
válságok következtében még inkább 
hangsúlyossá váltak. A gazdasági 
válságok tartósan növelik vagy 
nyilvánvalóvá teszik a társadalmak között 
és azokon belül fennálló 
egyenlőtlenségeket, kivéve, ha hatásukat 
gyorsan és hatékonyan enyhítik a 
válságra való felkészültség, valamint a 
gazdasági, társadalmi, ökológiai és 
adminisztratív reziliencia révén. A 
reziliencia hiánya a sokkok elkerülhető 
továbbgyűrűző hatásaihoz vezethet a 
tagállamok vagy az Unió egészén belül, 
ezáltal pedig kihívások elé állítja az Unió 
konvergenciáját és kohézióját, és 
veszélyezteti a gazdasági és monetáris 
unió és az egységes piac stabilitását. Az 
erős gazdasági és társadalmi struktúrákra 
épülő stabil és ellenálló gazdaságok és 
pénzügyi rendszerek kialakítása segít a 
tagállamoknak abban, hogy hatékonyabban 
tudjanak reagálni a sokkokra és gyorsabban 
kilábaljanak a válságokból. A Covid19-
válság közép- és hosszú távú 
következményei jelentős mértékben azon 
múlnak, hogy a tagállamok gazdaságai 
milyen gyorsan lábalnak ki a válságból, ez 
pedig attól függ, hogy a tagállamoknak 
milyen költségvetési mozgástér áll 
rendelkezésükre a válság társadalmi és 
gazdasági hatását mérséklő intézkedések 
megtételére, és mennyire reziliens a 
gazdaságuk. A gazdaságok strukturális 
gyengeségeinek kezelését és rezilienciájuk 
megerősítését célzó reformok és 
beruházások tehát elengedhetetlenek 
ahhoz, hogy a gazdaságok visszatérjenek a 
fenntartható fellendülés pályájára, és 
elkerülhető legyen az Unión belüli 
különbségek további elmélyülése.
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Or. en

Módosítás 133
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Covid19-világjárvány 2020 eleji 
kitörése az Unióban és az egész világon 
megváltoztatta az elkövetkező évek 
gazdasági kilátásait, ami miatt az Uniónak 
sürgős és összehangolt 
válaszintézkedéseket kell tennie annak 
érdekében, hogy kezelhetők legyenek a 
valamennyi tagállamot érintő, rendkívüli 
mértékű gazdasági és társadalmi 
következmények. A Covid19 fokozta a 
demográfiai helyzethez kapcsolódó 
kihívásokat. A jelenlegi Covid19-
világjárvány, valamint a korábbi gazdasági 
és pénzügyi válság megmutatta, hogy az 
erős gazdasági és társadalmi struktúrákra 
épülő stabil és ellenálló gazdaságok és 
pénzügyi rendszerek kialakítása segít a 
tagállamoknak abban, hogy hatékonyabban 
tudjanak reagálni a sokkokra és gyorsabban 
kilábaljanak a válságokból. A Covid19-
válság közép- és hosszú távú 
következményei jelentős mértékben azon 
múlnak, hogy a tagállamok gazdaságai 
milyen gyorsan lábalnak ki a válságból, ez 
pedig attól függ, hogy a tagállamoknak 
milyen költségvetési mozgástér áll 
rendelkezésükre a válság társadalmi és 
gazdasági hatását mérséklő intézkedések 
megtételére, és mennyire reziliens a 
gazdaságuk. A gazdaságok strukturális 
gyengeségeinek kezelését és rezilienciájuk 
megerősítését célzó reformok és 
beruházások tehát elengedhetetlenek 
ahhoz, hogy a gazdaságok visszatérjenek a 
fenntartható fellendülés pályájára, és 
elkerülhető legyen az Unión belüli 
különbségek további elmélyülése.

(4) A Covid19-világjárvány 2020 eleji 
kitörése a globális és uniós gazdaság 
számára egy jelentős szimmetrikus sokk, 
jelentős aszimmetrikus társadalmi és 
gazdasági hatással a tagállamok és régiók 
esetében, valamint az Unióban és az egész 
világon megváltoztatta az elkövetkező 
évek gazdasági és társadalmi kilátásait, 
ami miatt mind uniós és tagállami szinten 
sürgős, hatékony és összehangolt 
válaszintézkedéseket kell tenni annak 
érdekében, hogy kezelhetők legyenek a 
valamennyi tagállamot érintő, rendkívüli 
mértékű gazdasági és társadalmi 
következmények. A Bizottság 2020. évi 
nyári gazdasági előrejelzése szerint az EU 
gazdasága 2020-ban várhatóan 8,3%-kal 
zsugorodik, ami az eredetileg előre 
jelzettnél lényegesen nagyobb és 
jelentősebb különbségeket mutató, 
továbbá sokkal mélyebb visszaesés, mint a 
2008-as pénzügyi válság idején. Ráadásul 
a foglalkoztatás az előző negyedévhez 
képest 2020 második negyedévében 2,7%-
kal csökkent az EU-ban, miközben már az 
első negyedévben is visszaesett 0,2%-kal. 
A Covid19 fokozta a demográfiai 
helyzethez kapcsolódó kihívásokat is. A 
jelenlegi Covid19-világjárvány, valamint a 
korábbi, 2008-as gazdasági és pénzügyi 
válság megmutatta, hogy az erős gazdasági 
és társadalmi struktúrákra épülő stabil, 
fenntartható, társadalmilag 
kiegyensúlyozott és ellenálló gazdaságok 
és pénzügyi rendszerek kialakítása segít a 
tagállamoknak abban, hogy 
hatékonyabban, méltányos, inkluzív és 
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fenntartható módon tudjanak reagálni a 
sokkokra és gyorsabban kilábaljanak a 
válságokból. A Covid19-válság közép- és 
hosszú távú társadalmi és gazdasági 
következményei jelentős mértékben azon 
múlnak, hogy a tagállamok gazdaságai és 
társadalmai milyen gyorsan lábalnak ki a 
válságból, ez pedig attól függ, hogy a 
tagállamoknak milyen költségvetési 
mozgástér áll rendelkezésükre a válság 
társadalmi és gazdasági hatását mérséklő 
intézkedések megtételére, és mennyire 
reziliens a gazdaságuk. A gazdaságok 
strukturális gyengeségeinek kezelését és 
rezilienciájuk megerősítését célzó 
fenntartható reformok és beruházások 
tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a 
gazdaságok és társadalmak visszatérjenek 
a méltányos, inkluzív és fenntartható 
fellendülés pályájára, és elkerülhető legyen 
az Unión belüli különbségek további 
elmélyülése.

Or. en

Módosítás 134
Sirpa Pietikäinen
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Covid19-világjárvány 2020 eleji 
kitörése az Unióban és az egész világon 
megváltoztatta az elkövetkező évek 
gazdasági kilátásait, ami miatt az Uniónak 
sürgős és összehangolt 
válaszintézkedéseket kell tennie annak 
érdekében, hogy kezelhetők legyenek a 
valamennyi tagállamot érintő, rendkívüli 
mértékű gazdasági és társadalmi 
következmények. A Covid19 fokozta a 
demográfiai helyzethez kapcsolódó 
kihívásokat. A jelenlegi Covid19-
világjárvány, valamint a korábbi gazdasági 
és pénzügyi válság megmutatta, hogy az 
erős gazdasági és társadalmi struktúrákra 

(4) A Covid19-világjárvány 2020 eleji 
kitörése az Unióban és az egész világon 
megváltoztatta az elkövetkező évek 
gazdasági kilátásait, ami miatt az Uniónak 
sürgős és összehangolt 
válaszintézkedéseket kell tennie annak 
érdekében, hogy kezelhetők legyenek a 
valamennyi tagállamot érintő, rendkívüli 
mértékű gazdasági és társadalmi 
következmények. A Covid19-válság a 
meglévő egyenlőtlenségek miatt 
aránytalanul érinti a nőket és a lányokat, 
ami többek között a lezárások alatt a nemi 
alapú erőszak kockázatának növekedését 
és nagyobb mértékű munkaerőpiaci 
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épülő stabil és ellenálló gazdaságok és 
pénzügyi rendszerek kialakítása segít a 
tagállamoknak abban, hogy hatékonyabban 
tudjanak reagálni a sokkokra és gyorsabban 
kilábaljanak a válságokból. A Covid19-
válság közép- és hosszú távú 
következményei jelentős mértékben azon 
múlnak, hogy a tagállamok gazdaságai 
milyen gyorsan lábalnak ki a válságból, ez 
pedig attól függ, hogy a tagállamoknak 
milyen költségvetési mozgástér áll 
rendelkezésükre a válság társadalmi és 
gazdasági hatását mérséklő intézkedések 
megtételére, és mennyire reziliens a 
gazdaságuk. A gazdaságok strukturális 
gyengeségeinek kezelését és rezilienciájuk 
megerősítését célzó reformok és 
beruházások tehát elengedhetetlenek 
ahhoz, hogy a gazdaságok visszatérjenek a 
fenntartható fellendülés pályájára, és 
elkerülhető legyen az Unión belüli 
különbségek további elmélyülése.

lemorzsolódást eredményez, amely utóbbi 
az ellátási feladatok fokozott terhéhez is 
köthető, valamint ahhoz, hogy a nők 
nagyobb arányban foglalkoztatottak a 
lezárások által érintett ágazatokban, az 
informális gazdaságban és a 
bizonytalanabb munkakörülményekkel 
jellemzett ágazatokban. A jelenlegi 
Covid19-világjárvány, valamint a korábbi 
gazdasági és pénzügyi válság megmutatta, 
hogy a közszolgáltatásokon alapuló erős 
jóléti rendszer és az erős gazdasági és 
társadalmi struktúrákra épülő stabil és 
ellenálló gazdaságok és pénzügyi 
rendszerek kialakítása segít a 
tagállamoknak abban, hogy hatékonyabban 
és befogadóbb módon tudjanak reagálni a 
sokkokra és gyorsabban kilábaljanak a 
válságokból. A Covid19-válság közép- és 
hosszú távú következményei jelentős 
mértékben azon múlnak, hogy a 
tagállamok gazdaságai milyen gyorsan 
lábalnak ki a válságból, ez pedig attól függ, 
hogy a tagállamoknak milyen költségvetési 
mozgástér áll rendelkezésükre a válság 
társadalmi és gazdasági hatását mérséklő 
intézkedések megtételére, és mennyire 
reziliens a gazdaságuk. A gazdaságok 
egyenlőtlenségeit és strukturális 
gyengeségeinek kezelését és rezilienciájuk, 
illetve befogadásuk megerősítését célzó 
reformok és beruházások tehát 
elengedhetetlenek ahhoz, hogy a 
gazdaságok visszatérjenek a fenntartható 
fellendülés pályájára, és elkerülhető legyen 
az Unión belüli különbségek további 
elmélyülése, valamint felgyorsítsák a 
nemek közötti egyenlőség elérése felé 
mutató előrehaladást.

Or. en

Módosítás 135
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels
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Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Covid19-világjárvány 2020 eleji 
kitörése az Unióban és az egész világon 
megváltoztatta az elkövetkező évek 
gazdasági kilátásait, ami miatt az Uniónak 
sürgős és összehangolt 
válaszintézkedéseket kell tennie annak 
érdekében, hogy kezelhetők legyenek a 
valamennyi tagállamot érintő, rendkívüli 
mértékű gazdasági és társadalmi 
következmények. A Covid19 fokozta a 
demográfiai helyzethez kapcsolódó 
kihívásokat. A jelenlegi Covid19-
világjárvány, valamint a korábbi gazdasági 
és pénzügyi válság megmutatta, hogy az 
erős gazdasági és társadalmi struktúrákra 
épülő stabil és ellenálló gazdaságok és 
pénzügyi rendszerek kialakítása segít a 
tagállamoknak abban, hogy hatékonyabban 
tudjanak reagálni a sokkokra és gyorsabban 
kilábaljanak a válságokból. A Covid19-
válság közép- és hosszú távú 
következményei jelentős mértékben azon 
múlnak, hogy a tagállamok gazdaságai 
milyen gyorsan lábalnak ki a válságból, ez 
pedig attól függ, hogy a tagállamoknak 
milyen költségvetési mozgástér áll 
rendelkezésükre a válság társadalmi és 
gazdasági hatását mérséklő intézkedések 
megtételére, és mennyire reziliens a 
gazdaságuk. A gazdaságok strukturális 
gyengeségeinek kezelését és rezilienciájuk 
megerősítését célzó reformok és 
beruházások tehát elengedhetetlenek 
ahhoz, hogy a gazdaságok visszatérjenek a 
fenntartható fellendülés pályájára, és 
elkerülhető legyen az Unión belüli 
különbségek további elmélyülése.

(4) A Covid19-világjárvány 2020 eleji 
kitörése az Unióban és az egész világon 
megváltoztatta az elkövetkező évek 
gazdasági kilátásait, ami miatt az Uniónak 
sürgős és összehangolt 
válaszintézkedéseket kell tennie annak 
érdekében, hogy kezelhetők legyenek a 
valamennyi tagállamot érintő, rendkívüli 
mértékű gazdasági és társadalmi 
következmények. A Covid19 fokozta a 
demográfiai helyzethez, a társadalmi 
befogadáshoz és a társadalmi kohézióhoz 
kapcsolódó kihívásokat. A jelenlegi 
Covid19-világjárvány, valamint a korábbi 
gazdasági és pénzügyi válság megmutatta, 
hogy az erős gazdasági és társadalmi 
struktúrákra épülő stabil és ellenálló 
gazdaságok és pénzügyi rendszerek 
kialakítása segít a tagállamoknak abban, 
hogy hatékonyabban tudjanak reagálni a 
sokkokra és gyorsabban kilábaljanak a 
válságokból. Továbbá bebizonyították, 
hogy az oktatásra, a kultúrára és az 
egészségügyre fordított állami kiadások 
csökkentése a gyors fellendülés, valamint 
a reziliens gazdaságok és társadalmak 
kiépítése szempontjából ellentétes hatást 
vált ki. A Covid19-válság közép- és hosszú 
távú következményei jelentős mértékben 
azon múlnak, hogy a tagállamok 
gazdaságai milyen gyorsan lábalnak ki a 
válságból, ez pedig attól függ, hogy a 
tagállamoknak milyen költségvetési 
mozgástér áll rendelkezésükre a válság 
társadalmi és gazdasági hatását mérséklő 
intézkedések megtételére, és mennyire 
reziliens a gazdaságuk és az általános 
érdekű közszolgáltatások. A gazdaságok és 
az általános érdekű közszolgáltatások 
strukturális gyengeségeinek kezelését és 
rezilienciájuk megerősítését célzó 
reformok és beruházások tehát 
elengedhetetlenek ahhoz, hogy a 
gazdaságok és a társadalmi élet 
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visszatérjenek a fenntartható fellendülés 
pályájára, és elkerülhető legyen az Unión 
belüli különbségek további elmélyülése.

Or. en

Módosítás 136
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Covid19-világjárvány 2020 eleji 
kitörése az Unióban és az egész világon 
megváltoztatta az elkövetkező évek 
gazdasági kilátásait, ami miatt az Uniónak 
sürgős és összehangolt 
válaszintézkedéseket kell tennie annak 
érdekében, hogy kezelhetők legyenek a 
valamennyi tagállamot érintő, rendkívüli 
mértékű gazdasági és társadalmi 
következmények. A Covid19 fokozta a 
demográfiai helyzethez kapcsolódó 
kihívásokat. A jelenlegi Covid19-
világjárvány, valamint a korábbi gazdasági 
és pénzügyi válság megmutatta, hogy az 
erős gazdasági és társadalmi struktúrákra 
épülő stabil és ellenálló gazdaságok és 
pénzügyi rendszerek kialakítása segít a 
tagállamoknak abban, hogy hatékonyabban 
tudjanak reagálni a sokkokra és gyorsabban 
kilábaljanak a válságokból. A Covid19-
válság közép- és hosszú távú 
következményei jelentős mértékben azon 
múlnak, hogy a tagállamok gazdaságai 
milyen gyorsan lábalnak ki a válságból, ez 
pedig attól függ, hogy a tagállamoknak 
milyen költségvetési mozgástér áll 
rendelkezésükre a válság társadalmi és 
gazdasági hatását mérséklő intézkedések 
megtételére, és mennyire reziliens a 
gazdaságuk. A gazdaságok strukturális 
gyengeségeinek kezelését és rezilienciájuk 
megerősítését célzó reformok és 
beruházások tehát elengedhetetlenek 
ahhoz, hogy a gazdaságok visszatérjenek a 
fenntartható fellendülés pályájára, és 

(4) A Covid19 2020 eleji kitörése az 
Unióban és az egész világon 
megváltoztatta az elkövetkező évek 
gazdasági és költségvetési kilátásait, ami 
miatt az Uniónak sürgős és összehangolt 
válaszintézkedéseket kell tennie annak 
érdekében, hogy kezelhetők legyenek a 
valamennyi tagállamot érintő, rendkívüli 
mértékű gazdasági és társadalmi 
következmények és a tagállamokon belül 
tapasztalható nagyon különböző területi 
hatás. A Covid19 fokozta a demográfiai 
helyzethez kapcsolódó kihívásokat. A 
jelenlegi Covid19-világjárvány, valamint a 
korábbi gazdasági és pénzügyi válság 
megmutatta, hogy az erős gazdasági és 
társadalmi struktúrákra épülő stabil és 
ellenálló gazdaságok és pénzügyi és 
szociális jóléti rendszerek kialakítása segít 
a tagállamoknak abban, hogy 
hatékonyabban tudjanak reagálni a 
sokkokra és gyorsabban kilábaljanak a 
válságokból. A Covid19-válság közép- és 
hosszú távú következményei jelentős 
mértékben azon múlnak, hogy a 
tagállamok gazdaságai és társadalmai 
milyen gyorsan lábalnak ki a válságból, ez 
pedig a tagállamoknak a válság társadalmi 
és gazdasági hatását mérséklő 
intézkedésektől, valamint gazdaságaik és 
társadalmi struktúráik rezilienciájától 
függ. A gazdaságok strukturális 
gyengeségeinek kezelését és társadalmi és 
gazdasági rezilienciájuk - mint a 
gazdasági sokk kezelésére és a hosszú 
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elkerülhető legyen az Unión belüli 
különbségek a további elmélyülése.

távú strukturális változások 
megvalósítására való képesség, az 
életminőség és valamennyi ember 
jólétének javítása érdekében méltányos és 
befogadó módon - megerősítését célzó 
reformok és beruházások tehát 
elengedhetetlenek ahhoz, hogy a 
gazdaságok visszatérjenek a fenntartható 
fellendülés pályájára, és az Unión belüli 
különbségek mérséklődjenek.

(Ez a módosítás a „rezilienciát” 
„társadalmi és gazdasági rezilienciára” 
cseréli a teljes szövegben.)

Or. en

Módosítás 137
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Covid19-világjárvány 2020 eleji 
kitörése az Unióban és az egész világon 
megváltoztatta az elkövetkező évek 
gazdasági kilátásait, ami miatt az Uniónak 
sürgős és összehangolt 
válaszintézkedéseket kell tennie annak 
érdekében, hogy kezelhetők legyenek a 
valamennyi tagállamot érintő, rendkívüli 
mértékű gazdasági és társadalmi 
következmények. A Covid19 fokozta a 
demográfiai helyzethez kapcsolódó 
kihívásokat. A jelenlegi Covid19-
világjárvány, valamint a korábbi gazdasági 
és pénzügyi válság megmutatta, hogy az 
erős gazdasági és társadalmi struktúrákra 
épülő stabil és ellenálló gazdaságok és 
pénzügyi rendszerek kialakítása segít a 
tagállamoknak abban, hogy hatékonyabban 
tudjanak reagálni a sokkokra és gyorsabban 
kilábaljanak a válságokból. A Covid19-
válság közép- és hosszú távú 
következményei jelentős mértékben azon 
múlnak, hogy a tagállamok gazdaságai 
milyen gyorsan lábalnak ki a válságból, ez 

(4) A Covid19-világjárvány 2020 eleji 
kitörése az Unióban és az egész világon 
megváltoztatta az elkövetkező évek 
gazdasági kilátásait, ami miatt az Uniónak 
sürgős és összehangolt 
válaszintézkedéseket kell tennie annak 
érdekében, hogy kezelhetők legyenek a 
valamennyi tagállamot érintő, rendkívüli 
mértékű gazdasági és társadalmi 
következmények. A Covid19 fokozta a 
demográfiai helyzethez kapcsolódó 
kihívásokat. A jelenlegi Covid19-
világjárvány, valamint a korábbi gazdasági 
és pénzügyi válság megmutatta, hogy az 
erős gazdasági és társadalmi struktúrákra 
épülő stabil, környezetileg fenntartható és 
ellenálló gazdaságok és pénzügyi 
rendszerek kialakítása segíti a 
tagállamoknak abban, hogy hatékonyabban 
tudjanak reagálni a sokkokra és gyorsabban 
kilábaljanak a válságokból. A Covid19-
válság közép- és hosszú távú 
következményei jelentős mértékben azon 
múlnak, hogy a tagállamok gazdaságai 
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pedig attól függ, hogy a tagállamoknak 
milyen költségvetési mozgástér áll 
rendelkezésükre a válság társadalmi és 
gazdasági hatását mérséklő intézkedések 
megtételére, és mennyire reziliens a 
gazdaságuk. A gazdaságok strukturális 
gyengeségeinek kezelését és rezilienciájuk 
megerősítését célzó reformok és 
beruházások tehát elengedhetetlenek 
ahhoz, hogy a gazdaságok visszatérjenek a 
fenntartható fellendülés pályájára, és 
elkerülhető legyen az Unión belüli 
különbségek további elmélyülése.

milyen gyorsan lábalnak ki a válságból, ez 
pedig attól függ, hogy a tagállamoknak 
milyen költségvetési mozgástér áll 
rendelkezésükre a válság társadalmi és 
gazdasági hatását mérséklő intézkedések 
megtételére, valamint gazdaságuk 
környezeti rezilienciájának erősödésétől. 
A környezetileg fenntartható 
helyreállításon alapuló, a gazdaságok 
strukturális gyengeségeinek kezelését és 
rezilienciájuk megerősítését célzó 
reformok és beruházások tehát 
elengedhetetlenek ahhoz, hogy a 
gazdaságok visszatérjenek a fenntartható 
fellendülés pályájára, és elkerülhető legyen 
az Unión belüli különbségek további 
elmélyülése.

Or. en

Módosítás 138
Margarida Marques, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Covid19-világjárvány 2020 eleji 
kitörése az Unióban és az egész világon 
megváltoztatta az elkövetkező évek 
gazdasági kilátásait, ami miatt az Uniónak 
sürgős és összehangolt 
válaszintézkedéseket kell tennie annak 
érdekében, hogy kezelhetők legyenek a 
valamennyi tagállamot érintő, rendkívüli 
mértékű gazdasági és társadalmi 
következmények. A Covid19 fokozta a 
demográfiai helyzethez kapcsolódó 
kihívásokat. A jelenlegi Covid19-
világjárvány, valamint a korábbi gazdasági 
és pénzügyi válság megmutatta, hogy az 
erős gazdasági és társadalmi struktúrákra 
épülő stabil és ellenálló gazdaságok és 
pénzügyi rendszerek kialakítása segít a 
tagállamoknak abban, hogy hatékonyabban 
tudjanak reagálni a sokkokra és gyorsabban 
kilábaljanak a válságokból. A Covid19-
válság közép- és hosszú távú 

(4) A Covid19-világjárvány 2020 eleji 
kitörése az Unióban és az egész világon 
megváltoztatta az elkövetkező évek 
gazdasági kilátásait, az aszimmetrikus 
nemzeti válaszok révén jelentős torzulások 
kockázatának kitéve a belső piacot, ami 
miatt az Uniónak sürgős és összehangolt 
válaszintézkedéseket kell tennie annak 
érdekében, hogy kezelhetők legyenek a 
valamennyi tagállamot érintő, rendkívüli 
mértékű gazdasági és társadalmi 
következmények. A Covid19 fokozta a 
demográfiai helyzethez kapcsolódó 
kihívásokat. A jelenlegi Covid19-
világjárvány, valamint a korábbi gazdasági 
és pénzügyi válság megmutatta, hogy az 
erős gazdasági és társadalmi struktúrákra 
épülő stabil és ellenálló gazdaságok és 
pénzügyi rendszerek kialakítása segít a 
tagállamoknak abban, hogy hatékonyabban 
tudjanak reagálni a sokkokra és gyorsabban 
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következményei jelentős mértékben azon 
múlnak, hogy a tagállamok gazdaságai 
milyen gyorsan lábalnak ki a válságból, ez 
pedig attól függ, hogy a tagállamoknak 
milyen költségvetési mozgástér áll 
rendelkezésükre a válság társadalmi és 
gazdasági hatását mérséklő intézkedések 
megtételére, és mennyire reziliens a 
gazdaságuk. A gazdaságok strukturális 
gyengeségeinek kezelését és rezilienciájuk 
megerősítését célzó reformok és 
beruházások tehát elengedhetetlenek 
ahhoz, hogy a gazdaságok visszatérjenek a 
fenntartható fellendülés pályájára, és 
elkerülhető legyen az Unión belüli 
különbségek további elmélyülése.

kilábaljanak a válságokból. A Covid19-
válság közép- és hosszú távú 
következményei jelentős mértékben azon 
múlnak, hogy a tagállamok gazdaságai 
milyen gyorsan lábalnak ki a válságból, ez 
pedig attól függ, hogy a tagállamoknak 
milyen költségvetési mozgástér áll 
rendelkezésükre a válság társadalmi és 
gazdasági hatását mérséklő intézkedések 
megtételére, és mennyire reziliens a 
gazdaságuk. A gazdaságok strukturális 
gyengeségeinek kezelését és rezilienciájuk 
megerősítését célzó reformok és 
beruházások tehát elengedhetetlenek 
ahhoz, hogy a gazdaságok visszatérjenek a 
fenntartható fellendülés pályájára, és 
elkerülhető legyen az Unión belüli 
különbségek további elmélyülése.

Or. en

Módosítás 139
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Covid19-világjárvány 2020 eleji 
kitörése az Unióban és az egész világon 
megváltoztatta az elkövetkező évek 
gazdasági kilátásait, ami miatt az Uniónak 
sürgős és összehangolt 
válaszintézkedéseket kell tennie annak 
érdekében, hogy kezelhetők legyenek a 
valamennyi tagállamot érintő, rendkívüli 
mértékű gazdasági és társadalmi 
következmények. A Covid19 fokozta a 
demográfiai helyzethez kapcsolódó 
kihívásokat. A jelenlegi Covid19-
világjárvány, valamint a korábbi gazdasági 
és pénzügyi válság megmutatta, hogy az 
erős gazdasági és társadalmi struktúrákra 
épülő stabil és ellenálló gazdaságok és 
pénzügyi rendszerek kialakítása segít a 
tagállamoknak abban, hogy hatékonyabban 
tudjanak reagálni a sokkokra és gyorsabban 
kilábaljanak a válságokból. A Covid19-

(4) A Covid19-világjárvány 2020 eleji 
kitörését követő nemzeti és regionális 
lezárási intézkedések az Unióban és az 
egész világon megváltoztatta az 
elkövetkező évek gazdasági kilátásait, ami 
miatt valamennyi tagállamnak sürgős és 
összehangolt válaszintézkedéseket kell 
tennie annak érdekében, hogy kezelhetők 
legyenek a rendkívüli mértékű gazdasági és 
társadalmi következmények. A Covid19 
fokozta a demográfiai helyzethez 
kapcsolódó kihívásokat. A jelenlegi 
Covid19-világjárvány, valamint a korábbi 
gazdasági és pénzügyi válság megmutatta, 
hogy az erős, méltányosságon alapuló 
gazdasági és társadalmi struktúrákra épülő 
stabil, fizetőképes és ellenálló gazdaságok 
és pénzügyi rendszerek kialakítása segít a 
tagállamoknak abban, hogy hatékonyabban 
tudjanak reagálni a sokkokra és gyorsabban 
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válság közép- és hosszú távú 
következményei jelentős mértékben azon 
múlnak, hogy a tagállamok gazdaságai 
milyen gyorsan lábalnak ki a válságból, ez 
pedig attól függ, hogy a tagállamoknak 
milyen költségvetési mozgástér áll 
rendelkezésükre a válság társadalmi és 
gazdasági hatását mérséklő intézkedések 
megtételére, és mennyire reziliens a 
gazdaságuk. A gazdaságok strukturális 
gyengeségeinek kezelését és rezilienciájuk 
megerősítését célzó reformok és 
beruházások tehát elengedhetetlenek 
ahhoz, hogy a gazdaságok visszatérjenek a 
fenntartható fellendülés pályájára, és 
elkerülhető legyen az Unión belüli 
különbségek további elmélyülése.

kilábaljanak a válságokból. A Covid19-
válság közép- és hosszú távú 
következményei jelentős mértékben azon 
múlnak, hogy a tagállamok gazdaságai 
milyen gyorsan lábalnak ki a válságból, ez 
pedig a tagállamok költségvetési 
fegyelmétől és gazdaságuk rezilienciájától 
függ. A gazdaságok strukturális 
gyengeségeinek kezelését, rezilienciájuk 
megerősítését célzó és az 
adósságfinanszírozás függőségét 
csökkentő, növekedést elősegítő reformok 
és beruházások tehát elengedhetetlenek 
ahhoz, hogy a tagállamok visszatérjenek a 
fenntartható fellendülés pályájára, és 
leküzdjék az Unión belüli gazdasági, 
társadalmi és területi különbségeket.

Or. en

Módosítás 140
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Covid19-világjárvány 2020 eleji 
kitörése az Unióban és az egész világon 
megváltoztatta az elkövetkező évek 
gazdasági kilátásait, ami miatt az Uniónak 
sürgős és összehangolt 
válaszintézkedéseket kell tennie annak 
érdekében, hogy kezelhetők legyenek a 
valamennyi tagállamot érintő, rendkívüli 
mértékű gazdasági és társadalmi 
következmények. A Covid19 fokozta a 
demográfiai helyzethez kapcsolódó 
kihívásokat. A jelenlegi Covid19-
világjárvány, valamint a korábbi gazdasági 
és pénzügyi válság megmutatta, hogy az 
erős gazdasági és társadalmi struktúrákra 
épülő stabil és ellenálló gazdaságok és 
pénzügyi rendszerek kialakítása segít a 
tagállamoknak abban, hogy hatékonyabban 
tudjanak reagálni a sokkokra és gyorsabban 
kilábaljanak a válságokból. A Covid19-
válság közép- és hosszú távú 

(4) A Covid19-világjárvány 2020 eleji 
kitörése az Unióban és az egész világon 
megváltoztatta az elkövetkező évek 
gazdasági kilátásait, ami miatt az Uniónak 
sürgős és összehangolt 
válaszintézkedéseket kell tennie annak 
érdekében, hogy kezelhetők legyenek a 
valamennyi tagállamot érintő, rendkívüli 
mértékű gazdasági és társadalmi 
következmények. A Covid19 fokozta a 
demográfiai helyzethez kapcsolódó 
kihívásokat. A jelenlegi Covid19-
világjárvány, valamint a korábbi gazdasági 
és pénzügyi válság megmutatta, hogy az 
erős gazdasági és társadalmi struktúrákra 
épülő fenntartható és ellenálló gazdaságok 
és pénzügyi rendszerek kialakítása segít a 
tagállamoknak abban, hogy hatékonyabban 
tudjanak reagálni a sokkokra és gyorsabban 
kilábaljanak a válságokból. A Covid19-
válság közép- és hosszú távú 
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következményei jelentős mértékben azon 
múlnak, hogy a tagállamok gazdaságai 
milyen gyorsan lábalnak ki a válságból, ez 
pedig attól függ, hogy a tagállamoknak 
milyen költségvetési mozgástér áll 
rendelkezésükre a válság társadalmi és 
gazdasági hatását mérséklő intézkedések 
megtételére, és mennyire reziliens a 
gazdaságuk. A gazdaságok strukturális 
gyengeségeinek kezelését és rezilienciájuk 
megerősítését célzó reformok és 
beruházások tehát elengedhetetlenek 
ahhoz, hogy a gazdaságok visszatérjenek a 
fenntartható fellendülés pályájára, és 
elkerülhető legyen az Unión belüli 
különbségek további elmélyülése.

következményei jelentős mértékben azon 
múlnak, hogy a tagállamok gazdaságai 
milyen gyorsan lábalnak ki a válságból, ez 
pedig attól függ, hogy a tagállamoknak 
milyen költségvetési mozgástér áll 
rendelkezésükre a válság társadalmi és 
gazdasági hatását mérséklő intézkedések 
megtételére, és mennyire reziliens a 
gazdaságuk. A gazdaságok strukturális 
gyengeségeinek kezelését és rezilienciájuk 
megerősítését célzó reformok és 
beruházások tehát elengedhetetlenek 
ahhoz, hogy a gazdaságok visszatérjenek a 
fenntartható fellendülés pályájára, és 
elkerülhető legyen az Unión belüli 
különbségek további elmélyülése, 
elkerülve mindeközben a korábbi 
fenntarthatatlan dinamikához való puszta 
visszatérést.

Or. en

Módosítás 141
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Covid19-világjárvány 2020 eleji 
kitörése az Unióban és az egész világon 
megváltoztatta az elkövetkező évek 
gazdasági kilátásait, ami miatt az Uniónak 
sürgős és összehangolt 
válaszintézkedéseket kell tennie annak 
érdekében, hogy kezelhetők legyenek a 
valamennyi tagállamot érintő, rendkívüli 
mértékű gazdasági és társadalmi 
következmények. A Covid19 fokozta a 
demográfiai helyzethez kapcsolódó 
kihívásokat. A jelenlegi Covid19-
világjárvány, valamint a korábbi gazdasági 
és pénzügyi válság megmutatta, hogy az 
erős gazdasági és társadalmi struktúrákra 
épülő stabil és ellenálló gazdaságok és 
pénzügyi rendszerek kialakítása segít a 
tagállamoknak abban, hogy hatékonyabban 
tudjanak reagálni a sokkokra és gyorsabban 

(4) A Covid19-világjárvány 2020 eleji 
kitörése az Unióban és az egész világon 
megváltoztatta az elkövetkező évek 
gazdasági kilátásait, ami miatt az Uniónak 
sürgős és összehangolt 
válaszintézkedéseket kell tennie annak 
érdekében, hogy kezelhetők legyenek a 
valamennyi tagállamot érintő, rendkívüli 
mértékű gazdasági és társadalmi 
következmények. A Covid19 fokozta a 
demográfiai helyzethez kapcsolódó, a 
tagállamok számára aszimmetrikus 
következményekkel járó strukturális 
kihívásokat. A jelenlegi Covid19-
világjárvány, valamint a korábbi gazdasági 
és pénzügyi válság megmutatta, hogy az 
erős gazdasági és társadalmi struktúrákra 
épülő stabil és ellenálló gazdaságok és 
pénzügyi rendszerek kialakítása segíti a 
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kilábaljanak a válságokból. A Covid19-
válság közép- és hosszú távú 
következményei jelentős mértékben azon 
múlnak, hogy a tagállamok gazdaságai 
milyen gyorsan lábalnak ki a válságból, ez 
pedig attól függ, hogy a tagállamoknak 
milyen költségvetési mozgástér áll 
rendelkezésükre a válság társadalmi és 
gazdasági hatását mérséklő intézkedések 
megtételére, és mennyire reziliens a 
gazdaságuk. A gazdaságok strukturális 
gyengeségeinek kezelését és rezilienciájuk 
megerősítését célzó reformok és 
beruházások tehát elengedhetetlenek 
ahhoz, hogy a gazdaságok visszatérjenek a 
fenntartható fellendülés pályájára, és 
elkerülhető legyen az Unión belüli 
különbségek további elmélyülése.

tagállamoknak abban, hogy hatékonyabban 
tudjanak reagálni a sokkokra és gyorsabban 
kilábaljanak a válságokból. A Covid19-
válság közép- és hosszú távú 
következményei jelentős mértékben azon 
múlnak, hogy a tagállamok gazdaságai 
milyen gyorsan lábalnak ki a válságból, ez 
pedig attól függ, hogy a tagállamoknak 
milyen költségvetési mozgástér áll 
rendelkezésükre a válság társadalmi és 
gazdasági hatását mérséklő intézkedések 
megtételére, és mennyire reziliens a 
gazdaságuk. A gazdaságok strukturális 
gyengeségeinek kezelését és rezilienciájuk 
megerősítését célzó reformok és 
beruházások tehát elengedhetetlenek 
ahhoz, hogy a gazdaságok visszatérjenek a 
fenntartható és a kohéziót erősítő 
fellendülés pályájára, és elkerülhető legyen 
az Unión belüli különbségek további 
elmélyülése.

Or. en

Módosítás 142
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Covid19-világjárvány 2020 eleji 
kitörése az Unióban és az egész világon 
megváltoztatta az elkövetkező évek 
gazdasági kilátásait, ami miatt az Uniónak 
sürgős és összehangolt 
válaszintézkedéseket kell tennie annak 
érdekében, hogy kezelhetők legyenek a 
valamennyi tagállamot érintő, rendkívüli 
mértékű gazdasági és társadalmi 
következmények. A Covid19 fokozta a 
demográfiai helyzethez kapcsolódó 
kihívásokat. A jelenlegi Covid19-
világjárvány, valamint a korábbi gazdasági 
és pénzügyi válság megmutatta, hogy az 
erős gazdasági és társadalmi struktúrákra 
épülő stabil és ellenálló gazdaságok és 
pénzügyi rendszerek kialakítása segít a 

(4) A Covid19-világjárvány 2020 eleji 
kitörése az Unióban és az egész világon 
megváltoztatta az elkövetkező évek 
gazdasági kilátásait, ami miatt az Uniónak 
sürgős és összehangolt 
válaszintézkedéseket kell tennie annak 
érdekében, hogy kezelhetők legyenek a 
valamennyi tagállamot érintő, rendkívüli 
mértékű gazdasági és társadalmi 
következmények. A Covid19 fokozta a 
demográfiai helyzethez kapcsolódó 
kihívásokat. A jelenlegi Covid19-
világjárvány, valamint a korábbi gazdasági 
és pénzügyi válság megmutatta, hogy az 
erős gazdasági és társadalmi struktúrákra 
épülő stabil és ellenálló gazdaságok és 
pénzügyi rendszerek kialakítása segít a 
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tagállamoknak abban, hogy hatékonyabban 
tudjanak reagálni a sokkokra és gyorsabban 
kilábaljanak a válságokból. A Covid19-
válság közép- és hosszú távú 
következményei jelentős mértékben azon 
múlnak, hogy a tagállamok gazdaságai 
milyen gyorsan lábalnak ki a válságból, ez 
pedig attól függ, hogy a tagállamoknak 
milyen költségvetési mozgástér áll 
rendelkezésükre a válság társadalmi és 
gazdasági hatását mérséklő intézkedések 
megtételére, és mennyire reziliens a 
gazdaságuk. A gazdaságok strukturális 
gyengeségeinek kezelését és rezilienciájuk 
megerősítését célzó reformok és 
beruházások tehát elengedhetetlenek 
ahhoz, hogy a gazdaságok visszatérjenek a 
fenntartható fellendülés pályájára, és 
elkerülhető legyen az Unión belüli 
különbségek további elmélyülése.

tagállamoknak abban, hogy hatékonyabban 
tudjanak reagálni a sokkokra és gyorsabban 
kilábaljanak a válságokból. A Covid19-
válság közép- és hosszú távú 
következményei jelentős mértékben azon 
múlnak, hogy a tagállamok gazdaságai 
milyen gyorsan lábalnak ki a válságból, ez 
pedig attól függ, hogy a tagállamoknak 
milyen költségvetési mozgástér áll 
rendelkezésükre a válság társadalmi és 
gazdasági hatását mérséklő intézkedések 
megtételére, és mennyire reziliens a 
gazdaságuk. A gazdaságok strukturális 
gyengeségeinek kezelését és rezilienciájuk 
megerősítését, valamint a szén-dioxid-
kibocsátással járó energiától való 
függőség csökkentését célzó reformok és 
beruházások tehát elengedhetetlenek 
ahhoz, hogy a gazdaságok visszatérjenek a 
fenntartható fellendülés pályájára, és 
elkerülhető legyen az Unión belüli 
különbségek további elmélyülése.

Or. en

Módosítás 143
Margarida Marques, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Covid19-világjárvány 2020 eleji 
kitörése az Unióban és az egész világon 
megváltoztatta az elkövetkező évek 
gazdasági kilátásait, ami miatt az Uniónak 
sürgős és összehangolt 
válaszintézkedéseket kell tennie annak 
érdekében, hogy kezelhetők legyenek a 
valamennyi tagállamot érintő, rendkívüli 
mértékű gazdasági és társadalmi 
következmények. A Covid19 fokozta a 
demográfiai helyzethez kapcsolódó 
kihívásokat. A jelenlegi Covid19-
világjárvány, valamint a korábbi gazdasági 
és pénzügyi válság megmutatta, hogy az 
erős gazdasági és társadalmi struktúrákra 
épülő stabil és ellenálló gazdaságok és 

(4) A Covid19-világjárvány 2020 eleji 
kitörése az Unióban és az egész világon 
megváltoztatta az elkövetkező évek 
gazdasági kilátásait, ami miatt az Uniónak 
sürgős és összehangolt 
válaszintézkedéseket kell tennie annak 
érdekében, hogy kezelhetők legyenek a 
valamennyi tagállamot érintő, rendkívüli 
mértékű gazdasági és társadalmi 
következmények. A Covid19 fokozta a 
demográfiai helyzethez kapcsolódó 
kihívásokat. A jelenlegi Covid19-
világjárvány, valamint a korábbi gazdasági 
és pénzügyi válság megmutatta, hogy az 
erős gazdasági és társadalmi struktúrákra 
épülő stabil és ellenálló gazdaságok és 
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pénzügyi rendszerek kialakítása segít a 
tagállamoknak abban, hogy hatékonyabban 
tudjanak reagálni a sokkokra és gyorsabban 
kilábaljanak a válságokból. A Covid19-
válság közép- és hosszú távú 
következményei jelentős mértékben azon 
múlnak, hogy a tagállamok gazdaságai 
milyen gyorsan lábalnak ki a válságból, ez 
pedig attól függ, hogy a tagállamoknak 
milyen költségvetési mozgástér áll 
rendelkezésükre a válság társadalmi és 
gazdasági hatását mérséklő intézkedések 
megtételére, és mennyire reziliens a 
gazdaságuk. A gazdaságok strukturális 
gyengeségeinek kezelését és rezilienciájuk 
megerősítését célzó reformok és 
beruházások tehát elengedhetetlenek 
ahhoz, hogy a gazdaságok visszatérjenek a 
fenntartható fellendülés pályájára, és 
elkerülhető legyen az Unión belüli 
különbségek további elmélyülése.

pénzügyi rendszerek kialakítása segít a 
tagállamoknak abban, hogy hatékonyabban 
tudjanak reagálni a sokkokra és gyorsabban 
kilábaljanak a válságokból. A Covid19-
válság közép- és hosszú távú 
következményei jelentős mértékben azon 
múlnak, hogy a tagállamok gazdaságai 
milyen gyorsan lábalnak ki a válságból, ez 
pedig attól függ, hogy a tagállamoknak 
milyen költségvetési mozgástér áll 
rendelkezésükre a válság társadalmi és 
gazdasági hatását mérséklő intézkedések 
megtételére, és mennyire reziliens a 
gazdaságuk. A gazdaságok strukturális 
gyengeségeinek kezelését és rezilienciájuk 
megerősítését, termelékenységük és 
versenyképességük növelését célzó 
reformok és beruházások tehát 
elengedhetetlenek ahhoz, hogy a 
gazdaságok visszatérjenek a fenntartható 
fellendülés pályájára, és elkerülhető legyen 
az Unión belüli különbségek további 
elmélyülése.

Or. en

Módosítás 144
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Covid19-világjárvány 2020 eleji 
kitörése az Unióban és az egész világon 
megváltoztatta az elkövetkező évek 
gazdasági kilátásait, ami miatt az Uniónak 
sürgős és összehangolt 
válaszintézkedéseket kell tennie annak 
érdekében, hogy kezelhetők legyenek a 
valamennyi tagállamot érintő, rendkívüli 
mértékű gazdasági és társadalmi 
következmények. A Covid19 fokozta a 
demográfiai helyzethez kapcsolódó 
kihívásokat. A jelenlegi Covid19-
világjárvány, valamint a korábbi gazdasági 
és pénzügyi válság megmutatta, hogy az 
erős gazdasági és társadalmi struktúrákra 

(4) A Covid19-világjárvány 2020 eleji 
kitörése az Unióban és az egész világon 
megváltoztatta az elkövetkező évek 
gazdasági kilátásait, ami miatt az Uniónak 
sürgős és összehangolt 
válaszintézkedéseket kell tennie annak 
érdekében, hogy kezelhetők legyenek a 
valamennyi tagállamot érintő, rendkívüli 
mértékű gazdasági és társadalmi 
következmények. A Covid19 fokozta a 
demográfiai helyzethez kapcsolódó 
kihívásokat. A jelenlegi Covid19-
világjárvány, valamint a korábbi gazdasági 
és pénzügyi válság megmutatta, hogy az 
erős gazdasági és társadalmi struktúrákra 
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épülő stabil és ellenálló gazdaságok és 
pénzügyi rendszerek kialakítása segít a 
tagállamoknak abban, hogy hatékonyabban 
tudjanak reagálni a sokkokra és gyorsabban 
kilábaljanak a válságokból. A Covid19-
válság közép- és hosszú távú 
következményei jelentős mértékben azon 
múlnak, hogy a tagállamok gazdaságai 
milyen gyorsan lábalnak ki a válságból, ez 
pedig attól függ, hogy a tagállamoknak 
milyen költségvetési mozgástér áll 
rendelkezésükre a válság társadalmi és 
gazdasági hatását mérséklő intézkedések 
megtételére, és mennyire reziliens a 
gazdaságuk. A gazdaságok strukturális 
gyengeségeinek kezelését és rezilienciájuk 
megerősítését célzó reformok és 
beruházások tehát elengedhetetlenek 
ahhoz, hogy a gazdaságok visszatérjenek a 
fenntartható fellendülés pályájára, és 
elkerülhető legyen az Unión belüli 
különbségek további elmélyülése.

épülő stabil és ellenálló gazdaságok és 
pénzügyi rendszerek kialakítása segít a 
tagállamoknak abban, hogy hatékonyabban 
tudjanak reagálni a sokkokra és gyorsabban 
kilábaljanak a válságokból. A Covid19-
válság közép- és hosszú távú 
következményei jelentős mértékben azon 
múlnak, hogy a tagállamok gazdaságai 
milyen gyorsan lábalnak ki a válságból, ez 
pedig attól függ, hogy a tagállamoknak 
milyen költségvetési mozgástér áll 
rendelkezésükre a válság társadalmi és 
gazdasági hatását mérséklő intézkedések 
megtételére, és mennyire reziliens a 
gazdaságuk. A gazdaságok strukturális 
gyengeségeinek kezelését és rezilienciájuk 
megerősítését célzó reformok és 
beruházások tehát elengedhetetlenek 
ahhoz, hogy a gazdaságok visszatérjenek a 
fenntartható fellendülés pályájára, és 
csökkentsék a tagállamok közötti 
különbségeket, elkerülve ezzel az Unión 
belüli különbségek további elmélyülését.

Or. en

Módosítás 145
Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Covid19-világjárvány 2020 eleji 
kitörése az Unióban és az egész világon 
megváltoztatta az elkövetkező évek 
gazdasági kilátásait, ami miatt az Uniónak 
sürgős és összehangolt 
válaszintézkedéseket kell tennie annak 
érdekében, hogy kezelhetők legyenek a 
valamennyi tagállamot érintő, rendkívüli 
mértékű gazdasági és társadalmi 
következmények. A Covid19 fokozta a 
demográfiai helyzethez kapcsolódó 
kihívásokat. A jelenlegi Covid19-
világjárvány, valamint a korábbi gazdasági 
és pénzügyi válság megmutatta, hogy az 
erős gazdasági és társadalmi struktúrákra 

(4) A Covid19-világjárvány 2020 eleji 
kitörése az Unióban és az egész világon 
megváltoztatta az elkövetkező évek 
gazdasági kilátásait, ami miatt az Uniónak 
sürgős és összehangolt 
válaszintézkedéseket kell tennie annak 
érdekében, hogy kezelhetők legyenek a 
valamennyi tagállamot érintő, rendkívüli 
mértékű gazdasági és társadalmi 
következmények. A Covid19 fokozta a 
demográfiai helyzethez kapcsolódó 
kihívásokat. A jelenlegi Covid19-
világjárvány, valamint a korábbi gazdasági 
és pénzügyi válság megmutatta, hogy az 
erős gazdasági és társadalmi struktúrákra 
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épülő stabil és ellenálló gazdaságok és 
pénzügyi rendszerek kialakítása segíti a 
tagállamoknak abban, hogy hatékonyabban 
tudjanak reagálni a sokkokra és gyorsabban 
kilábaljanak a válságokból. A Covid19-
válság közép- és hosszú távú 
következményei jelentős mértékben azon 
múlnak, hogy a tagállamok gazdaságai 
milyen gyorsan lábalnak ki a válságból, ez 
pedig attól függ, hogy a tagállamoknak 
milyen költségvetési mozgástér áll 
rendelkezésükre a válság társadalmi és 
gazdasági hatását mérséklő intézkedések 
megtételére, és mennyire reziliens a 
gazdaságuk. A gazdaságok strukturális 
gyengeségeinek kezelését és rezilienciájuk 
megerősítését célzó reformok és 
beruházások tehát elengedhetetlenek 
ahhoz, hogy a gazdaságok visszatérjenek a 
fenntartható fellendülés pályájára, és 
elkerülhető legyen az Unión belüli 
különbségek további elmélyülése.

épülő stabil és ellenálló gazdaságok és 
pénzügyi rendszerek kialakítása segíti a 
tagállamoknak abban, hogy hatékonyabban 
tudjanak reagálni a sokkokra és gyorsabban 
kilábaljanak a válságokból. A Covid19-
válság közép- és hosszú távú 
következményei jelentős mértékben azon 
múlnak, hogy a tagállamok gazdaságai 
milyen gyorsan lábalnak ki a válságból, ez 
pedig attól függ, hogy a tagállamoknak 
milyen – tagállamonként erősen eltérő – 
költségvetési mozgástér áll 
rendelkezésükre a válság társadalmi és 
gazdasági hatását mérséklő intézkedések 
megtételére, és mennyire reziliens a 
gazdaságuk. A gazdaságok strukturális 
gyengeségeinek kezelését és rezilienciájuk 
megerősítését célzó reformok és 
beruházások tehát elengedhetetlenek 
ahhoz, hogy a gazdaságok visszatérjenek a 
fenntartható fellendülés pályájára, és 
elkerülhető legyen az Unión belüli 
különbségek további elmélyülése.

Or. fr

Módosítás 146
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Covid19-világjárvány 2020 eleji 
kitörése az Unióban és az egész világon 
megváltoztatta az elkövetkező évek 
gazdasági kilátásait, ami miatt az Uniónak 
sürgős és összehangolt 
válaszintézkedéseket kell tennie annak 
érdekében, hogy kezelhetők legyenek a 
valamennyi tagállamot érintő, rendkívüli 
mértékű gazdasági és társadalmi 
következmények. A Covid19 fokozta a 
demográfiai helyzethez kapcsolódó 
kihívásokat. A jelenlegi Covid19-
világjárvány, valamint a korábbi gazdasági 
és pénzügyi válság megmutatta, hogy az 
erős gazdasági és társadalmi struktúrákra 

(4) A Covid19-világjárvány 2020 eleji 
kitörése az Unióban és az egész világon 
megváltoztatta az elkövetkező évek 
gazdasági kilátásait, ami miatt az Uniónak 
sürgős és összehangolt 
válaszintézkedéseket kell tennie annak 
érdekében, hogy kezelhetők legyenek a 
valamennyi tagállamot érintő, rendkívüli 
mértékű gazdasági és társadalmi 
következmények. A Covid19 fokozta a 
demográfiai helyzethez kapcsolódó 
kihívásokat. A jelenlegi Covid19-
világjárvány, valamint a korábbi gazdasági 
és pénzügyi válság megmutatta, hogy az 
erős gazdasági és társadalmi struktúrákra 
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épülő stabil és ellenálló gazdaságok és 
pénzügyi rendszerek kialakítása segít a 
tagállamoknak abban, hogy hatékonyabban 
tudjanak reagálni a sokkokra és gyorsabban 
kilábaljanak a válságokból. A Covid19-
válság közép- és hosszú távú 
következményei jelentős mértékben azon 
múlnak, hogy a tagállamok gazdaságai 
milyen gyorsan lábalnak ki a válságból, ez 
pedig attól függ, hogy a tagállamoknak 
milyen költségvetési mozgástér áll 
rendelkezésükre a válság társadalmi és 
gazdasági hatását mérséklő intézkedések 
megtételére, és mennyire reziliens a 
gazdaságuk. A gazdaságok strukturális 
gyengeségeinek kezelését és rezilienciájuk 
megerősítését célzó reformok és 
beruházások tehát elengedhetetlenek 
ahhoz, hogy a gazdaságok visszatérjenek a 
fenntartható fellendülés pályájára, és 
elkerülhető legyen az Unión belüli 
különbségek további elmélyülése.

épülő stabil és ellenálló gazdaságok és 
pénzügyi rendszerek kialakítása segít a 
tagállamoknak abban, hogy hatékonyabban 
tudjanak reagálni a sokkokra és gyorsabban 
kilábaljanak a válságokból. A Covid19-
válság közép- és hosszú távú 
következményei jelentős mértékben azon 
múlnak, hogy a tagállamok gazdaságai 
milyen gyorsan lábalnak ki a válságból, ez 
pedig attól függ, hogy a tagállamoknak 
milyen költségvetési mozgástér áll 
rendelkezésükre a válság társadalmi és 
gazdasági hatását mérséklő intézkedések 
megtételére, és mennyire reziliens a 
gazdaságuk. A gazdaságok strukturális 
gyengeségeinek kezelését és rezilienciájuk 
megerősítését célzó, növekedést elősegítő 
reformok és fenntartható beruházások 
tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a 
gazdaságok visszatérjenek a fenntartható 
fellendülés pályájára, és elkerülhető legyen 
az Unión belüli különbségek további 
elmélyülése.

Or. en

Módosítás 147
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Covid19-világjárvány 2020 eleji 
kitörése az Unióban és az egész világon 
megváltoztatta az elkövetkező évek 
gazdasági kilátásait, ami miatt az Uniónak 
sürgős és összehangolt 
válaszintézkedéseket kell tennie annak 
érdekében, hogy kezelhetők legyenek a 
valamennyi tagállamot érintő, rendkívüli 
mértékű gazdasági és társadalmi 
következmények. A Covid19 fokozta a 
demográfiai helyzethez kapcsolódó 
kihívásokat. A jelenlegi Covid19-
világjárvány, valamint a korábbi gazdasági 
és pénzügyi válság megmutatta, hogy az 
erős gazdasági és társadalmi struktúrákra 

(4) A Covid19-világjárvány 2020 eleji 
kitörése az Unióban és az egész világon 
megváltoztatta az elkövetkező évek 
gazdasági kilátásait, ami miatt az Uniónak 
sürgős és összehangolt 
válaszintézkedéseket kell tennie annak 
érdekében, hogy kezelhetők legyenek a 
valamennyi tagállamot érintő, rendkívüli 
mértékű gazdasági és társadalmi 
következmények. A Covid19 fokozta a 
demográfiai helyzethez kapcsolódó 
kihívásokat. A jelenlegi Covid19-
világjárvány, valamint a korábbi gazdasági 
és pénzügyi válság megmutatta, hogy az 
erős gazdasági és társadalmi struktúrákra 
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épülő stabil és ellenálló gazdaságok és 
pénzügyi rendszerek kialakítása segít a 
tagállamoknak abban, hogy hatékonyabban 
tudjanak reagálni a sokkokra és gyorsabban 
kilábaljanak a válságokból. A Covid19-
válság közép- és hosszú távú 
következményei jelentős mértékben azon 
múlnak, hogy a tagállamok gazdaságai 
milyen gyorsan lábalnak ki a válságból, ez 
pedig attól függ, hogy a tagállamoknak 
milyen költségvetési mozgástér áll 
rendelkezésükre a válság társadalmi és 
gazdasági hatását mérséklő intézkedések 
megtételére, és mennyire reziliens a 
gazdaságuk. A gazdaságok strukturális 
gyengeségeinek kezelését és rezilienciájuk 
megerősítését célzó reformok és 
beruházások tehát elengedhetetlenek 
ahhoz, hogy a gazdaságok visszatérjenek a 
fenntartható fellendülés pályájára, és 
elkerülhető legyen az Unión belüli 
különbségek további elmélyülése.

épülő stabil és ellenálló gazdaságok és 
pénzügyi és szociális jóléti rendszerek 
kialakítása segít a tagállamoknak abban, 
hogy hatékonyabban tudjanak reagálni a 
sokkokra és gyorsabban kilábaljanak a 
válságokból. A Covid19-válság közép- és 
hosszú távú következményei jelentős 
mértékben azon múlnak, hogy a 
tagállamok gazdaságai milyen gyorsan 
lábalnak ki a válságból, ez pedig attól függ, 
hogy a tagállamoknak milyen költségvetési 
mozgástér áll rendelkezésükre a válság 
társadalmi és gazdasági hatását mérséklő 
intézkedések megtételére, és mennyire 
reziliens a gazdaságuk. A gazdaságok 
strukturális gyengeségeinek kezelését és 
rezilienciájuk megerősítését célzó 
reformok és beruházások tehát 
elengedhetetlenek ahhoz, hogy a 
gazdaságok visszatérjenek a fenntartható 
fellendülés pályájára, és elkerülhető legyen 
az Unión belüli különbségek további 
elmélyülése.

Or. en

Módosítás 148
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Covid19-világjárvány 2020 eleji 
kitörése az Unióban és az egész világon 
megváltoztatta az elkövetkező évek 
gazdasági kilátásait, ami miatt az Uniónak 
sürgős és összehangolt 
válaszintézkedéseket kell tennie annak 
érdekében, hogy kezelhetők legyenek a 
valamennyi tagállamot érintő, rendkívüli 
mértékű gazdasági és társadalmi 
következmények. A Covid19 fokozta a 
demográfiai helyzethez kapcsolódó 
kihívásokat. A jelenlegi Covid19-
világjárvány, valamint a korábbi gazdasági 
és pénzügyi válság megmutatta, hogy az 

(4) A Covid19-világjárvány 2020 eleji 
kitörése az Unióban és az egész világon 
megváltoztatta az elkövetkező évek 
gazdasági kilátásait, ami miatt az Uniónak 
sürgős és összehangolt 
válaszintézkedéseket kell tennie annak 
érdekében, hogy kezelhetők legyenek a 
valamennyi tagállamot érintő, rendkívüli 
mértékű gazdasági és társadalmi 
következmények. A Covid19 fokozta a 
demográfiai helyzethez kapcsolódó 
kihívásokat. A jelenlegi Covid19-
világjárvány, valamint a korábbi gazdasági 
és pénzügyi válság megmutatta, hogy az 
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erős gazdasági és társadalmi struktúrákra 
épülő stabil és ellenálló gazdaságok és 
pénzügyi rendszerek kialakítása segít a 
tagállamoknak abban, hogy hatékonyabban 
tudjanak reagálni a sokkokra és gyorsabban 
kilábaljanak a válságokból. A Covid19-
válság közép- és hosszú távú 
következményei jelentős mértékben azon 
múlnak, hogy a tagállamok gazdaságai 
milyen gyorsan lábalnak ki a válságból, ez 
pedig attól függ, hogy a tagállamoknak 
milyen költségvetési mozgástér áll 
rendelkezésükre a válság társadalmi és 
gazdasági hatását mérséklő intézkedések 
megtételére, és mennyire reziliens a 
gazdaságuk. A gazdaságok strukturális 
gyengeségeinek kezelését és rezilienciájuk 
megerősítését célzó reformok és 
beruházások tehát elengedhetetlenek 
ahhoz, hogy a gazdaságok visszatérjenek a 
fenntartható fellendülés pályájára, és 
elkerülhető legyen az Unión belüli 
különbségek további elmélyülése.

erős gazdasági és társadalmi struktúrákra 
épülő stabil és ellenálló gazdaságok és 
pénzügyi rendszerek kialakítása segít a 
tagállamoknak abban, hogy hatékonyabban 
tudjanak reagálni a sokkokra és gyorsabban 
kilábaljanak a válságokból. A Covid19-
válság közép- és hosszú távú 
következményei jelentős mértékben azon 
múlnak, hogy a tagállamok gazdaságai 
milyen gyorsan lábalnak ki a válságból, ez 
pedig a beavatkozás sebességétől és a 
válság társadalmi és gazdasági hatását 
mérséklő gazdasági intézkedések 
elfogadásától függ, és attól, hogy 
mennyire reziliens a gazdaságuk. A 
gazdaságok strukturális gyengeségeinek 
kezelését és rezilienciájuk megerősítését 
célzó reformok és beruházások tehát 
elengedhetetlenek ahhoz, hogy a 
gazdaságok visszatérjenek a fenntartható 
fellendülés pályájára, és elkerülhető legyen 
az Unión belüli különbségek további 
elmélyülése.

Or. en

Módosítás 149
Sirpa Pietikäinen
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Covid19-világjárvány kitörése a 
társadalom vonatkozásában a nemekre 
gyakorolt jelentős hatását is megmutatta, 
rávilágítva a nők és férfiak között meglévő 
számos egyenlőtlenségre. Mivel az EU 
egészségügyi és egyéb nélkülözhetetlen 
szolgáltatói munkavállalóinak többsége 
nő, nemcsak a válságból adódóan a nőkre 
háruló aránytalan teher vált 
nyilvánvalóvá, hanem a horizontális és 
vertikális munkaerő-piaci szegregáció 
mértéke is, amelyet tovább súlyosbít a 
gyermek- és idősgondozási szolgáltatások 
és az infrastruktúra hiánya Emellett a 
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leállások során az egész EU-ban tapasztalt 
megnövekedett nemi alapú erőszak 
rámutatott az olyan nők számára 
biztosított védelmi és támogatási 
intézkedések aggasztó hiányára, akik a 
családon belüli erőszak kockázatának 
vannak kitéve vagy annak áldozatai. 
Ennek az eszköznek segítenie kell a 
tagállamokat a nők vállalkozási 
lehetőségekhez, mikrofinanszírozáshoz és 
a természettudományokhoz, 
technológiához, műszaki tudományokhoz 
és matematikához való hozzáférését célzó 
kezdeményezések támogatásában és 
fejlesztésében, valamint a foglalkoztatási 
lehetőségek előmozdításában – különösen 
a digitális és a zöld gazdaság kiemelt 
ágazataiban – megkülönböztetésmentes 
foglalkoztatási kezdeményezéseket 
biztosítva. A nemek közötti foglalkoztatási, 
bér és nyugdíjszakadék megszüntetését 
célzó intézkedések révén kiemelt figyelmet 
kell fordítani a munkaerő-piaci 
szegregáció kezelésére. A tagállamoknak 
a programot a munka és a magánélet 
közötti egyensúly előmozdítását és 
javítását célzó kezdeményezések 
megvalósításához és megerősítéséhez is fel 
kell használniuk, különös tekintettel az 
ellátási infrastruktúrára és 
szolgáltatásokra. Az olyan infrastruktúra 
és szolgáltatások, mint például a 
menedékhelyek és az erőszak áldozatainak 
nyújtott támogatás szintén fontos szerepet 
töltenek be a válságból való kilábalás 
során.

Or. en

Módosítás 150
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

(4a) A Covid19-járvány kitörésének 
gazdasági következményei számos 
tagállam esetében jelentősen 
csökkentették a fiskális mozgásteret, 
aláásva a fontos reform- és beruházási 
prioritások végrehajtására vonatkozó 
képességüket. Jóllehet az európai 
szemeszter az EU-nak a gazdasági 
reformok és beruházási prioritások 
meghatározására vonatkozó kerete, a 
Covid19 által is alátámasztott 
helyreállítási és rezilienciaépítési 
szükséglet meghaladja a gazdaságpolitika 
hatáskörét, és annak az európai 
szemeszter megtervezésekor és 
felállításakor megfelelő prioritást kell 
kapnia. A gazdasági és monetáris unió 
irányítása kiigazításokra szorul, beleértve 
a parlamenti elszámoltathatóság és a 
demokratikus felügyelet hiányának 
felszámolását.

Or. en

Módosítás 151
Niklas Nienaß, Petra Kammerevert, Rasmus Andresen, Laurence Farreng, Tomasz 
Frankowski, Romeo Franz, Ibán García Del Blanco, Alexis Georgoulis, Hannes Heide, 
Irena Joveva, Niyazi Kizilyürek, Dace Melbārde, Domènec Ruiz Devesa, Andrey 
Slabakov, Sabine Verheyen, Salima Yenbou, Anne-Sophie Pelletier, Elżbieta Kruk

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Figyelembe véve, hogy a kulturális 
és kreatív szektorokat és iparágakat 
különösen súlyosan érintette a Covid19-
járvány miatti kiesés, többek között a 
mozik, színházak és más kulturális 
színterek bezárása, a jegyértékesítések 
hirtelen leállítása és az alacsony reklám-
értékesítések következtében, az Uniónak 
és tagállamainak a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz legalább a 2%-át 
el kell különíteniük ezen ágazatok 
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támogatására, amelyek rendkívül 
fontosak a gazdaság, a társadalmi 
kohézió, az idegenforgalom és a rekreáció 
szempontjából.

Or. en

Módosítás 152
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Covid19-világjárvány és annak 
gazdaságra gyakorolt hatásainak 
enyhítésére tett intézkedések katasztrofális 
következményekkel jártak a társadalmi 
élet szempontjából valamennyi 
tagállamban. Az oktatás, a kulturális 
tevékenységek, a turizmus és a szabadidős 
pogramok szinte teljesen leálltak. Az 
Uniónak és tagállamainak ezért be kell 
fektetniük ezen ágazatok és szakpolitikai 
területek helyreállításába és ellenálló 
képességük növelésébe is.

Or. en

Módosítás 153
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Rendeletre irányuló javaslat
4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Figyelembe véve, hogy a kulturális 
és kreatív szektorokat különösen súlyosan 
érintette a Covid19-járvány miatti kiesés, 
többek között a mozik, színházak és más 
kulturális színterek bezárása, a 
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jegyértékesítések hirtelen leállítása és az 
alacsony reklám-értékesítések 
következtében, az Uniónak és 
tagállamainak a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz legalább a 2%-át 
el kell különíteniük ezen ágazatok 
támogatására, amelyek rendkívül 
fontosak a gazdaság, a társadalmi 
kohézió, az idegenforgalom és a rekreáció 
szempontjából.

Or. en

Módosítás 154
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Rendeletre irányuló javaslat
4 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4c) A Covid19-világjárvány 
rávilágított, hogy oktatási rendszereink 
nem olyan ellenállók, mint ahogy kellene. 
A világjárvány valószínűleg a történelem 
legsúlyosabb zavarát idézte elő a világ 
oktatási és képzési rendszereiben, azáltal, 
hogy az Unióban a digitális eszközök, 
infrastruktúra és kompetenciák hiánya 
miatt, továbbá kiszolgáltatott társadalmi 
helyzetük miatt sok tanuló és diák nem 
vagy csak csekély hozzáféréssel 
rendelkezett a távoktatáshoz. Ez a helyzet 
a tanulók és diákok egész generációjának 
tanulásvesztésével fenyeget, ami 
valószínűsíthetően csökkenti az érintett 
generáció jövőbeni jövedelmi szintjét, és 
negatívan befolyásolja a munka 
termelékenységét, a növekedést és a 
versenyképesség szintjét az Unió 
egészében. Ezért az Uniónak és 
tagállamainak a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz 10%-át a 
minőségi és inkluzív oktatás és képzés, az 
online és offline oktatási infrastruktúra, a 
készségek és kompetenciák beruházásaira 
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kell elkülöníteniük.
Or. en

Módosítás 155
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A belföldi gazdaságok magas szintű 
rezilienciájának kialakítását, az 
alkalmazkodóképesség megerősítését, és a 
növekedési potenciál felszabadítását célzó 
reformok végrehajtása az Unió 
szakpolitikai prioritásai közé tartozik. E 
reformok tehát nélkülözhetetlenek a 
gazdasági fellendülés fenntartható pályára 
állításához és a felfelé irányuló gazdasági 
és társadalmi konvergenciafolyamat 
támogatásához. A világjárvánnyal 
kapcsolatos válságot követően erre még 
inkább szükség van ahhoz, hogy lehetővé 
tegyük a gyors helyreállítást.

(5) A gazdaságok és társadalmak 
magas szintű rezilienciájának és 
társadalmi haladásának kiépítését, a 
társadalmi struktúrák és 
alkalmazkodóképesség megerősítését, és a 
fenntartható és inkluzív növekedési 
potenciál fokozását célzó reformok és 
beruházások végrehajtása az Unió 
szakpolitikai prioritásai közé tartozik, 
nevezetesen az Európai Unióról szóló 
szerződés 3. cikkének (3) bekezdésében. 
Az Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkének (1) bekezdése hangsúlyozza, 
hogy az EU célja az EU polgárainak 
„jóléte”. A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz által támogatott 
valamennyi reformnak és beruházásnak 
az emberek rövid, közép- és hosszú távú 
életminőségének javítására kell 
irányulnia. E reformok tehát 
nélkülözhetetlenek a gazdasági fellendülés 
fenntartható pályára állításához és a felfelé 
irányuló gazdasági és társadalmi 
konvergenciafolyamat támogatásához. A 
világjárvánnyal kapcsolatos válságot 
követően erre még inkább szükség van 
ahhoz, hogy lehetővé tegyük a gyors 
helyreállítást.

Or. en

Módosítás 156
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A belföldi gazdaságok magas szintű 
rezilienciájának kialakítását, az 
alkalmazkodóképesség megerősítését, és a 
növekedési potenciál felszabadítását célzó 
reformok végrehajtása az Unió 
szakpolitikai prioritásai közé tartozik. E 
reformok tehát nélkülözhetetlenek a 
gazdasági fellendülés fenntartható pályára 
állításához és a felfelé irányuló gazdasági 
és társadalmi konvergenciafolyamat 
támogatásához. A világjárvánnyal 
kapcsolatos válságot követően erre még 
inkább szükség van ahhoz, hogy lehetővé 
tegyük a gyors helyreállítást.

(5) A belföldi gazdaságok magas szintű 
környezeti, társadalmi és gazdasági 
rezilienciájának kialakítását, az 
alkalmazkodóképesség, az 
éghajlatváltozási hatásoknak enyhítésére 
vonatkozó képesség, a körkörös és zöld 
átmenet megerősítését, és a növekedési 
potenciál felszabadítását, valamint a zöld 
átmenet elérését célzó reformok 
végrehajtása az Unió szakpolitikai 
prioritásai közé tartozik. E reformok tehát 
nélkülözhetetlenek a gazdasági fellendülés 
fenntartható pályára állításához és a felfelé 
irányuló gazdasági és társadalmi 
konvergenciafolyamat és a környezetileg 
fenntartható fellendülés támogatásához. A 
világjárvánnyal kapcsolatos válságot 
követően erre még inkább szükség van 
ahhoz, hogy lehetővé tegyük a gyors 
helyreállítást. Üdvözli az EU fenntartható 
finanszírozással foglalkozó magas szintű 
műszaki szakértői csoportja által 
bevezetett, a helyreállításra és 
rezilienciaépítésre vonatkozó öt magas 
szintű elvet.

Or. en

Módosítás 157
Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A belföldi gazdaságok magas szintű 
rezilienciájának kialakítását, az 
alkalmazkodóképesség megerősítését, és a 
növekedési potenciál felszabadítását célzó 
reformok végrehajtása az Unió 
szakpolitikai prioritásai közé tartozik. E 
reformok tehát nélkülözhetetlenek a 
gazdasági fellendülés fenntartható pályára 
állításához és a felfelé irányuló gazdasági 
és társadalmi konvergenciafolyamat 

(5) A belföldi gazdaságok magas szintű 
rezilienciájának kialakítását, az 
alkalmazkodóképesség megerősítését, és a 
Párizsi Megállapodással 
összeegyeztethető, az éghajlatról szóló 
tevékenységek gyorsított fejlesztésének 
felszabadítását célzó reformok 
végrehajtása, továbbá a nem 
összeegyeztethető tevékenységek 
csökkentése, nem tartoznak az Unió 
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támogatásához. A világjárvánnyal 
kapcsolatos válságot követően erre még 
inkább szükség van ahhoz, hogy lehetővé 
tegyük a gyors helyreállítást.

szakpolitikai prioritásai közé. E reformok 
tehát nélkülözhetetlenek a gazdasági 
fellendülés fenntartható pályára állításához 
és a felfelé irányuló gazdasági és 
társadalmi konvergenciafolyamat 
támogatásához, és az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának csökkentéséhez. A 
világjárvánnyal kapcsolatos válságot 
követően erre még inkább szükség van 
ahhoz, hogy lehetővé tegyük a gyors 
helyreállítást.

Or. en

Módosítás 158
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A belföldi gazdaságok magas szintű 
rezilienciájának kialakítását, az 
alkalmazkodóképesség megerősítését, és a 
növekedési potenciál felszabadítását célzó 
reformok végrehajtása az Unió 
szakpolitikai prioritásai közé tartozik. E 
reformok tehát nélkülözhetetlenek a 
gazdasági fellendülés fenntartható pályára 
állításához és a felfelé irányuló gazdasági 
és társadalmi konvergenciafolyamat 
támogatásához. A világjárvánnyal 
kapcsolatos válságot követően erre még 
inkább szükség van ahhoz, hogy lehetővé 
tegyük a gyors helyreállítást.

(5) A belföldi gazdaságok és 
társadalmak magas szintű rezilienciájának 
és fenntarthatóságának kialakítását, az 
alkalmazkodóképesség megerősítését, és a 
fenntartható növekedési potenciál 
felszabadítását célzó reformok és 
beruházások végrehajtása az Unió 
szakpolitikai prioritásai közé tartozik. E 
reformok tehát nélkülözhetetlenek a 
gazdasági fellendülés méltányos, inkluzív 
és fenntartható pályára állításához és a 
felfelé irányuló gazdasági, társadalmi és 
területi konvergenciafolyamat és kohézió 
támogatásához. A Covid19 okozta válságot 
követően erre még inkább szükség van 
ahhoz, hogy lehetővé tegyük a gyors, 
méltányos, inkluzív és fenntartható 
helyreállítást.

Or. en

Módosítás 159
Sirpa Pietikäinen
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A belföldi gazdaságok magas szintű 
rezilienciájának kialakítását, az 
alkalmazkodóképesség megerősítését, és a 
növekedési potenciál felszabadítását célzó 
reformok végrehajtása az Unió 
szakpolitikai prioritásai közé tartozik. E 
reformok tehát nélkülözhetetlenek a 
gazdasági fellendülés fenntartható pályára 
állításához és a felfelé irányuló gazdasági 
és társadalmi konvergenciafolyamat 
támogatásához. A világjárvánnyal 
kapcsolatos válságot követően erre még 
inkább szükség van ahhoz, hogy lehetővé 
tegyük a gyors helyreállítást.

(5) A belföldi gazdaságok magas szintű 
rezilienciájának kialakítását, az 
alkalmazkodóképesség megerősítését, és a 
növekedési potenciál felszabadítását célzó 
reformok végrehajtása az Unió 
szakpolitikai prioritásai közé tartozik. E 
reformok tehát nélkülözhetetlenek a 
gazdasági fellendülés fenntartható pályára 
állításához és a felfelé irányuló gazdasági 
és társadalmi konvergenciafolyamat 
támogatásához. A reformok végrehajtása 
során különös figyelmet kell fordítani a 
kiszolgáltatott lakosságra és tiszteletben 
kell tartani a nemek közötti egyenlőséget. 
A világjárvánnyal kapcsolatos válságot 
követően erre még inkább szükség van 
ahhoz, hogy lehetővé tegyük a gyors 
helyreállítást.

Or. en

Módosítás 160
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A belföldi gazdaságok magas szintű 
rezilienciájának kialakítását, az 
alkalmazkodóképesség megerősítését, és a 
növekedési potenciál felszabadítását célzó 
reformok végrehajtása az Unió 
szakpolitikai prioritásai közé tartozik. E 
reformok tehát nélkülözhetetlenek a 
gazdasági fellendülés fenntartható pályára 
állításához és a felfelé irányuló gazdasági 
és társadalmi konvergenciafolyamat 
támogatásához. A világjárvánnyal 
kapcsolatos válságot követően erre még 
inkább szükség van ahhoz, hogy lehetővé 

(5) A belföldi gazdaságok magas szintű 
rezilienciájának kialakítását, az 
alkalmazkodóképesség megerősítését, és a 
növekedési potenciál felszabadítását célzó, 
a tagállamok által meghatározott 
reformok és beruházások végrehajtása az 
Unió szakpolitikai prioritásai közé tartozik. 
E reformok tehát nélkülözhetetlenek a 
gazdasági fellendülés fenntartható pályára 
állításához és a felfelé irányuló gazdasági 
és társadalmi konvergenciafolyamat 
támogatásához. A világjárvánnyal 
kapcsolatos válságot követően erre még 
inkább szükség van ahhoz, hogy lehetővé 
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tegyük a gyors helyreállítást. tegyük a gyors helyreállítást.
Or. en

Módosítás 161
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A belföldi gazdaságok magas szintű 
rezilienciájának kialakítását, az 
alkalmazkodóképesség megerősítését, és a 
növekedési potenciál felszabadítását célzó 
reformok végrehajtása az Unió 
szakpolitikai prioritásai közé tartozik. E 
reformok tehát nélkülözhetetlenek a 
gazdasági fellendülés fenntartható pályára 
állításához és a felfelé irányuló gazdasági 
és társadalmi konvergenciafolyamat 
támogatásához. A világjárvánnyal 
kapcsolatos válságot követően erre még 
inkább szükség van ahhoz, hogy lehetővé 
tegyük a gyors helyreállítást.

(5) A társadalmi kohézió 
előmozdítását, a belföldi gazdaságok 
magas szintű rezilienciájának kialakítását, 
az alkalmazkodóképesség megerősítését, és 
a növekedési potenciál felszabadítását 
célzó reformok végrehajtása az Unió 
szakpolitikai prioritásai közé tartozik. E 
reformok tehát nélkülözhetetlenek a 
gazdasági fellendülés fenntartható pályára 
állításához és a felfelé irányuló gazdasági 
és társadalmi konvergenciafolyamat 
támogatásához. A világjárvánnyal 
kapcsolatos válságot követően erre még 
inkább szükség van ahhoz, hogy lehetővé 
tegyük a gyors helyreállítást.

Or. en

Módosítás 162
Margarida Marques, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A belföldi gazdaságok magas szintű 
rezilienciájának kialakítását, az 
alkalmazkodóképesség megerősítését, és a 
növekedési potenciál felszabadítását célzó 
reformok végrehajtása az Unió 
szakpolitikai prioritásai közé tartozik. E 
reformok tehát nélkülözhetetlenek a 
gazdasági fellendülés fenntartható pályára 

(5) A belföldi gazdaságok magas szintű 
rezilienciájának kialakítását, az 
alkalmazkodóképesség megerősítését, és a 
növekedési potenciál felszabadítását célzó 
reformok végrehajtása az Unió 
szakpolitikai prioritásai közé tartozik. E 
reformok tehát nélkülözhetetlenek a 
gazdasági fellendülés fenntartható, 
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állításához és a felfelé irányuló gazdasági 
és társadalmi konvergenciafolyamat 
támogatásához. A világjárvánnyal 
kapcsolatos válságot követően erre még 
inkább szükség van ahhoz, hogy lehetővé 
tegyük a gyors helyreállítást.

méltányos és inkluzív pályára állításához 
és a felfelé irányuló gazdasági és 
társadalmi konvergenciafolyamat 
támogatásához. A világjárvánnyal 
kapcsolatos válságot követően erre még 
inkább szükség van ahhoz, hogy lehetővé 
tegyük a gyors helyreállítást.

Or. en

Módosítás 163
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A belföldi gazdaságok magas szintű 
rezilienciájának kialakítását, az 
alkalmazkodóképesség megerősítését, és a 
növekedési potenciál felszabadítását célzó 
reformok végrehajtása az Unió 
szakpolitikai prioritásai közé tartozik. E 
reformok tehát nélkülözhetetlenek a 
gazdasági fellendülés fenntartható pályára 
állításához és a felfelé irányuló gazdasági 
és társadalmi konvergenciafolyamat 
támogatásához. A világjárvánnyal 
kapcsolatos válságot követően erre még 
inkább szükség van ahhoz, hogy lehetővé 
tegyük a gyors helyreállítást.

(5) A belföldi gazdaságok magas szintű 
rezilienciájának kialakítását, az 
alkalmazkodóképesség megerősítését, és a 
növekedési potenciál felszabadítását célzó 
reformok végrehajtása az Unió 
szakpolitikai prioritásai közé tartozik. E 
reformok tehát nélkülözhetetlenek a 
gazdasági fellendülés fenntartható pályára 
állításához és a felfelé irányuló gazdasági 
és társadalmi konvergenciafolyamat 
támogatásához. A világjárvánnyal 
kapcsolatos válságot követően erre még 
inkább szükség van ahhoz, hogy lehetővé 
tegyük a fenntartható, méltányosságon 
alapuló helyreállítást.

Or. en

Módosítás 164
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A belföldi gazdaságok magas szintű 
rezilienciájának kialakítását, az 
alkalmazkodóképesség megerősítését, és a 
növekedési potenciál felszabadítását célzó 
reformok végrehajtása az Unió 

(5) A belföldi gazdaságok magas szintű 
rezilienciájának kialakítását, az 
alkalmazkodóképesség megerősítését, és a 
növekedési potenciál felszabadítását célzó, 
növekedést elősegítő reformok 
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szakpolitikai prioritásai közé tartozik. E 
reformok tehát nélkülözhetetlenek a 
gazdasági fellendülés fenntartható pályára 
állításához és a felfelé irányuló gazdasági 
és társadalmi konvergenciafolyamat 
támogatásához. A világjárvánnyal 
kapcsolatos válságot követően erre még 
inkább szükség van ahhoz, hogy lehetővé 
tegyük a gyors helyreállítást.

végrehajtása az Unió szakpolitikai 
prioritásai közé tartozik. E reformok tehát 
nélkülözhetetlenek a gazdasági fellendülés 
fenntartható pályára állításához és a felfelé 
irányuló gazdasági és társadalmi 
konvergenciafolyamat támogatásához. A 
világjárvánnyal kapcsolatos válságot 
követően erre még inkább szükség van 
ahhoz, hogy lehetővé tegyük a gyors 
helyreállítást.

Or. en

Módosítás 165
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A belföldi gazdaságok magas szintű 
rezilienciájának kialakítását, az 
alkalmazkodóképesség megerősítését, és a 
növekedési potenciál felszabadítását célzó 
reformok végrehajtása az Unió 
szakpolitikai prioritásai közé tartozik. E 
reformok tehát nélkülözhetetlenek a 
gazdasági fellendülés fenntartható pályára 
állításához és a felfelé irányuló gazdasági 
és társadalmi konvergenciafolyamat 
támogatásához. A világjárvánnyal 
kapcsolatos válságot követően erre még 
inkább szükség van ahhoz, hogy lehetővé 
tegyük a gyors helyreállítást.

(5) A belföldi gazdaságok magas szintű 
rezilienciájának kialakítását, az 
alkalmazkodóképesség megerősítését, és a 
növekedési potenciál felszabadítását célzó 
reformok végrehajtása az Unió 
szakpolitikai prioritásai közé tartozik. E 
reformok tehát nélkülözhetetlenek a 
gazdasági fellendülés fenntartható pályára 
állításához és a felfelé irányuló gazdasági 
és társadalmi konvergenciafolyamat 
támogatásához. A világjárvánnyal 
kapcsolatos válságot követően erre még 
inkább szükség van ahhoz, hogy lehetővé 
tegyük a gyors helyreállítást1a.

__________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bu
siness_economy_euro/banking_and_finan
ce/documents/200715-sustainable-
finance-teg-statement-resilience-
recovery_en.pdf

Or. en

Módosítás 166
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel
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Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A belföldi gazdaságok magas szintű 
rezilienciájának kialakítását, az 
alkalmazkodóképesség megerősítését, és a 
növekedési potenciál felszabadítását célzó 
reformok végrehajtása az Unió 
szakpolitikai prioritásai közé tartozik. E 
reformok tehát nélkülözhetetlenek a 
gazdasági fellendülés fenntartható pályára 
állításához és a felfelé irányuló gazdasági 
és társadalmi konvergenciafolyamat 
támogatásához. A világjárvánnyal 
kapcsolatos válságot követően erre még 
inkább szükség van ahhoz, hogy lehetővé 
tegyük a gyors helyreállítást.

(5) A gazdaságok és társadalmak 
magas szintű rezilienciájának kialakítását, 
az alkalmazkodóképesség megerősítését, és 
a növekedési potenciál felszabadítását 
célzó reformok végrehajtása az Unió 
szakpolitikai prioritásai közé tartozik. E 
reformok tehát nélkülözhetetlenek a 
gazdasági fellendülés fenntartható pályára 
állításához és a felfelé irányuló gazdasági 
és társadalmi konvergenciafolyamat 
támogatásához. A világjárvánnyal 
kapcsolatos válságot követően erre még 
inkább szükség van ahhoz, hogy lehetővé 
tegyük a gyors helyreállítást.

Or. en

Módosítás 167
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A belföldi gazdaságok magas szintű 
rezilienciájának kialakítását, az 
alkalmazkodóképesség megerősítését, és a 
növekedési potenciál felszabadítását célzó 
reformok végrehajtása az Unió 
szakpolitikai prioritásai közé tartozik. E 
reformok tehát nélkülözhetetlenek a 
gazdasági fellendülés fenntartható pályára 
állításához és a felfelé irányuló gazdasági 
és társadalmi konvergenciafolyamat 
támogatásához. A világjárvánnyal 
kapcsolatos válságot követően erre még 
inkább szükség van ahhoz, hogy lehetővé 
tegyük a gyors helyreállítást.

(5) A belföldi gazdaságok magas szintű 
rezilienciájának kialakítását, az 
alkalmazkodóképesség megerősítését, és a 
növekedési potenciál felszabadítását célzó 
reformok végrehajtása az Unió 
szakpolitikai prioritásai közé tartozik. E 
reformok nélkülözhetetlenek a gazdasági 
fellendülés fenntartható pályára állításához 
és a felfelé irányuló gazdasági és 
társadalmi konvergenciafolyamat 
támogatásához. A világjárvánnyal 
kapcsolatos válságot követően erre még 
inkább szükség van ahhoz, hogy lehetővé 
tegyük a gyors helyreállítást.

Or. en
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Módosítás 168
Sirpa Pietikäinen
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A nők élvonalbeli szerepet töltenek 
be a Covid19-válságban, lévén ők adják az 
egészségügyi dolgozók többségét EU-
szerte, és egyensúlyra törekedve a nem 
fizetett gondoskodási tevékenység és az 
alkalmazotti felelősségük vonatkozásában, 
amely egyre nehezebb az egyedülálló 
szülők számára, akiknek 85%-a nő. A 
stabil ellátási infrastruktúrába történő 
beruházás szintén elengedhetetlen a 
nemek közötti egyenlőség, a nők 
gazdasági szerepvállalásának biztosítása, 
a reziliens társadalmak létrehozása, a 
túlnyomóan nőket foglalkoztató 
ágazatokra jellemző bizonytalan 
körülmények elleni küzdelem, a 
munkahelyteremtés ösztönzése, a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés 
megelőzése érdekében, és pozitív hatással 
van a GDP-re, mivel lehetővé teszi, hogy 
több nő végezzen fizetett munkát.

Or. en

Módosítás 169
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A nők élvonalbeli szerepet töltenek 
be a Covid19-válságban, lévén ők adják az 
egészségügyi dolgozók többségét EU-
szerte, és egyensúlyra törekedve a nem 
fizetett gondoskodási tevékenység és az 
alkalmazotti felelősségük vonatkozásában, 
amely egyre nehezebb az egyedülálló 
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szülők számára, akiknek 85%-a nő. A 
stabil ellátási infrastruktúrába történő 
beruházás szintén elengedhetetlen a 
nemek közötti egyenlőség, a nők 
gazdasági szerepvállalásának biztosítása, 
a reziliens társadalmak létrehozása, a 
túlnyomóan nőket foglalkoztató 
ágazatokra jellemző bizonytalan 
körülmények elleni küzdelem, a minőségi 
munkahelyteremtés ösztönzése, a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés 
megelőzése érdekében, és lehetővé teszi, 
hogy több nő végezzen fizetett munkát.

Or. en

Módosítás 170
Sirpa Pietikäinen
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 
visszaesik. Ugyanakkor a jelenlegi 
helyzetben a helyreállítás felgyorsításához 
és a hosszú távú növekedési potenciál 
megerősítéséhez elengedhetetlenül fontos 
támogatni a beruházásokat. A tiszta 
energiára való átállás elősegítésére, 
valamint a lakásszektor és más 
kulcsfontosságú gazdasági ágazatok 
energiahatékonyságának javítására 
irányuló zöld és digitális technológiákba, 
kapacitásokba és eljárásokba való 
beruházás fontos szerepet játszik a 
fenntartható fejlődés megvalósításában és a 
munkahelyteremtés elősegítésében. A fő 
ellátási láncok diverzifikációja révén 
lehetővé teszi azt is, hogy az Unió 
reziliensebb legyen, és kevésbé legyen 
másokra utalva.

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 
visszaesik, a közszolgáltatások terén is, 
aminek tartósan negatív következményei 
voltak a nők jogaira, a nők gazdasági 
szerepvállalására és a nők egészségére 
nézve, beleértve a szexuális és reproduktív 
egészséget és jogokat. Ezért a jelenlegi 
helyzetben a helyreállítás felgyorsításához 
és a hosszú távú fenntartható növekedési 
potenciál és az egészségügyi gazdaság 
védelmének megerősítéséhez 
elengedhetetlenül fontos támogatni a 
beruházásokat. A tiszta energiára való 
átállás elősegítésére, valamint a 
lakásszektor és más kulcsfontosságú 
gazdasági ágazatok 
energiahatékonyságának javítására 
irányuló ellátási átállásba és zöld és 
digitális technológiákba, kapacitásokba és 
eljárásokba való beruházás fontos szerepet 
játszik az inkluzív és fenntartható fejlődés 
megvalósításában és a munkahelyteremtés 
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elősegítésében. A fő ellátási láncok 
diverzifikációja révén lehetővé teszi azt is, 
hogy az Unió reziliensebb legyen, és 
kevésbé legyen másokra utalva. Emellett 
kiváló lehetőség a reziliens ellátási 
gazdaság felé történő átmenet 
megkönnyítésére és a nemi szempontból 
kiegyensúlyozott társadalom 
kialakítására.

Or. en

Módosítás 171
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 
visszaesik. Ugyanakkor a jelenlegi 
helyzetben a helyreállítás felgyorsításához 
és a hosszú távú növekedési potenciál 
megerősítéséhez elengedhetetlenül fontos 
támogatni a beruházásokat. A tiszta 
energiára való átállás elősegítésére, 
valamint a lakásszektor és más 
kulcsfontosságú gazdasági ágazatok 
energiahatékonyságának javítására 
irányuló zöld és digitális technológiákba, 
kapacitásokba és eljárásokba való 
beruházás fontos szerepet játszik a 
fenntartható fejlődés megvalósításában és a 
munkahelyteremtés elősegítésében. A fő 
ellátási láncok diverzifikációja révén 
lehetővé teszi azt is, hogy az Unió 
reziliensebb legyen, és kevésbé legyen 
másokra utalva.

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 
visszaesik. Ugyanakkor a jelenlegi 
helyzetben a helyreállítás felgyorsításához, 
a járvány társadalmi befogadásra és 
kohézióra gyakorolt hatásainak 
enyhítéséhez és a hosszú távú növekedési 
potenciál megerősítéséhez 
elengedhetetlenül fontos támogatni mind 
az állami és magánberuházásokat. A 
tiszta energiára való átállás elősegítésére, 
valamint a lakásszektor és más 
kulcsfontosságú gazdasági ágazatok 
energiahatékonyságának javítására 
irányuló zöld és digitális technológiákba, 
kapacitásokba és eljárásokba való 
beruházás fontos szerepet játszik a 
fenntartható fejlődés megvalósításában és a 
munkahelyteremtés elősegítésében. A fő 
ellátási láncok diverzifikációja révén 
lehetővé teszi azt is, hogy az Unió 
reziliensebb legyen, és kevésbé legyen 
másokra utalva. Ugyanilyen fontos az 
oktatásba, a kultúrába és az egyéb 
általános érdekű közszolgáltatásokba 
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történő befektetés is, hogy előmozdítsa a 
társadalmi befogadást és társadalmi 
kohéziót, felkészítse a polgárokat a 
munkaerőpiac jövőbeli elvárásaira, hogy 
rendelkezzenek a szükséges készségekkel 
és kompetenciákkal, és hogy új 
lehetőségeket biztosítson számukra.

Or. en

Módosítás 172
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 
visszaesik. Ugyanakkor a jelenlegi 
helyzetben a helyreállítás felgyorsításához 
és a hosszú távú növekedési potenciál 
megerősítéséhez elengedhetetlenül fontos 
támogatni a beruházásokat. A tiszta 
energiára való átállás elősegítésére, 
valamint a lakásszektor és más 
kulcsfontosságú gazdasági ágazatok 
energiahatékonyságának javítására 
irányuló zöld és digitális technológiákba, 
kapacitásokba és eljárásokba való 
beruházás fontos szerepet játszik a 
fenntartható fejlődés megvalósításában és a 
munkahelyteremtés elősegítésében. A fő 
ellátási láncok diverzifikációja révén 
lehetővé teszi azt is, hogy az Unió 
reziliensebb legyen, és kevésbé legyen 
másokra utalva.

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 
visszaesik. Ugyanakkor a jelenlegi 
helyzetben a helyreállítás felgyorsításához 
és a hosszú távú növekedési potenciál 
megerősítéséhez elengedhetetlenül fontos 
támogatni a beruházásokat. A tiszta 
energiára való átállás elősegítésére, 
valamint a lakásszektor és más 
kulcsfontosságú gazdasági ágazatok 
energiahatékonyságának javítására 
irányuló zöld és digitális technológiákba, 
kapacitásokba és eljárásokba való 
beruházás fontos szerepet játszik a 
fenntartható fejlődés megvalósításában és a 
munkahelyteremtés elősegítésében. Ezért 
az eszköznek támogatnia kell többek 
között a nagyszabású beruházási 
projekteket és programokat, amelyek a 
legnagyobb hatékonysággal képesek 
megvalósítani a költséghatékonyságon és 
a társadalmi elfogadottság elvén alapuló 
uniós éghajlati és energetikai 
célkitűzéseket, ideértve az ideiglenes és a 
közreműködő tevékenységeket is. A fő 
ellátási láncok diverzifikációja és a 
kritikus alkatrészek ellátásának 
biztosítása segít a tagállamoknak 
diverzifikálni az energiaellátást, és abban, 
hogy az Unió reziliensebb legyen, és 
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kevésbé legyen másokra utalva.
Or. en

Módosítás 173
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 
visszaesik. Ugyanakkor a jelenlegi 
helyzetben a helyreállítás felgyorsításához 
és a hosszú távú növekedési potenciál 
megerősítéséhez elengedhetetlenül fontos 
támogatni a beruházásokat. A tiszta 
energiára való átállás elősegítésére, 
valamint a lakásszektor és más 
kulcsfontosságú gazdasági ágazatok 
energiahatékonyságának javítására 
irányuló zöld és digitális technológiákba, 
kapacitásokba és eljárásokba való 
beruházás fontos szerepet játszik a 
fenntartható fejlődés megvalósításában és a 
munkahelyteremtés elősegítésében. A fő 
ellátási láncok diverzifikációja révén 
lehetővé teszi azt is, hogy az Unió 
reziliensebb legyen, és kevésbé legyen 
másokra utalva.

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 
visszaesik, különösen a magánszektorban. 
Ugyanakkor a jelenlegi helyzetben a 
helyreállítás felgyorsításához és a hosszú 
távú növekedési potenciál megerősítéséhez 
elengedhetetlenül fontos az állami 
beruházások fellendítése. A tiszta energiára 
való átállás elősegítésére, valamint a 
lakásszektor és más kulcsfontosságú 
gazdasági ágazatok 
energiahatékonyságának javítására 
irányuló zöld és digitális technológiákba, 
kapacitásokba és eljárásokba való 
beruházás fontos szerepet játszik a 
fenntartható fejlődés megvalósításában és a 
munkahelyteremtés elősegítésében. Az 
állami beruházások szintén 
kulcsfontosságúak lesznek a szegénység 
és az egyenlőtlenség elleni küzdelemben, 
azáltal, hogy a társadalmi kohézió 
erősítése érdekében elősegítik az 
oktatáshoz, egészséghez, táplálkozáshoz 
vagy lakhatáshoz való egyetemes 
hozzáférést. A fő ellátási láncok 
diverzifikációja révén és a felfelé irányuló 
gazdasági és társadalmi konvergencia 
előmozdításával lehetővé teszi azt is, hogy 
az Unió reziliensebb legyen, és kevésbé 
legyen másokra utalva.

Or. en

Módosítás 174
Hélène Laporte
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Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 
visszaesik. Ugyanakkor a jelenlegi 
helyzetben a helyreállítás felgyorsításához 
és a hosszú távú növekedési potenciál 
megerősítéséhez elengedhetetlenül fontos 
támogatni a beruházásokat. A tiszta 
energiára való átállás elősegítésére, 
valamint a lakásszektor és más 
kulcsfontosságú gazdasági ágazatok 
energiahatékonyságának javítására 
irányuló zöld és digitális technológiákba, 
kapacitásokba és eljárásokba való 
beruházás fontos szerepet játszik a 
fenntartható fejlődés megvalósításában és a 
munkahelyteremtés elősegítésében. A fő 
ellátási láncok diverzifikációja révén 
lehetővé teszi azt is, hogy az Unió 
reziliensebb legyen, és kevésbé legyen 
másokra utalva.

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 
visszaesik. Ugyanakkor a jelenlegi 
helyzetben a helyreállítás felgyorsításához 
és a hosszú távú növekedési potenciál 
megerősítéséhez elengedhetetlenül fontos 
támogatni a beruházásokat. A tiszta 
energiára való átállás elősegítésére, 
valamint a lakásszektor és más 
kulcsfontosságú gazdasági ágazatok 
energiahatékonyságának javítására 
irányuló zöld és digitális technológiákba, 
kapacitásokba és eljárásokba való 
beruházás fontos szerepet játszik a 
fenntartható fejlődés megvalósításában és a 
munkahelyteremtés elősegítésében. A fő 
ellátási láncok diverzifikációja révén 
lehetővé teszi azt is, hogy az Unió 
reziliensebb legyen, és kevésbé legyen 
másokra utalva. Külön támogatást kell 
nyújtani a kedvezményezett országok kkv-
inak, amelyek a köztes méretű 
vállalatoknál és a nagyvállalatoknál 
kevésbé reziliensek.

Or. fr

Módosítás 175
Mauri Pekkarinen

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 
visszaesik. Ugyanakkor a jelenlegi 
helyzetben a helyreállítás felgyorsításához 
és a hosszú távú növekedési potenciál 
megerősítéséhez elengedhetetlenül fontos 
támogatni a beruházásokat. A tiszta 

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 
visszaesik. Ugyanakkor a jelenlegi 
helyzetben a helyreállítás felgyorsításához 
és a hosszú távú növekedési potenciál 
megerősítéséhez elengedhetetlenül fontos 
támogatni a beruházásokat. A – például a 
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energiára való átállás elősegítésére, 
valamint a lakásszektor és más 
kulcsfontosságú gazdasági ágazatok 
energiahatékonyságának javítására 
irányuló zöld és digitális technológiákba, 
kapacitásokba és eljárásokba való 
beruházás fontos szerepet játszik a 
fenntartható fejlődés megvalósításában és a 
munkahelyteremtés elősegítésében. A fő 
ellátási láncok diverzifikációja révén 
lehetővé teszi azt is, hogy az Unió 
reziliensebb legyen, és kevésbé legyen 
másokra utalva.

körforgásos gazdaság és az ipar nem 
megújuló és fosszilis alapú anyagokról a 
megújuló és környezetbarát anyagokra és 
energiára való átállásának támogatásával 
történő – tiszta energiára való átállás 
elősegítésére, valamint a lakásszektor és 
más kulcsfontosságú gazdasági ágazatok 
energiahatékonyságának javítására 
irányuló zöld és digitális technológiákba, 
kapacitásokba és eljárásokba való 
beruházás fontos szerepet játszik a 
fenntartható fejlődés megvalósításában és a 
munkahelyteremtés elősegítésében. A fő 
ellátási láncok diverzifikációja révén 
lehetővé teszi azt is, hogy az Unió 
reziliensebb legyen, és kevésbé legyen 
másokra utalva.

Or. en

Módosítás 176
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 
visszaesik. Ugyanakkor a jelenlegi 
helyzetben a helyreállítás felgyorsításához 
és a hosszú távú növekedési potenciál 
megerősítéséhez elengedhetetlenül fontos 
támogatni a beruházásokat. A tiszta 
energiára való átállás elősegítésére, 
valamint a lakásszektor és más 
kulcsfontosságú gazdasági ágazatok 
energiahatékonyságának javítására 
irányuló zöld és digitális technológiákba, 
kapacitásokba és eljárásokba való 
beruházás fontos szerepet játszik a 
fenntartható fejlődés megvalósításában és a 
munkahelyteremtés elősegítésében. A fő 
ellátási láncok diverzifikációja révén 
lehetővé teszi azt is, hogy az Unió 
reziliensebb legyen, és kevésbé legyen 

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 
visszaesik, mivel többek között az 
adózásból származó jövedelem csökkenése 
és a szociális biztonságra fordított 
magasabb kiadások hatással vannak a 
nemzeti költségvetési mozgástérre. Ennek 
fényében a jelenlegi helyzetben a 
helyreállítás felgyorsításához, az európai 
zöld megállapodás célkitűzéseinek 
eléréséhez és a hosszú távú növekedési 
potenciál megerősítéséhez 
elengedhetetlenül fontos támogatni a 
beruházásokat. A tiszta energiára való 
átállás elősegítésére, valamint a 
lakásszektor és más kulcsfontosságú 
gazdasági ágazatok 
energiahatékonyságának javítására 
irányuló zöld és digitális technológiákba, 
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másokra utalva. kapacitásokba és eljárásokba való 
beruházás fontos szerepet játszik a 
fenntartható fejlődés megvalósításában és a 
munkahelyteremtés elősegítésében. A fő 
ellátási láncok diverzifikációja révén 
lehetővé teszi azt is, hogy az Unió 
reziliensebb legyen, és kevésbé legyen 
másokra utalva.

Or. en

Módosítás 177
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 
visszaesik. Ugyanakkor a jelenlegi 
helyzetben a helyreállítás felgyorsításához 
és a hosszú távú növekedési potenciál 
megerősítéséhez elengedhetetlenül fontos 
támogatni a beruházásokat. A tiszta 
energiára való átállás elősegítésére, 
valamint a lakásszektor és más 
kulcsfontosságú gazdasági ágazatok 
energiahatékonyságának javítására 
irányuló zöld és digitális technológiákba, 
kapacitásokba és eljárásokba való 
beruházás fontos szerepet játszik a 
fenntartható fejlődés megvalósításában és a 
munkahelyteremtés elősegítésében. A fő 
ellátási láncok diverzifikációja révén 
lehetővé teszi azt is, hogy az Unió 
reziliensebb legyen, és kevésbé legyen 
másokra utalva.

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 
visszaesik. Ugyanakkor a jelenlegi 
helyzetben a helyreállítás felgyorsításához 
és a hosszú távú fenntartható növekedési 
potenciál megerősítéséhez 
elengedhetetlenül fontos támogatni a 
beruházásokat. A tiszta energiára való 
átállás elősegítésére, valamint a 
lakásszektor energiahatékonyságának 
javítására, az energiaszegénység 
problémájának megoldására és más 
kulcsfontosságú gazdasági ágazatok 
gazdasági kezelésére irányuló zöld és 
digitális technológiákba, kapacitásokba és 
eljárásokba való beruházás fontos szerepet 
játszik a méltányos, inkluzív és 
fenntartható fejlődés megvalósításában és 
elősegíti a munkahelyek megőrzését, új, 
minőségi munkahelyek létrehozását, a 
munkavállalói szegénység kezelését, 
valamint előmozdítja az egyenlőséget és a 
befogadást. A fő ellátási láncok 
diverzifikációja révén lehetővé teszi azt is, 
hogy az Unió reziliensebb legyen, és 
kevésbé legyen másokra utalva.

Or. en
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Módosítás 178
Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 
visszaesik. Ugyanakkor a jelenlegi 
helyzetben a helyreállítás felgyorsításához 
és a hosszú távú növekedési potenciál 
megerősítéséhez elengedhetetlenül fontos 
támogatni a beruházásokat. A tiszta 
energiára való átállás elősegítésére, 
valamint a lakásszektor és más 
kulcsfontosságú gazdasági ágazatok 
energiahatékonyságának javítására 
irányuló zöld és digitális technológiákba, 
kapacitásokba és eljárásokba való 
beruházás fontos szerepet játszik a 
fenntartható fejlődés megvalósításában és a 
munkahelyteremtés elősegítésében. A fő 
ellátási láncok diverzifikációja révén 
lehetővé teszi azt is, hogy az Unió 
reziliensebb legyen, és kevésbé legyen 
másokra utalva.

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 
visszaesik. Ugyanakkor a jelenlegi 
helyzetben a helyreállítás felgyorsításához 
és a hosszú távú, a Párizsi 
Megállapodással összeegyeztethető, az 
éghajlatról szóló tevékenységek gyorsított 
fejlesztésének és a nem összeegyeztethető 
tevékenységek csökkentésének 
megerősítéséhez elengedhetetlenül fontos 
támogatni a beruházásokat. A tiszta 
energiára való átállás elősegítésére, 
valamint a lakásszektor és más 
kulcsfontosságú gazdasági ágazatok 
energiahatékonyságának javítására 
irányuló zöld és digitális technológiákba, 
kapacitásokba és eljárásokba való 
beruházás fontos szerepet játszik a 
fenntartható fejlődés megvalósításában és a 
munkahelyteremtés elősegítésében. A fő 
ellátási láncok diverzifikációja révén 
lehetővé teszi azt is, hogy az Unió 
reziliensebb legyen, és kevésbé legyen 
másokra utalva.

Or. en

Módosítás 179
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 
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visszaesik. Ugyanakkor a jelenlegi 
helyzetben a helyreállítás felgyorsításához 
és a hosszú távú növekedési potenciál 
megerősítéséhez elengedhetetlenül fontos 
támogatni a beruházásokat. A tiszta 
energiára való átállás elősegítésére, 
valamint a lakásszektor és más 
kulcsfontosságú gazdasági ágazatok 
energiahatékonyságának javítására 
irányuló zöld és digitális technológiákba, 
kapacitásokba és eljárásokba való 
beruházás fontos szerepet játszik a 
fenntartható fejlődés megvalósításában és 
a munkahelyteremtés elősegítésében. A fő 
ellátási láncok diverzifikációja révén 
lehetővé teszi azt is, hogy az Unió 
reziliensebb legyen, és kevésbé legyen 
másokra utalva.

visszaesik. Ugyanakkor a jelenlegi 
helyzetben a helyreállítás felgyorsításához 
és a hosszú távú fenntartható növekedési 
potenciál megerősítéséhez 
elengedhetetlenül fontos támogatni a 
beruházásokat a mindenki számára jobb 
életminőség érdekében. A fő ellátási 
láncok diverzifikációja révén az ilyen 
beruházások lehetővé teszik azt is, hogy az 
EU kevésbé legyen másokra utalva. A zöld 
átállásba, a digitális átállásba, a 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióba, az intézményi rezilienciába és 
az európaiak következő generációjára 
irányuló intézkedésekbe történő 
beruházások fontos, az EU és tagállamai 
közös célkitűzéseinek elérését és az Unió 
ellenállóbbá tételét szolgáló politikai 
intézkedések.

Or. en

Módosítás 180
Margarida Marques, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 
visszaesik. Ugyanakkor a jelenlegi 
helyzetben a helyreállítás felgyorsításához 
és a hosszú távú növekedési potenciál 
megerősítéséhez elengedhetetlenül fontos 
támogatni a beruházásokat. A tiszta 
energiára való átállás elősegítésére, 
valamint a lakásszektor és más 
kulcsfontosságú gazdasági ágazatok 
energiahatékonyságának javítására 
irányuló zöld és digitális technológiákba, 
kapacitásokba és eljárásokba való 
beruházás fontos szerepet játszik a 
fenntartható fejlődés megvalósításában és a 
munkahelyteremtés elősegítésében. A fő 
ellátási láncok diverzifikációja révén 
lehetővé teszi azt is, hogy az Unió 

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 
visszaesik. Ugyanakkor a jelenlegi 
helyzetben a helyreállítás felgyorsításához 
és a hosszú távú növekedési potenciál 
megerősítéséhez elengedhetetlenül fontos 
támogatni a beruházásokat. A tiszta 
energiára való átállás elősegítésére, 
valamint a lakásszektor, a kutatás és 
innováció, a jól működő belső piac, a 
közigazgatás és más kulcsfontosságú 
gazdasági ágazatok 
energiahatékonyságának javítására 
irányuló zöld és digitális technológiákba, 
kapacitásokba és eljárásokba való 
beruházás fontos szerepet játszik a 
fenntartható fejlődés megvalósításában és a 
munkahelyteremtés elősegítésében. A fő 
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reziliensebb legyen, és kevésbé legyen 
másokra utalva.

ellátási láncok diverzifikációja révén 
lehetővé teszi azt is, hogy az Unió 
reziliensebb legyen, és kevésbé legyen 
másokra utalva.

Or. en

Módosítás 181
Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 
visszaesik. Ugyanakkor a jelenlegi 
helyzetben a helyreállítás felgyorsításához 
és a hosszú távú növekedési potenciál 
megerősítéséhez elengedhetetlenül fontos 
támogatni a beruházásokat. A tiszta 
energiára való átállás elősegítésére, 
valamint a lakásszektor és más 
kulcsfontosságú gazdasági ágazatok 
energiahatékonyságának javítására 
irányuló zöld és digitális technológiákba, 
kapacitásokba és eljárásokba való 
beruházás fontos szerepet játszik a 
fenntartható fejlődés megvalósításában és a 
munkahelyteremtés elősegítésében. A fő 
ellátási láncok diverzifikációja révén 
lehetővé teszi azt is, hogy az Unió 
reziliensebb legyen, és kevésbé legyen 
másokra utalva.

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 
visszaesik. Ugyanakkor a jelenlegi 
helyzetben a helyreállítás felgyorsításához 
és a hosszú távú növekedési potenciál 
megerősítéséhez elengedhetetlenül fontos 
támogatni a beruházásokat. A tiszta 
energiára való átállás elősegítésére, 
valamint a lakásszektor és más 
kulcsfontosságú gazdasági ágazatok 
energiahatékonyságának javítására 
irányuló zöld és digitális technológiákba, 
kapacitásokba és eljárásokba való 
beruházás fontos szerepet játszik a 
fenntartható fejlődés megvalósításában és a 
munkahelyteremtés elősegítésében és a 
középtávú versenyképesség 
előmozdításában. A fő ellátási láncok 
diverzifikációja révén lehetővé teszi azt is, 
hogy az Unió reziliensebb legyen, és 
kevésbé legyen másokra utalva, továbbá 
erősíti a tudásalapú gazdaságot.

Or. en

Módosítás 182
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 
visszaesik. Ugyanakkor a jelenlegi 
helyzetben a helyreállítás felgyorsításához 
és a hosszú távú növekedési potenciál 
megerősítéséhez elengedhetetlenül fontos 
támogatni a beruházásokat. A tiszta 
energiára való átállás elősegítésére, 
valamint a lakásszektor és más 
kulcsfontosságú gazdasági ágazatok 
energiahatékonyságának javítására 
irányuló zöld és digitális technológiákba, 
kapacitásokba és eljárásokba való 
beruházás fontos szerepet játszik a 
fenntartható fejlődés megvalósításában és a 
munkahelyteremtés elősegítésében. A fő 
ellátási láncok diverzifikációja révén 
lehetővé teszi azt is, hogy az Unió 
reziliensebb legyen, és kevésbé legyen 
másokra utalva.

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 
visszaesik. Ugyanakkor a jelenlegi 
helyzetben a helyreállítás felgyorsításához 
és a hosszú távú növekedési potenciál 
megerősítéséhez elengedhetetlenül fontos 
támogatni a beruházásokat. A tiszta 
energiára való és körkörös átállás 
elősegítésére, valamint a lakásszektor és 
más kulcsfontosságú gazdasági ágazatok 
energiahatékonyságának javítására 
irányuló zöld és digitális technológiákba, 
kapacitásokba és eljárásokba való 
beruházás fontos szerepet játszik a 
fenntartható fejlődés megvalósításában és a 
munkahelyteremtés elősegítésében. A fő 
ellátási láncok diverzifikációja és a 
fosszilis üzemanyagok iparágai esetében a 
beruházások és állami támogatások 
megszüntetése révén lehetővé teszi azt is, 
hogy az Unió reziliensebb legyen, és 
kevésbé legyen másokra utalva.

Or. en

Módosítás 183
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 
visszaesik. Ugyanakkor a jelenlegi 
helyzetben a helyreállítás felgyorsításához 
és a hosszú távú növekedési potenciál 
megerősítéséhez elengedhetetlenül fontos 
támogatni a beruházásokat. A tiszta 
energiára való átállás elősegítésére, 
valamint a lakásszektor és más 
kulcsfontosságú gazdasági ágazatok 
energiahatékonyságának javítására 

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 
visszaesik. Ugyanakkor a jelenlegi 
helyzetben a helyreállítás felgyorsításához 
és a hosszú távú növekedési potenciál 
megerősítéséhez elengedhetetlenül fontos 
támogatni a beruházásokat. A tiszta 
energiára való átállás elősegítésére, 
valamint a lakásszektor és más 
kulcsfontosságú gazdasági ágazatok 
energiahatékonyságának javítására 
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irányuló zöld és digitális technológiákba, 
kapacitásokba és eljárásokba való 
beruházás fontos szerepet játszik a 
fenntartható fejlődés megvalósításában és a 
munkahelyteremtés elősegítésében. A fő 
ellátási láncok diverzifikációja révén 
lehetővé teszi azt is, hogy az Unió 
reziliensebb legyen, és kevésbé legyen 
másokra utalva.

irányuló zöld és digitális technológiákba, a 
nagyobb kockázatú tevékenységekbe, mint 
például a kutatásba és innovációba, 
közlekedési infrastruktúrába, 
kapacitásokba és eljárásokba való 
beruházás fontos szerepet játszik a 
fenntartható fejlődés megvalósításában és a 
munkahelyteremtés elősegítésében. A fő 
ellátási láncok diverzifikációja révén 
lehetővé teszi azt is, hogy az Unió 
reziliensebb legyen, és kevésbé legyen 
másokra utalva.

Or. en

Módosítás 184
Nicolae Ştefănuță

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 
visszaesik. Ugyanakkor a jelenlegi 
helyzetben a helyreállítás felgyorsításához 
és a hosszú távú növekedési potenciál 
megerősítéséhez elengedhetetlenül fontos 
támogatni a beruházásokat. A tiszta 
energiára való átállás elősegítésére, 
valamint a lakásszektor és más 
kulcsfontosságú gazdasági ágazatok 
energiahatékonyságának javítására 
irányuló zöld és digitális technológiákba, 
kapacitásokba és eljárásokba való 
beruházás fontos szerepet játszik a 
fenntartható fejlődés megvalósításában és a 
munkahelyteremtés elősegítésében. A fő 
ellátási láncok diverzifikációja révén 
lehetővé teszi azt is, hogy az Unió 
reziliensebb legyen, és kevésbé legyen 
másokra utalva.

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 
visszaesik. Ugyanakkor a jelenlegi 
helyzetben a gazdasági helyreállítás 
felgyorsításához és a hosszú távú 
növekedési potenciál kézzelfogható 
reálgazdasági eredményekkel való 
megerősítéséhez elengedhetetlenül fontos 
támogatni a beruházásokat. A tiszta 
energiára való átállás elősegítésére, 
valamint a lakásszektor és más 
kulcsfontosságú gazdasági ágazatok 
energiahatékonyságának javítására 
irányuló zöld és digitális technológiákba, 
kapacitásokba és eljárásokba való 
beruházás fontos szerepet játszik a 
fenntartható fejlődés megvalósításában és a 
munkahelyteremtés elősegítésében. A fő 
ellátási láncok diverzifikációja révén 
lehetővé teszi azt is, hogy az Unió 
reziliensebb legyen, és kevésbé legyen 
másokra utalva.

Or. en
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Módosítás 185
Andrey Novakov, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Dominique Riquet

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 
visszaesik. Ugyanakkor a jelenlegi 
helyzetben a helyreállítás felgyorsításához 
és a hosszú távú növekedési potenciál 
megerősítéséhez elengedhetetlenül fontos 
támogatni a beruházásokat. A tiszta 
energiára való átállás elősegítésére, 
valamint a lakásszektor és más 
kulcsfontosságú gazdasági ágazatok 
energiahatékonyságának javítására 
irányuló zöld és digitális technológiákba, 
kapacitásokba és eljárásokba való 
beruházás fontos szerepet játszik a 
fenntartható fejlődés megvalósításában és a 
munkahelyteremtés elősegítésében. A fő 
ellátási láncok diverzifikációja révén 
lehetővé teszi azt is, hogy az Unió 
reziliensebb legyen, és kevésbé legyen 
másokra utalva.

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 
visszaesik. Ugyanakkor a jelenlegi 
helyzetben a helyreállítás felgyorsításához 
és a hosszú távú növekedési potenciál 
megerősítéséhez elengedhetetlenül fontos 
támogatni a beruházásokat. A tiszta 
energiára való átállás elősegítésére, a vasút 
mint a legzöldebb közlekedési mód 
népszerűsítésére, valamint a lakásszektor 
és más kulcsfontosságú gazdasági ágazatok 
energiahatékonyságának javítására 
irányuló zöld és digitális technológiákba, 
kapacitásokba és eljárásokba való 
beruházás fontos szerepet játszik a 
fenntartható fejlődés megvalósításában és a 
munkahelyteremtés elősegítésében. A fő 
ellátási láncok diverzifikációja révén 
lehetővé teszi azt is, hogy az Unió 
reziliensebb legyen, és kevésbé legyen 
másokra utalva.

Or. en

Módosítás 186
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 
visszaesik. Ugyanakkor a jelenlegi 
helyzetben a helyreállítás felgyorsításához 
és a hosszú távú növekedési potenciál 
megerősítéséhez elengedhetetlenül fontos 
támogatni a beruházásokat. A tiszta 

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 
visszaesik. Ugyanakkor a jelenlegi 
helyzetben a helyreállítás felgyorsításához 
és a hosszú távú növekedési potenciál 
megerősítéséhez elengedhetetlenül fontos 
támogatni az európai hozzáadott értéket 
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energiára való átállás elősegítésére, 
valamint a lakásszektor és más 
kulcsfontosságú gazdasági ágazatok 
energiahatékonyságának javítására 
irányuló zöld és digitális technológiákba, 
kapacitásokba és eljárásokba való 
beruházás fontos szerepet játszik a 
fenntartható fejlődés megvalósításában és a 
munkahelyteremtés elősegítésében. A fő 
ellátási láncok diverzifikációja révén 
lehetővé teszi azt is, hogy az Unió 
reziliensebb legyen, és kevésbé legyen 
másokra utalva.

képviselő stratégiai beruházásokat. A tiszta 
energiára való átállás elősegítésére, 
valamint a lakásszektor és más 
kulcsfontosságú gazdasági ágazatok 
energiahatékonyságának javítására 
irányuló zöld és digitális technológiákba, 
kapacitásokba és eljárásokba való 
beruházás fontos szerepet játszik a 
fenntartható fejlődés megvalósításában és a 
munkahelyteremtés elősegítésében. A fő 
ellátási láncok diverzifikációja révén 
lehetővé teszi azt is, hogy az Unió 
reziliensebb legyen, és kevésbé legyen 
másokra utalva.

Or. en

Módosítás 187
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 
visszaesik. Ugyanakkor a jelenlegi 
helyzetben a helyreállítás felgyorsításához 
és a hosszú távú növekedési potenciál 
megerősítéséhez elengedhetetlenül fontos 
támogatni a beruházásokat. A tiszta 
energiára való átállás elősegítésére, 
valamint a lakásszektor és más 
kulcsfontosságú gazdasági ágazatok 
energiahatékonyságának javítására 
irányuló zöld és digitális technológiákba, 
kapacitásokba és eljárásokba való 
beruházás fontos szerepet játszik a 
fenntartható fejlődés megvalósításában és a 
munkahelyteremtés elősegítésében. A fő 
ellátási láncok diverzifikációja révén 
lehetővé teszi azt is, hogy az Unió 
reziliensebb legyen, és kevésbé legyen 
másokra utalva.

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
fenntartható beruházások szintje gyakran 
drasztikusan visszaesik. Ugyanakkor a 
jelenlegi helyzetben a helyreállítás 
felgyorsításához és a hosszú távú 
növekedési potenciál megerősítéséhez 
elengedhetetlenül fontos támogatni a 
beruházásokat. A tiszta energiára való 
átállás elősegítésére, valamint a 
lakásszektor és más kulcsfontosságú 
gazdasági ágazatok 
energiahatékonyságának javítására 
irányuló zöld és digitális technológiákba, 
kapacitásokba és eljárásokba való 
beruházás fontos szerepet játszik a 
fenntartható fejlődés megvalósításában és a 
munkahelyteremtés elősegítésében. A fő 
ellátási láncok diverzifikációja révén 
lehetővé teszi azt is, hogy az Unió 
reziliensebb legyen, és kevésbé legyen 
másokra utalva.

Or. en
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Módosítás 188
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 
visszaesik. Ugyanakkor a jelenlegi 
helyzetben a helyreállítás felgyorsításához 
és a hosszú távú növekedési potenciál 
megerősítéséhez elengedhetetlenül fontos 
támogatni a beruházásokat. A tiszta 
energiára való átállás elősegítésére, 
valamint a lakásszektor és más 
kulcsfontosságú gazdasági ágazatok 
energiahatékonyságának javítására 
irányuló zöld és digitális technológiákba, 
kapacitásokba és eljárásokba való 
beruházás fontos szerepet játszik a 
fenntartható fejlődés megvalósításában és a 
munkahelyteremtés elősegítésében. A fő 
ellátási láncok diverzifikációja révén 
lehetővé teszi azt is, hogy az Unió 
reziliensebb legyen, és kevésbé legyen 
másokra utalva.

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 
visszaesik. Ugyanakkor a jelenlegi 
helyzetben a helyreállítás felgyorsításához 
és a hosszú távú növekedési potenciál 
megerősítéséhez elengedhetetlenül fontos 
támogatni a beruházásokat. A tiszta 
energiára való átállás elősegítésére, 
valamint a lakásszektor és más 
kulcsfontosságú gazdasági ágazatok 
energiahatékonyságának javítására 
irányuló zöld és digitális technológiákba, 
innovációkba, kapacitásokba és gyártási 
eljárásokba való beruházás fontos szerepet 
játszik a fenntartható fejlődés 
megvalósításában és a munkahelyteremtés 
elősegítésében. A fő ellátási láncok 
diverzifikációja révén lehetővé teszi azt is, 
hogy az Unió reziliensebb legyen, és 
kevésbé legyen másokra utalva.

Or. en

Módosítás 189
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 
visszaesik. Ugyanakkor a jelenlegi 
helyzetben a helyreállítás felgyorsításához 
és a hosszú távú növekedési potenciál 

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 
visszaesik. Ugyanakkor a jelenlegi 
helyzetben a helyreállítás felgyorsításához 
és a hosszú távú növekedési potenciál 
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megerősítéséhez elengedhetetlenül fontos 
támogatni a beruházásokat. A tiszta 
energiára való átállás elősegítésére, 
valamint a lakásszektor és más 
kulcsfontosságú gazdasági ágazatok 
energiahatékonyságának javítására 
irányuló zöld és digitális technológiákba, 
kapacitásokba és eljárásokba való 
beruházás fontos szerepet játszik a 
fenntartható fejlődés megvalósításában és a 
munkahelyteremtés elősegítésében. A fő 
ellátási láncok diverzifikációja révén 
lehetővé teszi azt is, hogy az Unió 
reziliensebb legyen, és kevésbé legyen 
másokra utalva.

megerősítéséhez elengedhetetlenül fontos 
támogatni a beruházásokat. A tiszta 
energiára való átállás elősegítésére, 
valamint a lakásszektor és más 
kulcsfontosságú gazdasági ágazatok 
energiahatékonyságának és biztonságának 
javítására irányuló zöld és digitális 
technológiákba, kapacitásokba és 
eljárásokba való beruházás fontos szerepet 
játszik a fenntartható fejlődés 
megvalósításában és a munkahelyteremtés 
elősegítésében. A fő ellátási láncok 
diverzifikációja révén lehetővé teszi azt is, 
hogy az Unió reziliensebb legyen, és 
kevésbé legyen másokra utalva.

Or. en

Módosítás 190
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 
visszaesik. Ugyanakkor a jelenlegi 
helyzetben a helyreállítás felgyorsításához 
és a hosszú távú növekedési potenciál 
megerősítéséhez elengedhetetlenül fontos 
támogatni a beruházásokat. A tiszta 
energiára való átállás elősegítésére, 
valamint a lakásszektor és más 
kulcsfontosságú gazdasági ágazatok 
energiahatékonyságának javítására 
irányuló zöld és digitális technológiákba, 
kapacitásokba és eljárásokba való 
beruházás fontos szerepet játszik a 
fenntartható fejlődés megvalósításában és 
a munkahelyteremtés elősegítésében. A fő 
ellátási láncok diverzifikációja révén 
lehetővé teszi azt is, hogy az Unió 
reziliensebb legyen, és kevésbé legyen 
másokra utalva.

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a válsághelyzetek a 
fokozott gazdasági és intézményi 
bizonytalanság eredményeként 
visszatartják a befektetőket a befektetéstől. 
Ugyanakkor a defláció és a piaci 
befektetési lehetőségek újrahangolása a 
helyreállítás szükséges előfeltételei, és 
erősítik a hosszú távú, fenntartható 
növekedési potenciált. A normalizált 
kamatlábak fontosak a befektetők 
megfelelő tájékoztatásához, hogy 
fenntartható befektetési döntéseket 
hozhassanak, amelyek gazdasági 
növekedéshez vezetnek és elősegítik a 
munkahelyteremtést. Lehetővé teszi azt is, 
hogy a tagállamok reziliensebbek 
legyenek.

Or. en
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Módosítás 191
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A Covid19-válság alatti kijárási 
korlátozások rámutattak a digitális átállás 
fontosságára, azonban tovább mélyítették 
a digitális egyenlőtlenséget és azokat a 
problémákat, amelyekkel olyan emberek 
szembesülnek, akik korlátozottan férnek 
hozzá a digitális technológiához, vagy 
gyenge digitális készségekkel 
rendelkeznek. A világjárvány utáni 
helyreállításnak ki kell terjednie az ezeket 
a problémákat orvosló és a digitális 
egyenlőséget előmozdító intézkedésekre, 
valamint a nyílt szoftverek és 
hardvermegoldások támogatására és a 
személyes adatok védelmének 
biztosítására. Emellett a nyílt digitális 
átállásnak egyben zöld átállásnak is kell 
lennie: a villamos energia iránti növekvő 
keresletet, amit a digitális szektor bővülése 
ösztönöz, fenntartható módon, az 
energiahatékonysági intézkedések és a 
megújuló energia előállítása alapján kell 
kielégíteni.

Or. en

Módosítás 192
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Amint azt a Bizottság által 2020. 
szeptember 9-én elfogadott, 2020. évi 
stratégiai előrejelzési jelentés 
hangsúlyozza, a reziliencia nem csak az 
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ellenállás és a kihívásokkal való 
megbirkózás képessége, hanem a 
társadalom fenntartható, méltányos és 
demokratikus módon való átalakításának 
is. A Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszköznek az egész EU és valamennyi 
tagállama rezilienciájának megerősítésére 
kell irányulnia, a fenntartható jólétre 
törekedve mindenki számára.

Or. en

Módosítás 193
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A beruházások 
fenntarthatóságának megőrzése 
érdekében alapvető fontosságú annak 
biztosítása, hogy a finanszírozott projektek 
európai hozzáadott értékkel 
rendelkezzenek, és érzékelhető hatást 
generáljon az innováció, a növekedés és a 
munkahelyteremtés szempontjából. Ezért 
a fogyasztási kiadások és a rendszeres 
folyó költségvetési kiadások nem 
támogathatók.

Or. en

Indokolás

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz alapjaiból nem finanszírozhatók rendszeres 
kormányzati kiadások, hanem csak további gazdasági hatást eredményező kiadások.

Módosítás 194
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
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tervek egyes intézkedései a 3. cikkben 
meghatározott pillérek esetében egynél 
többhöz is hozzájárulhatnak.

Or. en

Módosítás 195
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Jelenleg nincs olyan eszköz, amely 
– a tagállamok gazdaságának 
termelékenységére és rezilienciájára 
gyakorolt hosszú távú hatás érdekében – 
közvetlen pénzügyi támogatásról 
rendelkezne ahhoz kapcsolódóan, hogy az 
európai szemeszter keretében azonosított 
kihívásokra válaszul milyen eredmények 
valósultak meg, illetve a tagállamok 
milyen reformokat és közberuházásokat 
hajtottak végre.

(7) Jelenleg nincs olyan eszköz, amely 
– a tagállamok gazdaságának 
termelékenységére és rezilienciájára 
gyakorolt hosszú távú hatás érdekében – 
közvetlen pénzügyi támogatásról 
rendelkezne ahhoz kapcsolódóan, hogy az 
európai szemeszter keretében azonosított 
kihívásokra válaszul milyen eredmények 
valósultak meg, illetve a tagállamok 
milyen reformokat és közberuházásokat 
hajtottak végre, eltekintve az EKB 
jelenlegi monetáris politikájától, amely 
pénzügyi támogatást nyújt a reformok 
végrehajtásától vonakodó és túlköltekező 
tagállamok számára a vállalati kötvények 
felvásárlásával, az államkötvények 
mesterségesen alacsonyabb kamatlábaival 
és a TARGET2 egyensúlytalanságainak 
növelésével.

Or. en

Módosítás 196
Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Jelenleg nincs olyan eszköz, amely 
– a tagállamok gazdaságának 
termelékenységére és rezilienciájára 
gyakorolt hosszú távú hatás érdekében – 
közvetlen pénzügyi támogatásról 

(7) Jelenleg nincs olyan eszköz, amely 
– a tagállamok gazdaságának 
termelékenységére és rezilienciájára 
gyakorolt hosszú távú hatás érdekében – 
közvetlen pénzügyi támogatásról 
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rendelkezne ahhoz kapcsolódóan, hogy az 
európai szemeszter keretében azonosított 
kihívásokra válaszul milyen eredmények 
valósultak meg, illetve a tagállamok 
milyen reformokat és közberuházásokat 
hajtottak végre.

rendelkezne ahhoz kapcsolódóan, hogy az 
európai szemeszter keretében azonosított 
kihívásokra válaszul milyen eredmények 
valósultak meg, illetve a tagállamok 
milyen reformokat és közberuházásokat 
hajtottak végre. Az európai szemeszter 
határértékeit növelni kell, mivel a 
tagállamok az európai szemeszter 
keretében megfogalmazott ajánlásoknak 
csak körülbelül a negyedét ültetik át teljes 
egészében vagy jelentős mértékben, míg az 
ajánlások közel egyharmadának 
megvalósításában csak csekély előrelépést 
értek el, vagy egyáltalán nem haladtak 
előre.

Or. fr

Módosítás 197
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Jelenleg nincs olyan eszköz, amely 
– a tagállamok gazdaságának 
termelékenységére és rezilienciájára 
gyakorolt hosszú távú hatás érdekében – 
közvetlen pénzügyi támogatásról 
rendelkezne ahhoz kapcsolódóan, hogy az 
európai szemeszter keretében azonosított 
kihívásokra válaszul milyen eredmények 
valósultak meg, illetve a tagállamok 
milyen reformokat és közberuházásokat 
hajtottak végre.

(7) Jelenleg nincs olyan eszköz, amely 
közvetlen pénzügyi támogatásról 
rendelkezne ahhoz kapcsolódóan, hogy 
milyen eredmények valósultak meg, illetve 
a tagállamok milyen reformokat és 
közberuházásokat hajtottak végre.

Or. en

Módosítás 198
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Jelenleg nincs olyan eszköz, amely 
– a tagállamok gazdaságának 
termelékenységére és rezilienciájára 
gyakorolt hosszú távú hatás érdekében – 
közvetlen pénzügyi támogatásról 
rendelkezne ahhoz kapcsolódóan, hogy az 
európai szemeszter keretében azonosított 
kihívásokra válaszul milyen eredmények 
valósultak meg, illetve a tagállamok 
milyen reformokat és közberuházásokat 
hajtottak végre.

(7) Jelenleg nincs olyan eszköz, amely 
– a tagállamok gazdaságának 
inkluzivitására, fenntarthatóságára, 
termelékenységére és rezilienciájára 
gyakorolt hosszú távú hatás érdekében – 
közvetlen pénzügyi támogatásról 
rendelkezne ahhoz kapcsolódóan, hogy a 
gazdasági, társadalmi és környezeti 
kihívásokra válaszul milyen eredmények 
valósultak meg, illetve a tagállamok 
milyen fenntartható reformokat és 
közberuházásokat hajtottak végre.

Or. en

Módosítás 199
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Jelenleg nincs olyan eszköz, amely 
– a tagállamok gazdaságának 
termelékenységére és rezilienciájára 
gyakorolt hosszú távú hatás érdekében – 
közvetlen pénzügyi támogatásról 
rendelkezne ahhoz kapcsolódóan, hogy az 
európai szemeszter keretében azonosított 
kihívásokra válaszul milyen eredmények 
valósultak meg, illetve a tagállamok 
milyen reformokat és közberuházásokat 
hajtottak végre.

(7) Jelenleg nincs olyan eszköz, amely 
– a tagállamok gazdaságának 
termelékenységére és rezilienciájára 
gyakorolt hosszú távú hatás érdekében – 
közvetlen pénzügyi támogatásról 
rendelkezne ahhoz kapcsolódóan, hogy az 
európai szemeszter keretében azonosított 
kihívásokra válaszul milyen eredmények 
valósultak meg, illetve a tagállamok 
milyen növekedést elősegítő reformokat és 
fenntartható közberuházásokat hajtottak 
végre.

Or. en

Módosítás 200
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Jelenleg nincs olyan eszköz, amely 
– a tagállamok gazdaságának 
termelékenységére és rezilienciájára 
gyakorolt hosszú távú hatás érdekében – 
közvetlen pénzügyi támogatásról 
rendelkezne ahhoz kapcsolódóan, hogy az 
európai szemeszter keretében azonosított 
kihívásokra válaszul milyen eredmények 
valósultak meg, illetve a tagállamok 
milyen reformokat és közberuházásokat 
hajtottak végre.

(7) Jelenleg nincs olyan eszköz, amely 
– a tagállamok gazdaságának és 
közszolgáltatásainak termelékenységére és 
rezilienciájára gyakorolt hosszú távú hatás 
érdekében – közvetlen pénzügyi 
támogatásról rendelkezne ahhoz 
kapcsolódóan, hogy az európai szemeszter 
keretében azonosított kihívásokra válaszul 
milyen eredmények valósultak meg, illetve 
a tagállamok milyen reformokat és 
közberuházásokat hajtottak végre.

Or. en

Módosítás 201
Margarida Marques, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Jelenleg nincs olyan eszköz, amely 
– a tagállamok gazdaságának 
termelékenységére és rezilienciájára 
gyakorolt hosszú távú hatás érdekében – 
közvetlen pénzügyi támogatásról 
rendelkezne ahhoz kapcsolódóan, hogy az 
európai szemeszter keretében azonosított 
kihívásokra válaszul milyen eredmények 
valósultak meg, illetve a tagállamok 
milyen reformokat és közberuházásokat 
hajtottak végre.

(7) Jelenleg nincs olyan eszköz, amely 
– a tagállamok gazdaságának 
termelékenységére, versenyképességére és 
rezilienciájára gyakorolt hosszú távú hatás 
érdekében – közvetlen pénzügyi 
támogatásról rendelkezne ahhoz 
kapcsolódóan, hogy az európai szemeszter 
keretében azonosított kihívásokra válaszul 
milyen eredmények valósultak meg, illetve 
a tagállamok milyen reformokat és 
közberuházásokat hajtottak végre.

Or. en

Módosítás 202
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Jelenleg nincs olyan eszköz, amely 
– a tagállamok gazdaságának 

(7) Jelenleg nincs olyan eszköz, amely 
– valamennyi tagállam társadalmi 
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termelékenységére és rezilienciájára 
gyakorolt hosszú távú hatás érdekében – 
közvetlen pénzügyi támogatásról 
rendelkezne ahhoz kapcsolódóan, hogy az 
európai szemeszter keretében azonosított 
kihívásokra válaszul milyen eredmények 
valósultak meg, illetve a tagállamok 
milyen reformokat és közberuházásokat 
hajtottak végre.

struktúráinak helyreállítására és 
rezilienciájára gyakorolt hosszú távú hatás 
érdekében – közvetlen pénzügyi 
támogatásról rendelkezne ahhoz 
kapcsolódóan, hogy a kihívásokra és az 
EU és tagállamai célkitűzéseire válaszul 
milyen eredmények valósultak meg, illetve 
a tagállamok milyen reformokat és 
közberuházásokat hajtottak végre.

Or. en

Módosítás 203
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Jelenleg nincs olyan eszköz, amely 
– a tagállamok gazdaságának 
termelékenységére és rezilienciájára 
gyakorolt hosszú távú hatás érdekében – 
közvetlen pénzügyi támogatásról 
rendelkezne ahhoz kapcsolódóan, hogy az 
európai szemeszter keretében azonosított 
kihívásokra válaszul milyen eredmények 
valósultak meg, illetve a tagállamok 
milyen reformokat és közberuházásokat 
hajtottak végre.

(7) Jelenleg nincs olyan eszköz, amely 
közvetlen pénzügyi támogatásról 
rendelkezne ahhoz kapcsolódóan, hogy a 
tagállamok gazdaságának 
termelékenységére és rezilienciájára 
gyakorolt hosszú távú hatás érdekében 
szükséges kiemelt intézkedésekre válaszul 
milyen eredmények valósultak meg, illetve 
a tagállamok milyen reformokat és 
közberuházásokat hajtottak végre.

Or. en

Módosítás 204
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Jelenleg nincs olyan eszköz, amely 
– a tagállamok gazdaságának 
termelékenységére és rezilienciájára 
gyakorolt hosszú távú hatás érdekében – 
közvetlen pénzügyi támogatásról 
rendelkezne ahhoz kapcsolódóan, hogy az 

(7) Jelenleg nincs olyan eszköz, amely 
– a tagállamok gazdaságának 
termelékenységére és rezilienciájára 
gyakorolt hosszú távú hatás érdekében – 
közvetlen pénzügyi támogatásról 
rendelkezne ahhoz kapcsolódóan, hogy az 
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európai szemeszter keretében azonosított 
kihívásokra válaszul milyen eredmények 
valósultak meg, illetve a tagállamok 
milyen reformokat és közberuházásokat 
hajtottak végre.

európai szemeszter keretében azonosított 
kihívásokra válaszul a tagállamok milyen 
nemzeti reformokat és közberuházásokat 
hajtottak végre.

Or. en

Módosítás 205
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) E rendelet mellékleteként 
megfelelő iránymutatásokat kell 
meghatározni, amelyek nem kötelező 
erejű útmutatásként segítik a 
tagállamokat a rendelet hat pilléres 
struktúrájában meghatározott európai 
prioritási területek alapján támogatható 
kiadási területek azonosításában.

Or. en

Módosítás 206
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Markus Ferber, Nicola Beer, Caroline 
Nagtegaal

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az Európai Számvevőszéknek az 
európai szemeszterről szóló 16/2020. sz. 
különjelentése felhívja a Bizottságot, hogy 
erősítse meg az országspecifikus 
ajánlások és az uniós források elosztása 
közötti kapcsolatot.

Or. en

Módosítás 207
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano, Esther de Lange
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Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Ennek tükrében szükség van arra, 
hogy megerősítsük a tagállamok 
támogatásának jelenlegi keretét, és egy 
innovatív eszközön keresztül közvetlen 
pénzügyi támogatást nyújtsunk a 
tagállamoknak. Ezért e rendelet szerint 
létre kell hozni a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközt (a továbbiakban: 
az eszköz) annak érdekében, hogy az 
hatékony pénzügyi támogatást és jelentős 
segítséget biztosítson a reformok és a 
kapcsolódó közberuházások 
végrehajtásához a tagállamokban. Az 
eszköznek átfogónak kell lennie és 
hasznosítania kell a Bizottság és a 
tagállamok által más eszközök és 
programok végrehajtásából nyert 
tapasztalatokat.

(8) Ennek tükrében szükség van arra, 
hogy megerősítsük a tagállamok 
támogatásának jelenlegi keretét, és egy 
innovatív eszközön keresztül közvetlen 
pénzügyi támogatást nyújtsunk a 
tagállamoknak. Ezért e rendelet szerint 
létre kell hozni a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközt (a továbbiakban: 
az eszköz) annak érdekében, hogy az 
hatékony pénzügyi támogatást és jelentős 
segítséget biztosítson a reformok és a 
kapcsolódó közberuházások 
végrehajtásához a tagállamokban. Az 
eszköznek átfogónak kell lennie és 
hasznosítania kell a Bizottság és a 
tagállamok által más eszközök és 
programok végrehajtásából nyert 
tapasztalatokat. Annak érdekében, hogy a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközt 
a legnagyobb mértékben ki lehessen 
aknázni, és céljait maximálisan 
teljesíthesse, az ösztönzőket úgy kell 
megtervezni, hogy ösztönözzék a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
teljes körű végrehajtását. Ezért a 
pénzeszközök kifizetésének arányosnak 
kell lennie a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv végrehajtásának 
mértékével, és kifizetésre csak akkor 
kerülhet sor, ha az adott mérföldkövek 
teljesítését a Bizottság ellenőrizte.

Or. en

Módosítás 208
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Ennek tükrében szükség van arra, 
hogy megerősítsük a tagállamok 

(8) Ennek tükrében szükség van arra, 
hogy megerősítsük a tagállamok 
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támogatásának jelenlegi keretét, és egy 
innovatív eszközön keresztül közvetlen 
pénzügyi támogatást nyújtsunk a 
tagállamoknak. Ezért e rendelet szerint 
létre kell hozni a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközt (a továbbiakban: 
az eszköz) annak érdekében, hogy az 
hatékony pénzügyi támogatást és jelentős 
segítséget biztosítson a reformok és a 
kapcsolódó közberuházások 
végrehajtásához a tagállamokban. Az 
eszköznek átfogónak kell lennie és 
hasznosítania kell a Bizottság és a 
tagállamok által más eszközök és 
programok végrehajtásából nyert 
tapasztalatokat.

támogatásának jelenlegi keretét, és egy 
innovatív eszközön keresztül közvetlen 
pénzügyi támogatást nyújtsunk a 
tagállamoknak. Ezért e rendelet szerint 
létre kell hozni a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközt (a továbbiakban: 
az eszköz) annak érdekében, hogy az 
hatékony pénzügyi támogatást és jelentős 
segítséget biztosítson a reformok és a 
kapcsolódó közberuházások 
végrehajtásához a tagállamokban. Az 
eszköznek átfogónak kell lennie és 
hasznosítania kell a Bizottság és a 
tagállamok által más eszközök és 
programok végrehajtásából nyert 
tapasztalatokat. Ezért e rendelet szerint 
létre kell hozni a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközt annak 
érdekében, hogy az hatékony pénzügyi 
támogatást és jelentős segítséget 
biztosítson a reformok és a kapcsolódó 
közberuházások végrehajtásához a 
tagállamokban. Ez magában foglalhat 
olyan intézkedéseket is, amelyek 
támogatási rendszerek – többek között 
pénzügyi eszközök, támogatások vagy 
hasonló rendszerek – révén ösztönzik a 
magánberuházásokat, az állami 
támogatásra vonatkozó szabályok 
betartása mellett.

Or. en

Módosítás 209
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Ennek tükrében szükség van arra, 
hogy megerősítsük a tagállamok 
támogatásának jelenlegi keretét, és egy 
innovatív eszközön keresztül és közvetlen 
pénzügyi támogatást nyújtsunk a 
tagállamoknak. Ezért e rendelet szerint 
létre kell hozni a Helyreállítási és 

(8) Ennek tükrében szükség van arra, 
hogy megerősítsük a tagállamok 
támogatásának jelenlegi keretét, és olyan 
fórummechanizmust kell létrehozni, 
amely lehetővé teszi a tagállamoknak 
közvetlen pénzügyi támogatás nyújtását 
EU-s szinten egy innovatív eszközön 



PE655.953v01-00 70/344 AM\1211941HU.docx

HU

Rezilienciaépítési Eszközt (a továbbiakban: 
az eszköz) annak érdekében, hogy az 
hatékony pénzügyi támogatást és jelentős 
segítséget biztosítson a reformok és a 
kapcsolódó közberuházások 
végrehajtásához a tagállamokban. Az 
eszköznek átfogónak kell lennie és 
hasznosítania kell a Bizottság és a 
tagállamok által más eszközök és 
programok végrehajtásából nyert 
tapasztalatokat.

keresztül, amely az európai prioritást 
élvező szakpolitikai területek 
támogatásával szabályozza a források 
elosztását, és elszámoltathatóságot, 
átláthatóságot és demokratikus 
felügyeletet biztosít a beruházási és 
reformintézkedések végrehajtása 
tekintetében. Ezért e rendelet szerint létre 
kell hozni a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközt (a továbbiakban: 
az eszköz) annak érdekében, hogy az 
hatékony pénzügyi támogatást és jelentős 
segítséget biztosítson a reformok és a 
kapcsolódó közberuházások 
végrehajtásához a tagállamokban. Az 
eszköznek átfogónak kell lennie és 
hasznosítania kell a Bizottság és a 
tagállamok által más eszközök és 
programok végrehajtásából nyert 
tapasztalatokat.

Or. en

Módosítás 210
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Ennek tükrében szükség van arra, 
hogy megerősítsük a tagállamok 
támogatásának jelenlegi keretét, és egy 
innovatív eszközön keresztül közvetlen 
pénzügyi támogatást nyújtsunk a 
tagállamoknak. Ezért e rendelet szerint 
létre kell hozni a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközt (a továbbiakban: 
az eszköz) annak érdekében, hogy az 
hatékony pénzügyi támogatást és jelentős 
segítséget biztosítson a reformok és a 
kapcsolódó közberuházások 
végrehajtásához a tagállamokban. Az 
eszköznek átfogónak kell lennie és 
hasznosítania kell a Bizottság és a 
tagállamok által más eszközök és 
programok végrehajtásából nyert 

(8) Ennek tükrében szükség van arra, 
hogy megerősítsük a tagállamok 
támogatásának jelenlegi keretét, és egy 
innovatív eszközön keresztül közvetlen 
pénzügyi támogatást nyújtsunk a 
tagállamoknak. Ezért e rendelet szerint 
létre kell hozni a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközt (a továbbiakban: 
az eszköz) annak érdekében, hogy az 
hatékony pénzügyi támogatást és jelentős 
segítséget biztosítson a reformok és a 
közberuházások végrehajtásához a 
tagállamokban.
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tapasztalatokat.
Or. en

Módosítás 211
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Ennek tükrében szükség van arra, 
hogy megerősítsük a tagállamok 
támogatásának jelenlegi keretét, és egy 
innovatív eszközön keresztül közvetlen 
pénzügyi támogatást nyújtsunk a 
tagállamoknak. Ezért e rendelet szerint 
létre kell hozni a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközt (a továbbiakban: 
az eszköz) annak érdekében, hogy az 
hatékony pénzügyi támogatást és jelentős 
segítséget biztosítson a reformok és a 
kapcsolódó közberuházások 
végrehajtásához a tagállamokban. Az 
eszköznek átfogónak kell lennie és 
hasznosítania kell a Bizottság és a 
tagállamok által más eszközök és 
programok végrehajtásából nyert 
tapasztalatokat.

(8) Ennek tükrében szükség van arra, 
hogy megerősítsük a tagállamok 
támogatásának jelenlegi keretét, és egy 
innovatív eszközön keresztül közvetlen 
pénzügyi támogatást nyújtsunk a 
tagállamoknak. Ezért e rendelet szerint 
létre kell hozni a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközt (a továbbiakban: 
az eszköz) annak érdekében, hogy az 
hatékony pénzügyi támogatást és jelentős 
segítséget biztosítson a növekedést 
elősegítő reformok és a kapcsolódó 
fenntartható közberuházások 
végrehajtásához a tagállamokban. Az 
eszköznek átfogónak kell lennie és 
hasznosítania kell a Bizottság és a 
tagállamok által más eszközök és 
programok végrehajtásából nyert 
tapasztalatokat. Az eszköznek 
ideiglenesnek kell lennie, és a 
világjárvány káros hatásainak kezelésére 
kell korlátozódnia.

Or. en

Módosítás 212
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Ennek tükrében szükség van arra, 
hogy megerősítsük a tagállamok 
támogatásának jelenlegi keretét, és egy 

(8) Ennek tükrében hátrányos lenne a 
jelenlegi keretrendszerhez hozzáadni a 
tagállamok támogatását, és egy másik 
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innovatív eszközön keresztül közvetlen 
pénzügyi támogatást nyújtsunk a 
tagállamoknak. Ezért e rendelet szerint 
létre kell hozni a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközt (a továbbiakban: 
az eszköz) annak érdekében, hogy az 
hatékony pénzügyi támogatást és jelentős 
segítséget biztosítson a reformok és a 
kapcsolódó közberuházások 
végrehajtásához a tagállamokban. Az 
eszköznek átfogónak kell lennie és 
hasznosítania kell a Bizottság és a 
tagállamok által más eszközök és 
programok végrehajtásából nyert 
tapasztalatokat.

újraelosztási eszközön keresztül közvetlen 
pénzügyi támogatást nyújtani a 
tagállamoknak. Ezért e rendelet szerint 
nem kell létrehozni a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközt (a továbbiakban: 
az eszköz) annak érdekében, hogy az 
hatékony pénzügyi támogatást és jelentős 
segítséget biztosítson a reformok és a 
kapcsolódó közberuházások 
végrehajtásához a tagállamokban.

Or. en

Módosítás 213
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Ennek tükrében szükség van arra, 
hogy megerősítsük a tagállamok 
támogatásának jelenlegi keretét, és egy 
innovatív eszközön keresztül közvetlen 
pénzügyi támogatást nyújtsunk a 
tagállamoknak. Ezért e rendelet szerint 
létre kell hozni a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközt (a továbbiakban: 
az eszköz) annak érdekében, hogy az 
hatékony pénzügyi támogatást és jelentős 
segítséget biztosítson a reformok és a 
kapcsolódó közberuházások 
végrehajtásához a tagállamokban. Az 
eszköznek átfogónak kell lennie és 
hasznosítania kell a Bizottság és a 
tagállamok által más eszközök és 
programok végrehajtásából nyert 
tapasztalatokat.

(8) Ennek tükrében szükség van arra, 
hogy megerősítsük a tagállamok 
támogatásának jelenlegi keretét, és egy 
innovatív eszközön keresztül közvetlen 
pénzügyi támogatást nyújtsunk a 
tagállamoknak. Ezért e rendelet szerint 
létre kell hozni a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközt (a továbbiakban: 
az eszköz) annak érdekében, hogy az 
hatékony pénzügyi támogatást és jelentős 
segítséget biztosítson a fenntartható 
reformok és a közberuházások 
végrehajtásához a tagállamokban, amelyek 
segítik a Covid19-válság társadalmi és 
gazdasági hatásainak enyhítését, és 
elősegítik a méltányos, inkluzív és 
fenntartható növekedést. Az eszköznek 
átfogónak kell lennie és hasznosítania kell 
a Bizottság és a tagállamok által más 
eszközök és programok végrehajtásából 
nyert tapasztalatokat.
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Or. en

Módosítás 214
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Ennek tükrében szükség van arra, 
hogy megerősítsük a tagállamok 
támogatásának jelenlegi keretét, és egy 
innovatív eszközön keresztül közvetlen 
pénzügyi támogatást nyújtsunk a 
tagállamoknak. Ezért e rendelet szerint 
létre kell hozni a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközt (a továbbiakban: 
az eszköz) annak érdekében, hogy az 
hatékony pénzügyi támogatást és jelentős 
segítséget biztosítson a reformok és a 
kapcsolódó közberuházások 
végrehajtásához a tagállamokban. Az 
eszköznek átfogónak kell lennie és 
hasznosítania kell a Bizottság és a 
tagállamok által más eszközök és 
programok végrehajtásából nyert 
tapasztalatokat.

(8) Ennek tükrében szükség van arra, 
hogy megerősítsük a tagállamok 
támogatásának jelenlegi keretét, és egy 
innovatív eszközön keresztül közvetlen 
pénzügyi támogatást nyújtsunk a 
tagállamoknak. Ezért e rendelet szerint 
létre kell hozni a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközt (a továbbiakban: 
az eszköz) annak érdekében, hogy az 
hatékony pénzügyi támogatást és jelentős 
segítséget biztosítson a reformok és a 
kapcsolódó közberuházások 
végrehajtásához a tagállamokban. Az 
eszköznek átfogónak kell lennie és 
hasznosítania kell a Bizottság és a 
tagállamok által más eszközök és 
programok végrehajtásából nyert 
tapasztalatokat, különösen a 
strukturálisreform-támogató program és a 
technikai segítségnyújtási eszköz 
tapasztalatait.

Or. en

Módosítás 215
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Ennek tükrében szükség van arra, 
hogy megerősítsük a tagállamok 
támogatásának jelenlegi keretét, és egy 
innovatív eszközön keresztül közvetlen 
pénzügyi támogatást nyújtsunk a 
tagállamoknak. Ezért e rendelet szerint 

(8) Ennek tükrében szükség van arra, 
hogy megerősítsük a tagállamok 
támogatásának jelenlegi keretét, és egy 
innovatív eszközön keresztül közvetlen 
pénzügyi támogatást nyújtsunk a 
tagállamoknak. Ezért e rendelet szerint 
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létre kell hozni a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközt (a továbbiakban: 
az eszköz) annak érdekében, hogy az 
hatékony pénzügyi támogatást és jelentős 
segítséget biztosítson a reformok és a 
kapcsolódó közberuházások 
végrehajtásához a tagállamokban. Az 
eszköznek átfogónak kell lennie és 
hasznosítania kell a Bizottság és a 
tagállamok által más eszközök és 
programok végrehajtásából nyert 
tapasztalatokat.

létre kell hozni a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközt (a továbbiakban: 
az eszköz) annak érdekében, hogy az 
hatékony pénzügyi támogatást és jelentős 
segítséget biztosítson a reformok és a 
kapcsolódó közberuházások 
végrehajtásához a tagállamokban, 
amelynek ugyanakkor elő kell segítenie a 
magánberuházások mozgósítását. Az 
eszköznek átfogónak kell lennie és 
hasznosítania kell a Bizottság és a 
tagállamok által más eszközök és 
programok végrehajtásából nyert 
tapasztalatokat.

Or. en

Módosítás 216
Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Ennek tükrében szükség van arra, 
hogy megerősítsük a tagállamok 
támogatásának jelenlegi keretét, és egy 
innovatív eszközön keresztül közvetlen 
pénzügyi támogatást nyújtsunk a 
tagállamoknak. Ezért e rendelet szerint 
létre kell hozni a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközt (a továbbiakban: 
az eszköz) annak érdekében, hogy az 
hatékony pénzügyi támogatást és jelentős 
segítséget biztosítson a reformok és a 
kapcsolódó közberuházások 
végrehajtásához a tagállamokban. Az 
eszköznek átfogónak kell lennie és 
hasznosítania kell a Bizottság és a 
tagállamok által más eszközök és 
programok végrehajtásából nyert 
tapasztalatokat.

(8) Ennek tükrében szükség van arra, 
hogy megerősítsük a tagállamok 
támogatásának jelenlegi keretét, és egy 
innovatív eszközön keresztül közvetlen 
pénzügyi támogatást nyújtsunk a 
tagállamoknak, figyelembe véve egy 
rendszerszintű válság sajátosságait is. 
Ezért e rendelet szerint létre kell hozni a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközt 
(a továbbiakban: az eszköz) annak 
érdekében, hogy az hatékony pénzügyi 
támogatást és jelentős segítséget 
biztosítson a reformok és a kapcsolódó 
közberuházások végrehajtásához a 
tagállamokban. Az eszköznek átfogónak 
kell lennie és hasznosítania kell a Bizottság 
és a tagállamok által más eszközök és 
programok végrehajtásából nyert 
tapasztalatokat.

Or. fr

Módosítás 217
Karlo Ressler, Tomislav Sokol
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Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Ennek tükrében szükség van arra, 
hogy megerősítsük a tagállamok 
támogatásának jelenlegi keretét, és egy 
innovatív eszközön keresztül közvetlen 
pénzügyi támogatást nyújtsunk a 
tagállamoknak. Ezért e rendelet szerint 
létre kell hozni a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközt (a továbbiakban: 
az eszköz) annak érdekében, hogy az 
hatékony pénzügyi támogatást és jelentős 
segítséget biztosítson a reformok és a 
kapcsolódó 
közberuházásokvégrehajtásához a 
tagállamokban. Az eszköznek átfogónak 
kell lennie és hasznosítania kell a Bizottság 
és a tagállamok által más eszközök és 
programok végrehajtásából nyert 
tapasztalatokat.

(8) Ennek tükrében szükség van arra, 
hogy megerősítsük a tagállamok 
támogatásának jelenlegi keretét, és egy 
innovatív eszközön keresztül erőteljes 
közvetlen pénzügyi támogatást nyújtsunk a 
tagállamoknak. Ezért e rendelet szerint 
létre kell hozni a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközt (a továbbiakban: 
az eszköz) annak érdekében, hogy az 
hatékony pénzügyi támogatást és jelentős 
segítséget biztosítson a reformok és a 
kapcsolódó köz- és magánberuházások 
végrehajtásához a tagállamokban. Az 
eszköznek átfogónak kell lennie és 
hasznosítania kell a Bizottság és a 
tagállamok által más eszközök és 
programok végrehajtásából nyert 
tapasztalatokat.

Or. en

Módosítás 218
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Ennek tükrében szükség van arra, 
hogy megerősítsük a tagállamok 
támogatásának jelenlegi keretét, és egy 
innovatív eszközön keresztül közvetlen 
pénzügyi támogatást nyújtsunk a 
tagállamoknak. Ezért e rendelet szerint 
létre kell hozni a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközt (a továbbiakban: 
az eszköz) annak érdekében, hogy az 
hatékony pénzügyi támogatást és jelentős 
segítséget biztosítson a reformok és a 
kapcsolódó közberuházások 
végrehajtásához a tagállamokban. Az 
eszköznek átfogónak kell lennie és 

(8) Ennek tükrében szükség van arra, 
hogy megerősítsük a tagállamok 
támogatásának jelenlegi keretét, és egy 
innovatív eszközön keresztül közvetlen 
pénzügyi támogatást nyújtsunk a 
tagállamoknak. Ezért e rendelet szerint 
létre kell hozni a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközt (a továbbiakban: 
az eszköz) annak érdekében, hogy az 
hatékony pénzügyi támogatást és jelentős 
segítséget biztosítson a reformok és a 
kapcsolódó zöld megállapodás és 
közberuházások, valamint átállási tervek 
végrehajtásához a tagállamokban. Az 
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hasznosítania kell a Bizottság és a 
tagállamok által más eszközök és 
programok végrehajtásából nyert 
tapasztalatokat.

eszköznek átfogónak kell lennie és 
hasznosítania kell a Bizottság és a 
tagállamok által más eszközök és 
programok végrehajtásából nyert 
tapasztalatokat.

Or. en

Módosítás 219
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az Európai Számvevőszék 6/2020. 
sz. véleményében
aggályainak ad hangot, miszerint az 
eszköz alkalmazási köre és célkitűzései 
meglehetősen tágak és a szakpolitikák 
széles körét fedik le. Ennek 
eredményeként ezeknek a célkitűzéseknek 
nem mindegyike kezelhető egyformán, és 
egyes célkitűzések elérése csak mások 
rovására történhet. Ezenkívül nincsenek 
számszerűsítve sem a várható eredmények 
uniós szinten, sem a pénzeszközök 
különféle célokra történő elosztása, ami 
potenciálisan csökkentheti a Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz 
hatékonyságát.

Or. en

Módosítás 220
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Alapot új uniós saját 
forrásokból kell finanszírozni, azok 
Európai Parlament és Tanács általi 2021 
eleji jóváhagyását követően. Az új saját 
forrásoknak meg kell felelniük a tanácsi 
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megállapodásban meghatározottaknak, 
nevezetesen a határátlépési CO2-adónak, 
a pénzügyi tranzakciós adónak, a digitális 
adónak és a műanyag adónak. A 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Alapot 
nem lehet a jövőbeli uniós költségvetések 
csökkentésével finanszírozni.

Or. en

Módosítás 221
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
8 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8b) Jóllehet, a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz osztja a többéves 
pénzügyi keret strukturális alapjainak 
egyes célkitűzéseit, mégis más célt és 
kiadási logikát követ. Az előbbi az átfogó, 
mérföldköveken alapuló reform- és 
beruházási programok támogatását 
célozza, az utóbbi konkrét programokkal 
vagy projektekkel kapcsolatos költségek 
megtérítését kínálja. Ez a gyakorlatban 
kihívást jelenthet, mivel különféle cél- és 
mutatórendszereket kell összeegyeztetni, 
és visszatartó erejű lehet a tagállamok 
számára a két finanszírozási folyamat 
hatékony összehangolását illetően.

Or. en

Módosítás 222
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
8 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8b) Az új saját források jóváhagyása 
mellett a Bizottságnak el kell indítania az 
EKB alapokmányát érintő folyamatot is, 
annak lehetővé tétele érdekében, hogy 
hatékonyan finanszírozhasson a 
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Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközhöz kapcsolódó adósságokat.

Or. en

Módosítás 223
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az e rendelet szerinti finanszírozási 
típusokat és végrehajtási módszereket az 
intézkedések egyedi célkitűzéseinek és az 
eredmények elérésére való alkalmasságuk 
alapján kell megválasztani, figyelembe 
véve különösen az ellenőrzési költségeket, 
az adminisztratív terhet és a szabályok be 
nem tartásának várható kockázatát. Ennek 
kapcsán meg kell fontolni az egyösszegű 
átalány, a százalékos átalány és az 
egységköltség alkalmazását, valamint a 
költségvetési rendelet 125. cikke (1) 
bekezdése a) pontjában említett, 
költségekhez nem kapcsolódó 
finanszírozás lehetőségét.

(9) Az e rendelet szerinti finanszírozási 
típusokat és végrehajtási módszereket az 
intézkedések egyedi célkitűzéseinek és az 
eredmények elérésére való alkalmasságuk 
alapján kell megválasztani, figyelembe 
véve különösen az ellenőrzési költségeket, 
az adminisztratív terhet és a szabályok be 
nem tartásának várható kockázatát. Meg 
nem felelés esetén az érintett tagállam 
visszafizeti a finanszírozás 110%-át. 
Ennek kapcsán meg kell fontolni az 
egyösszegű átalány, a százalékos átalány és 
az egységköltség alkalmazását, valamint a 
költségvetési rendelet 125. cikke (1) 
bekezdése a) pontjában említett, 
költségekhez nem kapcsolódó 
finanszírozás lehetőségét.

Or. en

Módosítás 224
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Markus Ferber, Nicola Beer, Caroline 
Nagtegaal

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az e rendelet szerinti finanszírozási 
típusokat és végrehajtási módszereket az 
intézkedések egyedi célkitűzéseinek és az 
eredmények elérésére való alkalmasságuk 
alapján kell megválasztani, figyelembe 
véve különösen az ellenőrzési költségeket, 
az adminisztratív terhet és a szabályok be 

(9) Az e rendelet szerinti finanszírozási 
típusokat és végrehajtási módszereket az 
intézkedések – különös tekintettel az 
európai szemeszter keretében azonosított 
kihívásokra – egyedi célkitűzéseinek és az 
eredmények elérésére való alkalmasságuk 
alapján kell megválasztani, figyelembe 
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nem tartásának várható kockázatát. Ennek 
kapcsán meg kell fontolni az egyösszegű 
átalány, a százalékos átalány és az 
egységköltség alkalmazását, valamint a 
költségvetési rendelet 125. cikke (1) 
bekezdése a) pontjában említett, 
költségekhez nem kapcsolódó 
finanszírozás lehetőségét.

véve különösen az ellenőrzési költségeket, 
az adminisztratív terhet és a szabályok be 
nem tartásának várható kockázatát. Ennek 
kapcsán meg kell fontolni az egyösszegű 
átalány, a százalékos átalány és az 
egységköltség alkalmazását, valamint a 
költségvetési rendelet 125. cikke (1) 
bekezdése a) pontjában említett, 
költségekhez nem kapcsolódó 
finanszírozás lehetőségét.

Or. en

Módosítás 225
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az e rendelet szerinti finanszírozási 
típusokat és végrehajtási módszereket az 
intézkedések egyedi célkitűzéseinek és az 
eredmények elérésére való alkalmasságuk 
alapján kell megválasztani, figyelembe 
véve különösen az ellenőrzési költségeket, 
az adminisztratív terhet és a szabályok be 
nem tartásának várható kockázatát. Ennek 
kapcsán meg kell fontolni az egyösszegű 
átalány, a százalékos átalány és az 
egységköltség alkalmazását, valamint a 
költségvetési rendelet 125. cikke (1) 
bekezdése a) pontjában említett, 
költségekhez nem kapcsolódó 
finanszírozás lehetőségét.

(9) Az e rendelet szerinti finanszírozási 
típusokat és végrehajtási módszereket az 
intézkedések egyedi célkitűzéseinek és az 
eredmények elérésére való alkalmasságuk 
alapján kell megválasztani, figyelembe 
véve a szabályok be nem tartásának 
várható kockázatát. Ennek kapcsán meg 
kell fontolni az egyösszegű átalány, a 
százalékos átalány és az egységköltség 
alkalmazását, valamint a költségvetési 
rendelet 125. cikke (1) bekezdése a) 
pontjában említett, költségekhez nem 
kapcsolódó finanszírozás lehetőségét.

Or. en

Módosítás 226
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

(9a) A Covid19-válság okozta 
társadalmi és gazdasági sokkból való 
kilábalás elősegítését célzó intézkedéseket 
a reziliencia, valamint az ökológiai és 
társadalmi fenntarthatóság elvének kell 
vezérelnie. Törekedniük kell arra is, hogy 
ötvözzék a sürgősség szükségességét a 
hosszú távú perspektívával. A 
megalapozott tudományos bizonyítékokkal 
alátámasztott és széles körű politikai és 
társadalmi konszenzust élvező 
intézkedéseket nem szabad gyengíteni 
vagy elhalasztani, hanem továbbra is 
elsőbbséget kell biztosítani számukra.

Or. en

Módosítás 227
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az [Európai Uniós Helyreállítási 
Eszközről szóló] rendelettel összhangban 
és az abban allokált források erejéig a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
keretében helyreállítási és 
rezilienciaépítési intézkedéseket kell 
megvalósítani a Covid19-válság példa 
nélküli hatásának kezelése érdekében. Az 
ilyen kiegészítő forrásokat oly módon kell 
felhasználni, hogy biztosított legyen az 
[EURI] rendeletben előírt határidők 
betartása.

törölve

Or. en

Módosítás 228
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az [Európai Uniós Helyreállítási 
Eszközről szóló] rendelettel összhangban 
és az abban allokált források erejéig a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
keretében helyreállítási és rezilienciaépítési 
intézkedéseket kell megvalósítani a 
Covid19-válság példa nélküli hatásának 
kezelése érdekében. Az ilyen kiegészítő 
forrásokat oly módon kell felhasználni, 
hogy biztosított legyen az [EURI] 
rendeletben előírt határidők betartása.

(10) Az [Európai Uniós Helyreállítási 
Eszközről szóló] rendelettel összhangban 
és az abban allokált források erejéig a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
keretében helyreállítási és rezilienciaépítési 
intézkedéseket kell megvalósítani a 
Covid19-válság, különösen az 
egészségügy, az idegenforgalom, a kreatív 
ipar és a sport területén kifejtett, példa 
nélküli hatásának kezelése érdekében. Az 
ilyen kiegészítő forrásokat oly módon kell 
felhasználni, hogy biztosított legyen az 
[EURI] rendeletben előírt határidők 
betartása.

Or. en

Módosítás 229
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az [Európai Uniós Helyreállítási 
Eszközről szóló] rendelettel összhangban 
és az abban allokált források erejéig a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
keretében helyreállítási és rezilienciaépítési 
intézkedéseket kell megvalósítani a 
Covid19-válság példa nélküli hatásának 
kezelése érdekében. Az ilyen kiegészítő 
forrásokat oly módon kell felhasználni, 
hogy biztosított legyen az [EURI] 
rendeletben előírt határidők betartása.

(10) Az [Európai Uniós Helyreállítási 
Eszközről szóló] rendelettel összhangban 
és az abban allokált források erejéig a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
keretében helyreállítási és rezilienciaépítési 
intézkedéseket kell megvalósítani a 
Covid19-válság példa nélküli társadalmi 
és gazdasági hatásának kezelése 
érdekében. Az ilyen kiegészítő forrásokat 
oly módon kell felhasználni, hogy 
biztosított legyen az [EURI] rendeletben 
előírt határidők betartása.

Or. en

Módosítás 230
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández

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

(10a) Az eszköznek támogatnia kell 
azokat a projekteket, amelyek tiszteletben 
tartják az uniós finanszírozásra vonatkozó 
addicionalitás elvét, és amelyek valódi 
európai hozzáadott értéket generálnak. Az 
eszköz nem helyettesítheti az ismétlődő 
jellegű nemzeti kiadásokat, és nem lehet 
ellentétes az Unió stratégiai és gazdasági 
érdekeivel, ezért nem finanszírozhatja 
harmadik országok beruházási terveit. 
Ugyanakkor, a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv költségeinél 
figyelembe kell venni a beruházásokból és 
a reformokból származó visszatérő 
költségeket, ha azoknak közvetlen pozitív 
strukturális előnyei vannak, és ha az 
államháztartási egyenlegre gyakorolt 
negatív hatás csak átmeneti.

Or. en

Módosítás 231
Nicolae Ştefănuță

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Az eszköznek támogatnia kell 
azokat a projekteket, amelyek tiszteletben 
tartják az uniós finanszírozásra vonatkozó 
addicionalitás elvét, és amelyek valódi 
európai hozzáadott értéket generálnak. Az 
eszköz nem helyettesítheti az ismétlődő 
jellegű nemzeti kiadásokat, ugyanakkor 
eltérést lehet előírni a tagállamok 
számára, amelyek igazolhatják a kiadások 
átcsoportosítását annak érdekében, hogy 
az oktatási és kutatási ágazat nemzeti 
kiadásai elérjék az európai átlagot.

Or. en

Módosítás 232
Johan Van Overtveldt
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Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Az eszköz nem helyettesítheti az 
ismétlődő jellegű nemzeti kiadásokat, és a 
tagállamoknak legalább ugyanolyan 
szintű állami beruházásokat kell 
fenntartaniuk, mint a megelőző öt év 
állami beruházásának átlaga. Azoknak a 
tagállamoknak, amelyek engedik az 
eszköz által támogatott reformok jelentős 
ellaposodását, vissza kell fizetniük az e 
reformokért kapott összegeket.

Or. en

Módosítás 233
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Az eszköz az InvestEU-val 
szinergiában és kiegészítő jelleggel fog 
működni, lehetővé téve a tagállamok 
számára, hogy helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveikben 
elkülönítsenek egy összeget, amelyet az 
InvestEU-n keresztül kell eljuttatni a 
tagállamokban letelepedett vállalatok 
fizetőképességének, valamint ezek 
előkészítő, nyomon követési, ellenőrzési, 
pénzügyi ellenőrzési és értékelési 
tevékenységeinek támogatására.

Or. en

Módosítás 234
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

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

(10a) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz a Next 
Generation EU terv részeként nem lehet 
pénzügyi teher a következő generációk 
számára. Ezért kulcsfontosságú, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
stabil költségvetési politikát és az eszköz 
hitelkomponensének gyors törlesztését 
ösztönözzék.

Or. en

Módosítás 235
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Rendeletre irányuló javaslat
10 b preambulumbekezdés (új)
s

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10b) A gazdasági fellendüléshez való 
érdemi hozzájárulás érdekében az eszköz 
nem finanszíroz ismétlődő jellegű nemzeti 
kiadásokat, és követi az addicionalitás 
általános elvét.

Or. en

Módosítás 236
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Tükrözve az Európa fenntartható 
növekedési stratégiájának számító európai 
zöld megállapodást, amely kifejezésre 
juttatja a Párizsi Megállapodásnak és az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak a 
végrehajtására tett uniós 
kötelezettségvállalásokat, az ezen 
rendelettel létrehozott eszköz hozzá fog 
járulni az éghajlati szempontok és a 

(11) Tükrözve az Európa fenntartható 
növekedési stratégiájának számító európai 
zöld megállapodást, amely kifejezésre 
juttatja a Párizsi Megállapodásnak, az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak és a 
szén-dioxid-semleges gazdaságra való 
méltányos átállás legkésőbb 2050-ig 
történő végrehajtására tett uniós 
kötelezettségvállalásokat, az ezen 
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környezeti fenntarthatóság 
érvényesítéséhez, valamint annak az átfogó 
célnak az eléréséhez, hogy az uniós 
költségvetési kiadások 25%-a fordítódjon 
éghajlatpolitikai célkitűzések támogatására.

rendelettel létrehozott eszköz hozzá fog 
járulni – összhangban az unió energetikai, 
éghajlati és környezeti céljaival és a 
jelentős károkozás elkerülését célzó elvvel 
– az éghajlati szempontok és a környezeti 
fenntarthatóság érvényesítéséhez, valamint 
annak az átfogó célnak az eléréséhez, hogy 
az uniós költségvetési kiadások legalább 
30%-a fordítódjon éghajlat- és 
környezetpolitikai célkitűzések 
támogatására. Tekintettel a fenti 
horizontális célra és más uniós kiadási 
programoknak az Unió éghajlati és 
környezeti célkitűzéseinek 
érvényesítéséhez való releváns 
hozzájárulására, az eszköz összes 
pénzeszköze 50%-ának, valamint minden, 
a helyreállítási és rezilienciaépítési tervet 
jóváhagyó határozatban megszabott 
alapokból származó teljes támogatás 
legalább 50%-ának az éghajlati és 
környezeti célok érvényesítését kell 
szolgálnia. Továbbá az eszköznek csak 
azokat a projekteket kell finanszíroznia, 
amelyek tiszteletben tartják az (EU) 
2020/852 európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben [uniós taxonómiai rendelet]2a 
meghatározott, a jelentős károkozás 
elkerülését célzó elvet.
__________________
2a Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2020/852 rendelete (2020. június 
18.) a fenntartható befektetések 
előmozdítását célzó keret létrehozásáról, 
valamint az (EU) 2019/2088 rendelet 
módosításáról (HL L 198., 2020.6.22., 13-
43. o.)

Or. en

Módosítás 237
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés



PE655.953v01-00 86/344 AM\1211941HU.docx

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Tükrözve az Európa fenntartható 
növekedési stratégiájának számító európai 
zöld megállapodást, amely kifejezésre 
juttatja a Párizsi Megállapodásnak és az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak a 
végrehajtására tett uniós 
kötelezettségvállalásokat, az ezen 
rendelettel létrehozott eszköz hozzá fog 
járulni az éghajlati szempontok és a 
környezeti fenntarthatóság 
érvényesítéséhez, valamint annak az átfogó 
célnak az eléréséhez, hogy az uniós 
költségvetési kiadások 25%-a fordítódjon 
éghajlatpolitikai célkitűzések támogatására.

(11) Tükrözve az Európa fenntartható 
növekedési stratégiájának számító európai 
zöld megállapodást, amely kifejezésre 
juttatja a Párizsi Megállapodásnak és az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak a 
végrehajtására tett uniós 
kötelezettségvállalásokat, az ezen 
rendelettel létrehozott eszköz 
erőforrásainak 50%-ával hozzá fog járulni 
az éghajlati szempontok és a környezeti 
fenntarthatóság érvényesítéséhez, valamint 
annak az átfogó célnak az eléréséhez, hogy 
az uniós költségvetési kiadások 50%-a 
fordítódjon éghajlatpolitikai és más 
környezetpolitikai célkitűzések 
támogatására, összhangban az uniós 
taxonómiával és a jelentős károkozás 
elkerülését célzó elvvel.
Az eszköz csak olyan projekteket 
finanszírozhat, amelyek tiszteletben 
tartják a jelentős károkozás elkerülését 
célzó elvet. Ezt az elvet felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus útján a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz révén minden 
kiadás esetében alkalmazni kell, 
megfelelően figyelembe véve a pénzügyi 
szolgáltatási szektor fenntarthatósággal 
kapcsolatos közzétételekről szóló 
2019/2088 uniós rendelet 2. cikkének (17) 
bekezdését, a környezettel kapcsolatos 
kérdésekben pedig a fenntartható 
befektetések előmozdítását célzó keret 
létrehozásáról szóló 2020/852 rendelet 17. 
cikkét, az uniós taxonómiai rendeletet, az 
EU kiadási prioritásai közötti koherencia 
biztosítása érdekében.

Or. en

Módosítás 238
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Tükrözve az Európa fenntartható 
növekedési stratégiájának számító európai 
zöld megállapodást, amely kifejezésre 
juttatja a Párizsi Megállapodásnak és az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak a 
végrehajtására tett uniós 
kötelezettségvállalásokat, az ezen 
rendelettel létrehozott eszköz hozzá fog 
járulni az éghajlati szempontok és a 
környezeti fenntarthatóság 
érvényesítéséhez, valamint annak az átfogó 
célnak az eléréséhez, hogy az uniós 
költségvetési kiadások 25%-a fordítódjon 
éghajlatpolitikai célkitűzések támogatására.

(11) Tükrözve az Európa fenntartható 
növekedési stratégiájának számító európai 
zöld megállapodást, amely kifejezésre 
juttatja a Párizsi Megállapodásnak és az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak a 
végrehajtására tett uniós 
kötelezettségvállalásokat, az ezen 
rendelettel létrehozott eszköz hozzá fog 
járulni az éghajlati szempontok és a 
környezeti fenntarthatóság 
érvényesítéséhez, valamint annak az átfogó 
célnak az eléréséhez, hogy az uniós 
költségvetési kiadások 30%-a fordítódjon 
éghajlatpolitikai célkitűzések támogatására. 
Az eszköz csak olyan projekteket 
finanszírozhat, amelyek tiszteletben 
tartják a jelentős károkozás elkerülését 
célzó elvet. A jelentős károkozás 
elkerülését célzó elvet felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus útján a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz révén minden 
kiadás esetében alkalmazni kell, 
megfelelően figyelembe véve a pénzügyi 
szolgáltatási szektor fenntarthatósággal 
kapcsolatos közzétételekről szóló 
2019/2088 uniós rendelet 2. cikkének (17) 
bekezdését, a környezettel kapcsolatos 
kérdésekben pedig a fenntartható 
befektetések előmozdítását célzó keret 
létrehozásáról szóló 2020/852 rendelet 17. 
cikkét (uniós taxonómiai rendelet), az EU 
kiadási prioritásai közötti koherencia 
biztosítása érdekében.

Or. en

Módosítás 239
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Tükrözve az Európa fenntartható (11) Tükrözve az Európa fenntartható 
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növekedési stratégiájának számító európai 
zöld megállapodást, amely kifejezésre 
juttatja a Párizsi Megállapodásnak és az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak a 
végrehajtására tett uniós 
kötelezettségvállalásokat, az ezen 
rendelettel létrehozott eszköz hozzá fog 
járulni az éghajlati szempontok és a 
környezeti fenntarthatóság 
érvényesítéséhez, valamint annak az átfogó 
célnak az eléréséhez, hogy az uniós 
költségvetési kiadások 25%-a fordítódjon 
éghajlatpolitikai célkitűzések 
támogatására.

növekedési stratégiájának számító európai 
zöld megállapodást, amely kifejezésre 
juttatja a Párizsi Megállapodásnak és az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak a 
végrehajtására tett uniós 
kötelezettségvállalásokat, az ezen 
rendelettel létrehozott eszköz 
erőforrásainak legalább 50%-ával hozzá 
fog járulni az éghajlati szempontok és a 
környezeti fenntarthatóság 
érvényesítéséhez, valamint annak az átfogó 
célnak az eléréséhez, hogy az uniós 
költségvetési kiadások 30%-a fordítódjon 
az uniós éghajlat- és környezetpolitikai 
célkitűzések támogatására. Az ilyen átfogó 
célok megvalósításának nyomon 
követésére az EU osztályozási rendszerét 
kell használni. Az eszköznek csak azokat a 
tevékenységeket kell támogatnia, amelyek 
az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikkének 
rendelkezései alapján nem okoznak 
jelentős kárt az (EU) 2020/852 rendelet 9. 
cikkében említett egy vagy több környezeti 
célkitűzés vonatkozásában, valamint 
amelyek az (EU) 2020/852 rendelet 18. 
cikke szerinti „minimális biztosítékok” 
betartásával végzett tevékenységek.

Or. en

Módosítás 240
Piernicola Pedicini

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Tükrözve az Európa fenntartható 
növekedési stratégiájának számító európai 
zöld megállapodást, amely kifejezésre 
juttatja a Párizsi Megállapodásnak és az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak a 
végrehajtására tett uniós 
kötelezettségvállalásokat, az ezen 
rendelettel létrehozott eszköz hozzá fog 
járulni az éghajlati szempontok és a 
környezeti fenntarthatóság 
érvényesítéséhez, valamint annak az átfogó 

(11) Tükrözve az Európa fenntartható 
növekedési stratégiájának számító európai 
zöld megállapodást, amely kifejezésre 
juttatja a Párizsi Megállapodásnak és az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak a 
végrehajtására tett uniós 
kötelezettségvállalásokat, az ezen 
rendelettel létrehozott eszköz hozzá fog 
járulni az éghajlati szempontok és a 
környezeti fenntarthatóság 
érvényesítéséhez, valamint annak az átfogó 
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célnak az eléréséhez, hogy az uniós 
költségvetési kiadások 25%-a fordítódjon 
éghajlatpolitikai célkitűzések 
támogatására.

célnak az eléréséhez, hogy az uniós 
költségvetési kiadások 50%-a fordítódjon 
éghajlat- és környezetpolitikai 
célkitűzések támogatására. Az eszköz 
éghajlatpolitikai célok eléréséhez való 
hozzájárulásának nyomon követése a 
Bizottság által a lehetséges végrehajtó 
partnerekkel együttműködésben 
kidolgozott uniós éghajlatpolitikai 
teljesítménykövetési rendszeren keresztül 
történik majd, megfelelő módon 
felhasználva az Európai Parlament és a 
Tanács (EU) 2020/852 rendeletében 
(taxonómiai rendelet)1a megállapított 
kritériumokat annak meghatározására, 
hogy egy gazdasági tevékenység 
környezeti szempontból fenntartható-e.
__________________
1aAz Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2020/852 rendelete (2020. június 
18.) a fenntartható befektetések 
előmozdítását célzó keret létrehozásáról, 
valamint az (EU) 2019/2088 rendelet 
módosításáról (HL L 198/13., 2020.6.22.)

Or. en

Módosítás 241
Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Tükrözve az Európa fenntartható 
növekedési stratégiájának számító európai 
zöld megállapodást, amely kifejezésre 
juttatja a Párizsi Megállapodásnak és az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak a 
végrehajtására tett uniós 
kötelezettségvállalásokat, az ezen 
rendelettel létrehozott eszköz hozzá fog 
járulni az éghajlati szempontok és a 
környezeti fenntarthatóság 
érvényesítéséhez, valamint annak az átfogó 
célnak az eléréséhez, hogy az uniós 
költségvetési kiadások 25 %-a fordítódjon 

(11) Tükrözve az Európa fenntartható 
növekedési stratégiájának számító európai 
zöld megállapodást, amely kifejezésre 
juttatja a Párizsi Megállapodásnak és az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak a 
végrehajtására tett uniós 
kötelezettségvállalásokat, az ezen 
rendelettel létrehozott eszköz hozzá fog 
járulni az éghajlati szempontok és a 
környezeti fenntarthatóság 
érvényesítéséhez, valamint annak az átfogó 
célnak az eléréséhez, hogy az uniós 
költségvetési kiadások 25%-a fordítódjon 
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éghajlatpolitikai célkitűzések támogatására. éghajlatpolitikai célkitűzések támogatására. 
A Bizottság által jelenleg alkalmazott 
módszer az éghajlatpolitikai 
célkitűzésekre szánt kiadások 
részarányára koncentrál, függetlenül 
attól, hogy éghajlatváltozással kapcsolatos 
fellépés a kiadások deklarált célja-e; ez a 
megközelítés pedig eltér a fejlesztési 
együttműködés terén eszközölt kiadások 
nyomon követésére vonatkozó OECD-
ajánlásoktól. Az éghajlatvédelmi kiadások 
fogalmát tehát pontosan meg kell 
határozni.

Or. fr

Módosítás 242
Sirpa Pietikäinen
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Tükrözve az Európa fenntartható 
növekedési stratégiájának számító európai 
zöld megállapodást, amely kifejezésre 
juttatja a Párizsi Megállapodásnak és az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak a 
végrehajtására tett uniós 
kötelezettségvállalásokat, az ezen 
rendelettel létrehozott eszköz hozzá fog 
járulni az éghajlati szempontok és a 
környezeti fenntarthatóság 
érvényesítéséhez, valamint annak az átfogó 
célnak az eléréséhez, hogy az uniós 
költségvetési kiadások 25 %-a fordítódjon 
éghajlatpolitikai célkitűzések támogatására.

(11) Tükrözve az Európa fenntartható 
növekedési stratégiájának számító európai 
zöld megállapodást, amely kifejezésre 
juttatja a Párizsi Megállapodásnak és az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak a 
végrehajtására tett uniós 
kötelezettségvállalásokat, az ezen 
rendelettel létrehozott eszköz hozzá fog 
járulni az éghajlati szempontok és a 
környezeti fenntarthatóság 
érvényesítéséhez, valamint annak az átfogó 
célnak az eléréséhez, hogy az uniós 
költségvetési kiadások 25%-a fordítódjon 
éghajlatpolitikai és más környezetpolitikai 
célkitűzések támogatására, összhangban az 
uniós taxonómiával és a jelentős 
károkozás elkerülését célzó elvvel. Az 
éghajlatváltozás és a környezetromlás 
aránytalanul érinti a nőket, jóllehet a nők 
alulreprezentáltak az éghajlatváltozás 
mérséklésére irányuló politikákkal 
kapcsolatos döntéshozatalban. 
Biztosítanunk kell, hogy a nőket és más 
kiszolgáltatott csoportokat bevonják a 
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döntéshozatal valamennyi szintjébe 
nemzeti és uniós szinten.

Or. en

Módosítás 243
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Tükrözve az Európa fenntartható 
növekedési stratégiájának számító európai 
zöld megállapodást, amely kifejezésre 
juttatja a Párizsi Megállapodásnak és az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak a 
végrehajtására tett uniós 
kötelezettségvállalásokat, az ezen 
rendelettel létrehozott eszköz hozzá fog 
járulni az éghajlati szempontok és a 
környezeti fenntarthatóság 
érvényesítéséhez, valamint annak az átfogó 
célnak az eléréséhez, hogy az uniós 
költségvetési kiadások 25%-a fordítódjon 
éghajlatpolitikai célkitűzések támogatására.

(11) Tükrözve az Európa fenntartható 
növekedési stratégiájának számító európai 
zöld megállapodást, amely kifejezésre 
juttatja a Párizsi Megállapodásnak és az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak a 
végrehajtására tett uniós 
kötelezettségvállalásokat, az ezen 
rendelettel létrehozott eszköz hozzá fog 
járulni az éghajlati szempontok és a 
környezeti fenntarthatóság 
érvényesítéséhez, valamint annak az átfogó 
célnak az eléréséhez, hogy az uniós 
költségvetési kiadások 40%-a fordítódjon 
éghajlatpolitikai célkitűzések támogatására, 
miközben – különösen a szociális jogok 
európai pillérének megvalósításával és a 
kollektív tárgyalás elvének védelmével – 
védi és felhatalmazza a munkavállalókat, 
akiket sújtanak a produktív átalakulások 
következményei. Az eszköz csak olyan 
projekteket finanszírozhat, amelyek 
tiszteletben tartják a jelentős károkozás 
elkerülését célzó elvet az (EU) 2019/2088 
rendeletnek megfelelően.

Or. en

Módosítás 244
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Tükrözve az Európa fenntartható (11) Tükrözve az Európa fenntartható 
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növekedési stratégiájának számító európai 
zöld megállapodást, amely kifejezésre 
juttatja a Párizsi Megállapodásnak és az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak a 
végrehajtására tett uniós 
kötelezettségvállalásokat, az ezen 
rendelettel létrehozott eszköz hozzá fog 
járulni az éghajlati szempontok és a 
környezeti fenntarthatóság 
érvényesítéséhez, valamint annak az átfogó 
célnak az eléréséhez, hogy az uniós 
költségvetési kiadások 25%-a fordítódjon 
éghajlatpolitikai célkitűzések támogatására.

növekedési stratégiájának számító európai 
zöld megállapodást, amely kifejezésre 
juttatja a Párizsi Megállapodásnak és az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak a 
végrehajtására tett uniós 
kötelezettségvállalásokat, az ezen 
rendelettel létrehozott eszköz hozzá fog 
járulni az éghajlati szempontok és a 
környezeti fenntarthatóság előtérbe 
helyezéséhez, valamint annak az átfogó 
célnak az eléréséhez, hogy az uniós 
költségvetési kiadások 50%-a fordítódjon 
éghajlatpolitikai célkitűzések támogatására. 
Az eszközt nem szabad felhasználni a 
fosszilis üzemanyagok iparágának 
finanszírozására, amelyet fokozatosan fel 
kell számolni, és követnie kell a „ne okozz 
kárt” elvet. Emellett, ezeket a 
célkitűzéseket úgy kell elérni, hogy közben 
meg kell védeni – különösen a szociális 
jogok európai pillérének megvalósításával 
– azokat a munkavállalókat, akiket 
sújtanak a produktív átállás 
következményei.

Or. en

Módosítás 245
Martin Hojsík

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Tükrözve az Európa fenntartható 
növekedési stratégiájának számító európai 
zöld megállapodást, amely kifejezésre 
juttatja a Párizsi Megállapodásnak és az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak a 
végrehajtására tett uniós 
kötelezettségvállalásokat, az ezen 
rendelettel létrehozott eszköz hozzá fog 
járulni az éghajlati szempontok és a 
környezeti fenntarthatóság 
érvényesítéséhez, valamint annak az átfogó 
célnak az eléréséhez, hogy az uniós 
költségvetési kiadások 25%-a fordítódjon 

(11) Tükrözve az Európa fenntartható 
növekedési stratégiájának számító európai 
zöld megállapodást, amely kifejezésre 
juttatja a Párizsi Megállapodásnak és az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak a 
végrehajtására tett uniós 
kötelezettségvállalásokat, az ezen 
rendelettel létrehozott eszköz hozzá fog 
járulni az éghajlati szempontok és a 
környezeti fenntarthatóság 
érvényesítéséhez. Ezért finanszírozásának 
37%-át az éghajlatváltozással kapcsolatos 
kiadásokra kell fenntartania, annak az 
átfogó célnak az eléréséhez, hogy az uniós 
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éghajlatpolitikai célkitűzések támogatására. költségvetési kiadások 30%-a fordítódjon 
éghajlatpolitikai célkitűzések 
támogatásárak, és hozzájáruljon a 
biológiai sokféleségre vonatkozó 
horizontális 10%-os kiadási cél 
eléréséhez. Általános elvként az összes 
uniós kiadásnak összhangban kell lennie 
a Párizsi Megállapodás és az európai zöld 
megállapodás célkitűzéseivel.

Or. en

Indokolás

Az EP a 2020/2732(RSP) állásfoglalásában a 30%-os éghajlati és 10%-os biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos célkitűzés kötelezővé tételét szorgalmazta. Az EP-nek 
következetesen az éghajlati kiadások >37%-át kell kérnie (összhangban a Bizottság 2020. 
augusztus 27-i, 84. sz. az éghajlatpolitikai szempontok érvényesítéséről szóló értékelési 
adatlapjával), hogy elérje az EUCO által a többéves pénzügyi keret és a Next Generation EU 
számára meghatározott 30%-os éghajlati célt és a 10%-os biológiai sokféleségre fordított 
kiadást a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközben. Ez a megközelítés kettős számlálást ír 
elő: a biológiai sokféleséggel kapcsolatos cél elérését az éghajlattal kapcsolatos kiadások is 
elősegíthetik.

Módosítás 246
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Tükrözve az Európa fenntartható 
növekedési stratégiájának számító európai 
zöld megállapodást, amely kifejezésre 
juttatja a Párizsi Megállapodásnak és az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak a 
végrehajtására tett uniós 
kötelezettségvállalásokat, az ezen 
rendelettel létrehozott eszköz hozzá fog 
járulni az éghajlati szempontok és a 
környezeti fenntarthatóság 
érvényesítéséhez, valamint annak az átfogó 
célnak az eléréséhez, hogy az uniós 
költségvetési kiadások 25%-a fordítódjon 
éghajlatpolitikai célkitűzések 
támogatására.

(11) Tükrözve az Európa fenntartható 
növekedési stratégiájának számító európai 
zöld megállapodást, amely kifejezésre 
juttatja a Párizsi Megállapodásnak, az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak és az 
éghajlat-semlegesség 2050-ig való 
elérésének végrehajtására tett uniós 
kötelezettségvállalásokat, az ezen 
rendelettel létrehozott eszköz hozzá fog 
járulni az éghajlati szempontok és a 
környezeti fenntarthatóság 
érvényesítéséhez, valamint annak az átfogó 
célnak az eléréséhez, hogy az uniós 
költségvetési kiadások 30%-a fordítódjon 
éghajlat- és környezetpolitikai 
célkitűzések támogatására. Az eszköznek 
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olyan tevékenységeket kell támogatnia, 
amelyek teljes mértékben tiszteletben 
tartják az Unió éghajlati és környezeti 
normáit és prioritásait és a jelentős 
károkozás elkerülését célzó elvet.

Or. en

Módosítás 247
Mauri Pekkarinen

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Tükrözve az Európa fenntartható 
növekedési stratégiájának számító európai 
zöld megállapodást, amely kifejezésre 
juttatja a Párizsi Megállapodásnak és az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak a 
végrehajtására tett uniós 
kötelezettségvállalásokat, az ezen 
rendelettel létrehozott eszköz hozzá fog 
járulni az éghajlati szempontok és a 
környezeti fenntarthatóság 
érvényesítéséhez, valamint annak az átfogó 
célnak az eléréséhez, hogy az uniós 
költségvetési kiadások 25%-a fordítódjon 
éghajlatpolitikai célkitűzések támogatására.

(11) Tükrözve az Európa fenntartható 
növekedési stratégiájának számító európai 
zöld megállapodást, amely kifejezésre 
juttatja a Párizsi Megállapodásnak és az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak a 
végrehajtására tett uniós 
kötelezettségvállalásokat, az ezen 
rendelettel létrehozott eszköz hozzá fog 
járulni az éghajlati szempontok és a 
környezeti fenntarthatóság 
érvényesítéséhez, valamint annak az átfogó 
célnak az eléréséhez, hogy az uniós 
költségvetési kiadások 30%-a fordítódjon 
éghajlatpolitikai célkitűzések támogatására. 
Ennek megfelelően az eszközből nyújtott 
pénzügyi hozzájárulás legfeljebb 
egyharmada fordítható olyan 
beruházásokra, amelyek fosszilis alapú 
anyagok felhasználásán alapulnak.

Or. en

Módosítás 248
Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Tükrözve az Európa fenntartható 
növekedési stratégiájának számító európai 
zöld megállapodást, amely kifejezésre 

(11) Tükrözve az Európa fenntartható 
növekedési stratégiájának számító európai 
zöld megállapodást, amely kifejezésre 
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juttatja a Párizsi Megállapodásnak és az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak a 
végrehajtására tett uniós 
kötelezettségvállalásokat, az ezen 
rendelettel létrehozott eszköz hozzá fog 
járulni az éghajlati szempontok és a 
környezeti fenntarthatóság 
érvényesítéséhez, valamint annak az átfogó 
célnak az eléréséhez, hogy az uniós 
költségvetési kiadások 25%-a fordítódjon 
éghajlatpolitikai célkitűzések 
támogatására.

juttatja a Párizsi Megállapodásnak és az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak a 
végrehajtására tett uniós 
kötelezettségvállalásokat, az ezen 
rendelettel létrehozott eszköz hozzá fog 
járulni az éghajlati szempontok és a 
környezeti fenntarthatóság 
érvényesítéséhez, valamint annak az átfogó 
célnak az eléréséhez, hogy az uniós 
költségvetési kiadások 30%-a fordítódjon 
éghajlat- és környezetpolitikai 
célkitűzések támogatására. Az eszköz csak 
olyan projekteket finanszírozhat, amelyek 
tiszteletben tartják a jelentős károkozás 
elkerülését célzó elvet és az EU 2020/852 
rendelet 10. cikkének (2) bekezdését.

Or. en

Módosítás 249
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Tükrözve az Európa fenntartható 
növekedési stratégiájának számító európai 
zöld megállapodást, amely kifejezésre 
juttatja a Párizsi Megállapodásnak és az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak a 
végrehajtására tett uniós 
kötelezettségvállalásokat, az ezen 
rendelettel létrehozott eszköz hozzá fog 
járulni az éghajlati szempontok és a 
környezeti fenntarthatóság 
érvényesítéséhez, valamint annak az átfogó 
célnak az eléréséhez, hogy az uniós 
költségvetési kiadások 25 %-a fordítódjon 
éghajlatpolitikai célkitűzések támogatására.

(11) Tükrözve az Európa fenntartható 
növekedési stratégiájának számító európai 
zöld megállapodást, amely kifejezésre 
juttatja a Párizsi Megállapodásnak és az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak a 
végrehajtására tett uniós 
kötelezettségvállalásokat, az ezen 
rendelettel létrehozott eszköz hozzá fog 
járulni az éghajlati szempontok és a 
környezeti fenntarthatóság 
érvényesítéséhez, valamint annak az átfogó 
célnak az eléréséhez, hogy az uniós 
költségvetési kiadások 25%-a fordítódjon 
éghajlatpolitikai célkitűzések támogatására. 
E probléma kezelésére a gyengébb 
finanszírozási rendszerű uniós 
országokban különleges intézkedésekre 
van szükség.

Or. en
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Módosítás 250
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Tükrözve az Európa fenntartható 
növekedési stratégiájának számító európai 
zöld megállapodást, amely kifejezésre 
juttatja a Párizsi Megállapodásnak és az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak a 
végrehajtására tett uniós 
kötelezettségvállalásokat, az ezen 
rendelettel létrehozott eszköz hozzá fog 
járulni az éghajlati szempontok és a 
környezeti fenntarthatóság 
érvényesítéséhez, valamint annak az átfogó 
célnak az eléréséhez, hogy az uniós 
költségvetési kiadások 25 %-a fordítódjon 
éghajlatpolitikai célkitűzések támogatására.

(11) Tükrözve az Európa fenntartható 
növekedési stratégiájának számító európai 
zöld megállapodást, amely kifejezésre 
juttatja a Párizsi Megállapodásnak és az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak a 
végrehajtására tett uniós 
kötelezettségvállalásokat, az ezen 
rendelettel létrehozott eszköz hozzá fog 
járulni az éghajlati szempontok és a 
környezeti fenntarthatóság 
érvényesítéséhez, valamint annak az átfogó 
célnak az eléréséhez, hogy az uniós 
költségvetési kiadások 25%-a fordítódjon 
éghajlatpolitikai célkitűzések támogatására 
és a nyilvánosság elfogadásának 
biztosítására, valamint a folyamat 
társadalmi és gazdasági vonatkozásainak 
kezelésére.

Or. en

Módosítás 251
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Tükrözve az Európa fenntartható 
növekedési stratégiájának számító európai 
zöld megállapodást, amely kifejezésre 
juttatja a Párizsi Megállapodásnak és az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak a 
végrehajtására tett uniós 
kötelezettségvállalásokat, az ezen 
rendelettel létrehozott eszköz hozzá fog 
járulni az éghajlati szempontok és a 
környezeti fenntarthatóság 
érvényesítéséhez, valamint annak az 

(11) Az EU növekedési stratégiájának 
megvalósítása érdekében áttekintve az 
európai zöld megállapodás előrejelzéseit, 
az ezen rendelettel létrehozott eszköznek 
hozzá kell járulnia a Covid19-
világjárvány által okozott válságból való 
gazdasági kilábaláshoz, az ipari 
növekedést, a gazdasági fejlődést és a 
munkahelyteremtést helyezve 
célkitűzéseinek középpontjába.
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átfogó célnak az eléréséhez, hogy az uniós 
költségvetési kiadások 25%-a fordítódjon 
éghajlatpolitikai célkitűzések 
támogatására.

Or. en

Módosítás 252
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Tükrözve az Európa fenntartható 
növekedési stratégiájának számító európai 
zöld megállapodást, amely kifejezésre 
juttatja a Párizsi Megállapodásnak és az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak a 
végrehajtására tett uniós 
kötelezettségvállalásokat, az ezen 
rendelettel létrehozott eszköz hozzá fog 
járulni az éghajlati szempontok és a 
környezeti fenntarthatóság 
érvényesítéséhez, valamint annak az átfogó 
célnak az eléréséhez, hogy az uniós 
költségvetési kiadások 25%-a fordítódjon 
éghajlatpolitikai célkitűzések támogatására.

(11) Tükrözve az Európa fenntartható 
növekedési stratégiájának számító európai 
zöld megállapodást, és a „termelőtől a 
felhasználóig”, valamint a biodiverzitási 
stratégia célkitűzéseit, amelyek kifejezésre 
juttatják a Párizsi Megállapodásnak és az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak a 
végrehajtására tett uniós 
kötelezettségvállalásokat, az ezen 
rendelettel létrehozott eszköz hozzá fog 
járulni az éghajlati szempontok és a 
környezeti fenntarthatóság 
érvényesítéséhez, valamint annak az átfogó 
célnak az eléréséhez, hogy az uniós 
költségvetési kiadások 30%-a fordítódjon 
éghajlatpolitikai célkitűzések támogatására.

Or. en

Módosítás 253
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Tükrözve az Európa fenntartható 
növekedési stratégiájának számító európai 
zöld megállapodást, amely kifejezésre 
juttatja a Párizsi Megállapodásnak és az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak a 
végrehajtására tett uniós 
kötelezettségvállalásokat, az ezen 

(11) A Covid19-válságból eredő sürgős 
helyzet miatt az Uniónak az egészségügyi 
válság megoldásáig és a vírus 
megsemmisítéséig félre kell tennie az 
európai zöld megállapodást, amely 
kifejezésre juttatja a Párizsi 
Megállapodásnak és az ENSZ fenntartható 
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rendelettel létrehozott eszköz hozzá fog 
járulni az éghajlati szempontok és a 
környezeti fenntarthatóság 
érvényesítéséhez, valamint annak az 
átfogó célnak az eléréséhez, hogy az uniós 
költségvetési kiadások 25 %-a fordítódjon 
éghajlatpolitikai célkitűzések 
támogatására.

fejlődési céljainak a végrehajtására tett 
uniós kötelezettségvállalásokat. Az ehhez 
kapcsolódó intézkedéseket az eszköz 
előkészítése és végrehajtása során kell 
meghatározni, majd ezeket a kapcsolódó 
értékelések és felülvizsgálatok során újból 
meg kell vizsgálni.

Or. en

Módosítás 254
Clara Ponsatí Obiols

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Tükrözve az Európa fenntartható 
növekedési stratégiájának számító európai 
zöld megállapodást, amely kifejezésre 
juttatja a Párizsi Megállapodásnak és az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak a 
végrehajtására tett uniós 
kötelezettségvállalásokat, az ezen 
rendelettel létrehozott eszköz hozzá fog 
járulni az éghajlati szempontok és a 
környezeti fenntarthatóság 
érvényesítéséhez, valamint annak az átfogó 
célnak az eléréséhez, hogy az uniós 
költségvetési kiadások 25 %-a fordítódjon 
éghajlatpolitikai célkitűzések támogatására.

(11) Tükrözve az Európa fenntartható 
növekedési stratégiájának számító európai 
zöld megállapodást, amely kifejezésre 
juttatja a Párizsi Megállapodásnak és az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak a 
végrehajtására tett uniós 
kötelezettségvállalásokat, az ezen 
rendelettel létrehozott eszköz hozzá fog 
járulni az éghajlati szempontok és a 
környezeti fenntarthatóság 
érvényesítéséhez, valamint annak az átfogó 
célnak az eléréséhez, hogy az uniós 
költségvetési kiadások 50%-a fordítódjon 
éghajlatpolitikai célkitűzések támogatására.

Or. en

Módosítás 255
Linea Søgaard-Lidell

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A versenyképességnek és az 
átláthatóságnak kell irányadó elvnek 
lennie a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazásában, 
mivel az erősebb versenyképesség a 
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növekedés egyik legfontosabb tényezője. 
Kulcsfontosságú az induló innovatív 
vállalkozások és a kkv-k támogatása, 
mivel alapvető szerepet játszanak a zöld és 
digitális átállásban, és ők a mozgatórugói 
az innovatív megoldásoknak és az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
társadalomba való átmenethez szükséges 
kulcsfontosságú technológiák 
fejlesztésének. Ezenkívül az átláthatóság 
biztosítja a kiutalt pénzeszközök szükséges 
nyomon követését és védelmét.

Or. en

Módosítás 256
Gunnar Beck, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A magas szintű uniós célkitűzések 
közötti javasolt kapcsolatot a 
gyakorlatban tovább lehet erősíteni, 
például kötelező közös mutatókon 
keresztül, amint azt a Számvevőszék is 
javasolja. Ez csökkentené annak 
kockázatát, hogy gyengén kapcsolódnak 
egymáshoz az egyedi helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekben meghatározott 
mérföldkövek és célok, valamint a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
vagy akár az Unió szintjén meghatározott 
általánosabb célkitűzések.

Or. en

Módosítás 257
Sirpa Pietikäinen
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

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

(11a) A nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó, a 2020–2025 közötti időszakra 
szóló uniós stratégia és az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljainak, 
különösen az 5. célnak a megvalósítására 
irányuló uniós kötelezettségvállalás 
fényében az ezzel a rendelettel létrehozott 
eszköz hozzájárul a nemek közötti 
egyenlőség előmozdításához, a nemek 
közötti egyenlőség általános 
érvényesítésének elvéhez és a nemi alapú 
megkülönböztetés és az egyenlőtlenségek 
felszámolásához.

Or. en

Módosítás 258
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) További figyelmet kell fordítani a 
szigetek, a szigeti régiók és a legkülső 
régiók sajátosságaira, ahol a földrajzi és 
társadalmi-gazdasági jellemzők eltérő 
megközelítést igényelhetnek a 
klímasemlegességre való átállás 
folyamatának támogatásához, és 
figyelembe kell venni az egyes tagállamok 
kiinduló helyzetét.

Or. en

Módosítás 259
Roberts Zīle

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Mivel olyan ágazatról van szó, 
amely az uniós szén-dioxid-kibocsátás 
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több mint 25%-áért felelős, elsőbbséget 
kell biztosítani a közlekedés 
dekarbonizációjának támogatását célzó 
beruházásoknak, összhangban az európai 
szemeszter keretében tett, meglévő 
országspecifikus ajánlásokkal, valamint a 
nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervekkel.

Or. en

Módosítás 260
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A környezetvédelmi célkitűzésekre 
fordított kiadások meghatározásának 
módszertanát, beleértve az éghajlati és a 
biológiai sokféleségre irányuló 
intézkedéseket is, a fenntartható 
beruházások előmozdítására szolgáló 
uniós keretben (uniós taxonómia) 
megállapított kritériumok megfelelő 
felhasználásával kell kidolgozni.

Or. en

Módosítás 261
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11b) A szociális jogok európai pillérére 
mint Európa szociális stratégiájára 
gondolva annak biztosítása érdekében, 
hogy a klímasemlegességre való átállás, a 
digitalizáció és a demográfiai változások, 
valamint a Covid19-világjárványból való 
felépülés társadalmilag méltányos és 
igazságos legyen, ez a rendelet hozzájárul 
a pillér 20 elvének végrehajtásához, 
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valamint a társadalmi haladás 
célkitűzéseinek és mérföldköveinek 
eléréséhez.

Or. en

Módosítás 262
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
11 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11c) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervek legalább 30%-át a szociális jogok 
európai pillére célkitűzéseinek 
megvalósításához kapcsolódó 
beruházásokra kell fordítani. A 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
által támogatott reformok és beruházások 
egyike sem lehet ellentétes a szociális 
jogok európai pillérének végrehajtásával.

Or. en

Módosítás 263
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
11 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11d) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervek legalább 2%-ának hozzá kell 
járulnia a kulturális és kreatív ágazatok 
helyreállításához azok sajátos igényeiknek 
megfelelően. 

Or. en

Módosítás 264
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés



AM\1211941HU.docx 103/344 PE655.953v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az említett átfogó célok 
megvalósítása érdekében a releváns 
intézkedések az eszköz előkészítése és 
végrehajtása során kerülnek 
meghatározásra, majd ezeket újból 
megvizsgálják a kapcsolódó értékelések és 
felülvizsgálatok során. Emellett kellő 
figyelmet kell fordítani arra is, hogy az 
ezen rendelet értelmében benyújtott 
nemzeti tervek a zöld átállás mellett a 
digitális átalakulás ösztönzésére is hatást 
gyakoroljanak. A zöld átállás és a digitális 
átalakulás egyaránt elsődleges szerepet fog 
játszani gazdaságunk újraindításában és 
modernizálásában.

(12) Az említett átfogó célok 
megvalósítása érdekében a releváns 
intézkedések az eszköz előkészítése és 
végrehajtása során kerülnek 
meghatározásra, majd ezeket újból 
megvizsgálják a kapcsolódó értékelések és 
felülvizsgálatok során. Emellett kellő 
figyelmet kell fordítani arra is, hogy az 
ezen rendelet értelmében benyújtott 
nemzeti tervek a zöld átállás mellett a 
digitális átalakulás ösztönzésére is hatást 
gyakoroljanak. A zöld átállás és a digitális 
átalakulás egyaránt elsődleges szerepet fog 
játszani gazdaságunk újraindításában és 
modernizálásában. Mivel a Covid19-
világjárvány rávilágított a gondozás 
értékes és fontos szerepére, különös 
hangsúlyt kell fektetni a gondozási 
infrastruktúrával és létesítményekkel 
kapcsolatos befektetésekre, nem csak az 
egészségügyi szektorban, hanem a 
gyermekgondozás, a fogyatékossággal élő 
személyek gondozása és az idősgondozás 
terén is. 

Or. en

Módosítás 265
Piernicola Pedicini

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az említett átfogó célok 
megvalósítása érdekében a releváns 
intézkedések az eszköz előkészítése és 
végrehajtása során kerülnek 
meghatározásra, majd ezeket újból 
megvizsgálják a kapcsolódó értékelések és 
felülvizsgálatok során. Emellett kellő 
figyelmet kell fordítani arra is, hogy az 
ezen rendelet értelmében benyújtott 
nemzeti tervek a zöld átállás mellett a 
digitális átalakulás ösztönzésére is hatást 

(12) Az említett átfogó célok 
megvalósítása érdekében a releváns 
intézkedések az eszköz előkészítése és 
végrehajtása során kerülnek 
meghatározásra, majd ezeket újból 
megvizsgálják a kapcsolódó értékelések és 
felülvizsgálatok során. Emellett kellő 
figyelmet kell fordítani arra is, hogy az 
ezen rendelet értelmében benyújtott 
nemzeti tervek a zöld átállás mellett a 
digitális átalakulás ösztönzésére is hatást 
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gyakoroljanak. A zöld átállás és a digitális 
átalakulás egyaránt elsődleges szerepet fog 
játszani gazdaságunk újraindításában és 
modernizálásában.

gyakoroljanak. A zöld átállás és a digitális 
átalakulás egyaránt elsődleges szerepet fog 
játszani gazdaságunk újraindításában és 
modernizálásában. Ugyanakkor a digitális 
technológiák új generációjára – az 
elővigyázatosság elvével összhangban – 
különös figyelmet kell fordítani az emberi 
egészség és a környezet kellően magas 
szintű védelme érdekében.

Or. en

Módosítás 266
Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az említett átfogó célok 
megvalósítása érdekében a releváns 
intézkedések az eszköz előkészítése és 
végrehajtása során kerülnek 
meghatározásra, majd ezeket újból 
megvizsgálják a kapcsolódó értékelések és 
felülvizsgálatok során. Emellett kellő 
figyelmet kell fordítani arra is, hogy az 
ezen rendelet értelmében benyújtott 
nemzeti tervek a zöld átállás mellett a 
digitális átalakulás ösztönzésére is hatást 
gyakoroljanak. A zöld átállás és a digitális 
átalakulás egyaránt elsődleges szerepet fog 
játszani gazdaságunk újraindításában és 
modernizálásában.

(12) Kellő figyelmet kell fordítani arra, 
hogy az ezen rendelet értelmében 
benyújtott nemzeti tervek a zöld átállás 
mellett a digitális átalakulás ösztönzésére is 
hatást gyakoroljanak. A zöld átállás és a 
digitális átalakulás egyaránt elsődleges 
szerepet fog játszani gazdaságunk 
újraindításában és modernizálásában.

Or. fr

Módosítás 267
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az említett átfogó célok 
megvalósítása érdekében a releváns 
intézkedések az eszköz előkészítése és 

(12) Az említett átfogó célok 
megvalósítása érdekében a releváns 
intézkedések az eszköz előkészítése és 
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végrehajtása során kerülnek 
meghatározásra, majd ezeket újból 
megvizsgálják a kapcsolódó értékelések és 
felülvizsgálatok során. Emellett kellő 
figyelmet kell fordítani arra is, hogy az 
ezen rendelet értelmében benyújtott 
nemzeti tervek a zöld átállás mellett a 
digitális átalakulás ösztönzésére is hatást 
gyakoroljanak. A zöld átállás és a digitális 
átalakulás egyaránt elsődleges szerepet 
fog játszani gazdaságunk újraindításában 
és modernizálásában.

végrehajtása során kerülnek 
meghatározásra, majd ezeket újból 
megvizsgálják a kapcsolódó értékelések és 
felülvizsgálatok során. Kellő figyelmet kell 
fordítani arra is, hogy az ezen rendelet 
értelmében benyújtott nemzeti tervek 
hatást gyakoroljanak a zöld átállás és a 
digitális átalakulás ösztönzésére, valamint 
előmozdítsák a társadalmi és területi 
kohéziót, figyelembe véve a szociális 
eredménytábla és a szociális felzárkózás 
egyéb releváns mutatói terén elért 
haladást. Mindezeket a célkitűzéseket 
azonos rangú célkitűzésként kell 
figyelembe venni, és elsődleges szerepet 
fognak játszani gazdaságunk 
újraindításában és modernizálásában.

Or. en

Módosítás 268
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az említett átfogó célok 
megvalósítása érdekében a releváns 
intézkedések az eszköz előkészítése és 
végrehajtása során kerülnek 
meghatározásra, majd ezeket újból 
megvizsgálják a kapcsolódó értékelések és 
felülvizsgálatok során. Emellett kellő 
figyelmet kell fordítani arra is, hogy az 
ezen rendelet értelmében benyújtott 
nemzeti tervek a zöld átállás mellett a 
digitális átalakulás ösztönzésére is hatást 
gyakoroljanak. A zöld átállás és a digitális 
átalakulás egyaránt elsődleges szerepet fog 
játszani gazdaságunk újraindításában és 
modernizálásában.

(12) Az említett átfogó célok 
megvalósítása érdekében a releváns 
intézkedések az eszköz előkészítése és 
végrehajtása során kerülnek 
meghatározásra, majd ezeket újból 
megvizsgálják a kapcsolódó értékelések és 
felülvizsgálatok során. Emellett kellő 
figyelmet kell fordítani arra is, hogy az 
ezen rendelet értelmében benyújtott 
nemzeti tervek a zöld átállás mellett a 
digitális átalakulás ösztönzésére is hatást 
gyakoroljanak. A zöld átállás és a digitális 
átalakulás egyaránt elsődleges szerepet fog 
játszani gazdaságunk újraindításában és 
modernizálásában. Ugyanakkor különös 
figyelmet kell fordítani azon 
munkavállalók védelmére, akik az átállás 
miatt negatív hatásokkal 
szembesülhetnek.
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Or. en

Módosítás 269
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az említett átfogó célok 
megvalósítása érdekében a releváns 
intézkedések az eszköz előkészítése és 
végrehajtása során kerülnek 
meghatározásra, majd ezeket újból 
megvizsgálják a kapcsolódó értékelések és 
felülvizsgálatok során. Emellett kellő 
figyelmet kell fordítani arra is, hogy az 
ezen rendelet értelmében benyújtott 
nemzeti tervek a zöld átállás mellett a 
digitális átalakulás ösztönzésére is hatást 
gyakoroljanak. A zöld átállás és a digitális 
átalakulás egyaránt elsődleges szerepet 
fog játszani gazdaságunk újraindításában 
és modernizálásában.

(12) Az említett átfogó célok 
megvalósítása érdekében a releváns 
intézkedések az eszköz előkészítése és 
végrehajtása során kerülnek 
meghatározásra, majd ezeket újból 
megvizsgálják a kapcsolódó értékelések és 
felülvizsgálatok során. Emellett kellő 
figyelmet kell fordítani a szociális 
eredménytábla és a szociális felzárkózás 
egyéb releváns mutatói terén elért 
haladásra is.

Or. en

Módosítás 270
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az említett átfogó célok 
megvalósítása érdekében a releváns 
intézkedések az eszköz előkészítése és 
végrehajtása során kerülnek 
meghatározásra, majd ezeket újból 
megvizsgálják a kapcsolódó értékelések és 
felülvizsgálatok során. Emellett kellő 
figyelmet kell fordítani arra is, hogy az 
ezen rendelet értelmében benyújtott 

(12) Az említett átfogó célok 
megvalósítása érdekében a releváns 
intézkedések az eszköz előkészítése és 
végrehajtása során kerülnek 
meghatározásra, majd ezeket újból 
megvizsgálják a kapcsolódó értékelések és 
felülvizsgálatok során. Emellett kellő 
figyelmet kell fordítani arra is, hogy az 
ezen rendelet értelmében benyújtott 
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nemzeti tervek a zöld átállás mellett a 
digitális átalakulás ösztönzésére is hatást 
gyakoroljanak. A zöld átállás és a digitális 
átalakulás egyaránt elsődleges szerepet fog 
játszani gazdaságunk újraindításában és 
modernizálásában.

nemzeti tervek a zöld átállás mellett a 
digitális átalakulás ösztönzésére és a 
tudásalapú gazdaság fejlődésére is hatást 
gyakoroljanak, beleértve a digitális 
oktatás, készségek és kompetenciák 
előmozdítását is. A zöld átállás és a 
digitális átalakulás egyaránt elsődleges 
szerepet fog játszani gazdaságunk 
újraindításában és modernizálásában.

Or. en

Módosítás 271
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az említett átfogó célok 
megvalósítása érdekében a releváns 
intézkedések az eszköz előkészítése és 
végrehajtása során kerülnek 
meghatározásra, majd ezeket újból 
megvizsgálják a kapcsolódó értékelések és 
felülvizsgálatok során. Emellett kellő 
figyelmet kell fordítani arra is, hogy az 
ezen rendelet értelmében benyújtott 
nemzeti tervek a zöld átállás mellett a 
digitális átalakulás ösztönzésére is hatást 
gyakoroljanak. A zöld átállás és a digitális 
átalakulás egyaránt elsődleges szerepet fog 
játszani gazdaságunk újraindításában és 
modernizálásában.

(12) Az említett átfogó célok 
megvalósítása érdekében a releváns 
intézkedések az eszköz előkészítése és 
végrehajtása során kerülnek 
meghatározásra, majd ezeket újból 
megvizsgálják a kapcsolódó értékelések és 
felülvizsgálatok során. Emellett kellő 
figyelmet kell fordítani a gazdasági 
növekedésre és a munkahelyteremtésre 
gyakorolt hatásra is. A zöld átállás és a 
digitális átalakulás egyaránt elsődleges 
szerepet fog játszani gazdaságunk 
újraindításában és modernizálásában.

Or. en

Módosítás 272
Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az említett átfogó célok 
megvalósítása érdekében a releváns 

(12) Az említett átfogó célok 
megvalósítása érdekében a releváns 
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intézkedések az eszköz előkészítése és 
végrehajtása során kerülnek 
meghatározásra, majd ezeket újból 
megvizsgálják a kapcsolódó értékelések és 
felülvizsgálatok során. Emellett kellő 
figyelmet kell fordítani arra is, hogy az 
ezen rendelet értelmében benyújtott 
nemzeti tervek a zöld átállás mellett a 
digitális átalakulás ösztönzésére is hatást 
gyakoroljanak. A zöld átállás és a digitális 
átalakulás egyaránt elsődleges szerepet fog 
játszani gazdaságunk újraindításában és 
modernizálásában.

intézkedések az eszköz előkészítése és 
végrehajtása során kerülnek 
meghatározásra, majd ezeket újból 
megvizsgálják a kapcsolódó értékelések és 
felülvizsgálatok során. Emellett kellő 
figyelmet kell fordítani arra is, hogy az 
ezen rendelet értelmében benyújtott 
nemzeti tervek a zöld átállás mellett a 
digitális átalakulás ösztönzésére és a 
tudásalapú gazdaság fejlődésére is hatást 
gyakoroljanak. A zöld átállás és a digitális 
átalakulás egyaránt elsődleges szerepet fog 
játszani gazdaságunk újraindításában és 
modernizálásában.

Or. en

Módosítás 273
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az említett átfogó célok 
megvalósítása érdekében a releváns 
intézkedések az eszköz előkészítése és 
végrehajtása során kerülnek 
meghatározásra, majd ezeket újból 
megvizsgálják a kapcsolódó értékelések és 
felülvizsgálatok során. Emellett kellő 
figyelmet kell fordítani arra is, hogy az 
ezen rendelet értelmében benyújtott 
nemzeti tervek a zöld átállás mellett a 
digitális átalakulás ösztönzésére is hatást 
gyakoroljanak. A zöld átállás és a digitális 
átalakulás egyaránt elsődleges szerepet fog 
játszani gazdaságunk újraindításában és 
modernizálásában.

(12) Az említett átfogó célok 
megvalósítása érdekében a releváns 
intézkedések az eszköz előkészítése és 
végrehajtása során kerülnek 
meghatározásra, majd ezeket újból 
megvizsgálják a kapcsolódó értékelések és 
felülvizsgálatok során. Emellett kellő 
figyelmet kell fordítani arra is, hogy az 
ezen rendelet értelmében benyújtott 
nemzeti tervek a zöld átállás mellett a 
digitális átalakulás ösztönzésére is hatást 
gyakoroljanak, és választ adjanak a 
demográfiai kihívásokra. A zöld átállás és 
a digitális átalakulás egyaránt elsődleges 
szerepet fog játszani gazdaságunk 
újraindításában és modernizálásában.

Or. en

Módosítás 274
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az említett átfogó célok 
megvalósítása érdekében a releváns 
intézkedések az eszköz előkészítése és 
végrehajtása során kerülnek 
meghatározásra, majd ezeket újból 
megvizsgálják a kapcsolódó értékelések és 
felülvizsgálatok során. Emellett kellő 
figyelmet kell fordítani arra is, hogy az 
ezen rendelet értelmében benyújtott 
nemzeti tervek a zöld átállás mellett a 
digitális átalakulás ösztönzésére is hatást 
gyakoroljanak. A zöld átállás és a digitális 
átalakulás egyaránt elsődleges szerepet 
fog játszani gazdaságunk újraindításában 
és modernizálásában.

(12) Ebből a célból felkérik a 
tagállamokat, hogy nyújtsanak be nemzeti 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveket, 
amelyeknek egy négyéves időszakra szóló 
beruházási és reformintézkedéseket kell 
tartalmazniuk a kiemelt európai 
szakpolitikai területek támogatása 
céljából, és amelyeknek összhangban kell 
lenniük az uniós szakpolitikai célokkal. A 
tervekhez és az azokban foglalt 
intézkedésekhez nyújtott pénzügyi 
hozzájárulások lehetnek vissza nem 
térítendő támogatások vagy hitelek. A 
finanszírozás jellegétől függetlenül 
horizontális követelményeket kell 
alkalmazni az eszköz által támogatott 
valamennyi intézkedésre.

Or. en

Módosítás 275
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az említett átfogó célok 
megvalósítása érdekében a releváns 
intézkedések az eszköz előkészítése és 
végrehajtása során kerülnek 
meghatározásra, majd ezeket újból 
megvizsgálják a kapcsolódó értékelések és 
felülvizsgálatok során. Emellett kellő 
figyelmet kell fordítani arra is, hogy az 
ezen rendelet értelmében benyújtott 
nemzeti tervek a zöld átállás mellett a 
digitális átalakulás ösztönzésére is hatást 
gyakoroljanak. A zöld átállás és a digitális 
átalakulás egyaránt elsődleges szerepet fog 
játszani gazdaságunk újraindításában és 
modernizálásában.

(12) Az említett átfogó célok 
megvalósítása érdekében a releváns 
intézkedések az eszköz előkészítése és 
végrehajtása során kerülnek 
meghatározásra, majd ezeket újból 
megvizsgálják a kapcsolódó értékelések és 
felülvizsgálatok során. Emellett kellő 
figyelmet kell fordítani arra is, hogy az 
ezen rendelet értelmében benyújtott 
nemzeti tervek az érintett tagállam 
költségvetési helyzetére és 
államadósságára is hatást gyakoroljanak. 
A zöld átállás és a digitális átalakulás 
egyaránt elsődleges szerepet fog játszani a 
tagállamok gazdaságainak újraindításában 
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és modernizálásában.
Or. en

Módosítás 276
Sirpa Pietikäinen
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az említett átfogó célok 
megvalósítása érdekében a releváns 
intézkedések az eszköz előkészítése és 
végrehajtása során kerülnek 
meghatározásra, majd ezeket újból 
megvizsgálják a kapcsolódó értékelések és 
felülvizsgálatok során. Emellett kellő 
figyelmet kell fordítani arra is, hogy az 
ezen rendelet értelmében benyújtott 
nemzeti tervek a zöld átállás mellett a 
digitális átalakulás ösztönzésére is hatást 
gyakoroljanak. A zöld átállás és a digitális 
átalakulás egyaránt elsődleges szerepet fog 
játszani gazdaságunk újraindításában és 
modernizálásában.

(12) Az említett átfogó célok 
megvalósítása érdekében a releváns 
intézkedések az eszköz előkészítése és 
végrehajtása során kerülnek 
meghatározásra, majd ezeket újból 
megvizsgálják a kapcsolódó értékelések és 
felülvizsgálatok során. Emellett kellő 
figyelmet kell fordítani arra is, hogy az 
ezen rendelet értelmében benyújtott 
nemzeti tervek a zöld és méltányos átállás 
mellett a digitális átalakulás ösztönzésére is 
hatást gyakoroljanak. A zöld átállás és a 
digitális átalakulás egyaránt elsődleges 
szerepet fog játszani gazdaságunk 
újraindításában és modernizálásában.

Or. en

Módosítás 277
Marc Angel

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az említett átfogó célok 
megvalósítása érdekében a releváns 
intézkedések az eszköz előkészítése és 
végrehajtása során kerülnek 
meghatározásra, majd ezeket újból 
megvizsgálják a kapcsolódó értékelések és 
felülvizsgálatok során. Emellett kellő 
figyelmet kell fordítani arra is, hogy az 
ezen rendelet értelmében benyújtott 
nemzeti tervek a zöld átállás mellett a 

(12) Az említett átfogó célok 
megvalósítása érdekében a releváns 
intézkedések az eszköz előkészítése és 
végrehajtása során kerülnek 
meghatározásra, majd ezeket újból 
megvizsgálják a kapcsolódó értékelések és 
felülvizsgálatok során. Emellett kellő 
figyelmet kell fordítani arra is, hogy az 
ezen rendelet értelmében benyújtott 
nemzeti tervek a zöld átállás mellett a 
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digitális átalakulás ösztönzésére is hatást 
gyakoroljanak. A zöld átállás és a digitális 
átalakulás egyaránt elsődleges szerepet fog 
játszani gazdaságunk újraindításában és 
modernizálásában.

digitális átalakulás ösztönzésére is hatást 
gyakoroljanak. A zöld átállás és a digitális 
átalakulás egyaránt kulcsszerepet fog 
játszani gazdaságunk újraindításában és 
modernizálásában.

Or. en

Módosítás 278
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Mivel a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköznek [az Európai 
Unió helyreállítási eszközéről szóló] 
rendelettel megteremtett finanszírozását 
az EU közös költségvetése fedezi, 
biztosítani kell, hogy a forrásokat a közös 
európai politikai prioritásoknak 
megfelelően költsék el. Ebből a célból az 
egyes tagállamok számára az eszköz 
keretében kiutalt maximális nemzeti 
pénzügyi hozzájárulás vissza nem 
térítendő részének legalább 75%-át teljes 
költség alapon a következő három kiemelt 
európai szakpolitikai terület reformjaira 
és beruházásaira kell elkülöníteni:
– zöld átállás az Unió éghajlati és 
környezetvédelmi célkitűzéseinek 
megfelelően;
– nyitott digitális átalakulás, beleértve a 
digitális készségfejlesztési programot is;
– a társadalmi, gazdasági és intézményi 
reziliencia javítása;
A szükséges beruházások és reformok 
között nemzeti szinten meglévő 
különbségek figyelembevétele érdekében 
az említett három prioritásra fordítandó 
részaránynak rugalmasnak kell lennie, 
ahol a három prioritás mindegyikéhez – 
teljes költség alapon – a kiadások 
legalább 20%-át rendelik. Az ezeknek a 
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kiemelt európai területeknek megfelelő 
nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervek összeállítására irányuló 
erőfeszítések támogatása érdekében e 
rendelet melléklete nem kötelező erejű, 
indikatív iránymutatást ad az egyes 
prioritások alá tartozó reformokra és 
beruházásokra.

Or. en

Módosítás 279
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az eszköz alkalmazási körébe a 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval, a zöld és digitális átállással, az 
egészségüggyel, a versenyképességgel, a 
vállalkozói készséggel, a rezilienciával, a 
termelékenységgel, a pénzügyi rendszerek 
stabilitásával, az oktatással és a 
készségekkel, a gyermekekkel és az 
ifjúságpolitikával, a kutatással és 
innovációval, az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedéssel, a 
közegészségügyi rendszerekkel, valamint a 
szociális jogok európai pillérével 
összhangban lévő politikákkal, mint a 
szociális védelemmel, a minőségi 
munkahelyekkel és beruházásokkal, a 
nemek közötti egyenlőséggel, és a 
fogyatékossággal élők integrációjával, 
továbbá a szociális párbeszéddel és a 
demokratikus rendszerek megerősítésével, 
ezen belül a hatékony és független 
igazságszolgáltatással, valamint a 
médiapluralizmussal és 
médiaszabadsággal összefüggő 
szakpolitikai területeknek kell tartozniuk.

Or. en

Módosítás 280
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
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Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Fontos, hogy a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek koherens módon 
valósítsák meg a környezeti, társadalmi és 
kormányzati fenntarthatóságot, és 
összhangban legyenek az olyan uniós 
prioritásokkal, mint az európai zöld 
megállapodás, a szociális jogok európai 
pillére és az európai zöld 
megállapodáshoz kapcsolódó beruházási 
terv.

Or. en

Módosítás 281
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Annak érdekében, hogy olyan 
intézkedéseket lehessen hozni, amelyek az 
eszközt a gondos gazdasági 
kormányzáshoz kötik, a Tanácsot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az egységes 
végrehajtási feltételek biztosítása céljából, 
a Bizottság javaslatára, végrehajtási jogi 
aktusok útján felfüggessze a helyreállítási 
és rezilienciaépítési programokkal 
kapcsolatos javaslatokra vonatkozó 
határozatok elfogadására rendelkezésre 
álló időszakot, illetve felfüggessze az 
eszköz keretében történő való 
kifizetéseket, amennyiben jelentős meg 
nem felelés áll fenn a (...) szóló, (EU) 
XXX/XX európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben [CPR] a gazdasági 
kormányzás tekintetében meghatározott 
releváns eseteket illetően. A Tanácsot arra 
is fel kell hatalmazni, hogy az említett 
releváns eseteket illetően, a Bizottság 

törölve
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javaslatára, végrehajtási jogi aktusok 
útján visszavonja az ilyen 
felfüggesztéseket.

Or. en

Módosítás 282
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Annak érdekében, hogy olyan 
intézkedéseket lehessen hozni, amelyek az 
eszközt a gondos gazdasági 
kormányzáshoz kötik, a Tanácsot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az egységes 
végrehajtási feltételek biztosítása céljából, 
a Bizottság javaslatára, végrehajtási jogi 
aktusok útján felfüggessze a helyreállítási 
és rezilienciaépítési programokkal 
kapcsolatos javaslatokra vonatkozó 
határozatok elfogadására rendelkezésre 
álló időszakot, illetve felfüggessze az 
eszköz keretében történő való 
kifizetéseket, amennyiben jelentős meg 
nem felelés áll fenn a (...) szóló, (EU) 
XXX/XX európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben [CPR] a gazdasági 
kormányzás tekintetében meghatározott 
releváns eseteket illetően. A Tanácsot arra 
is fel kell hatalmazni, hogy az említett 
releváns eseteket illetően, a Bizottság 
javaslatára, végrehajtási jogi aktusok 
útján visszavonja az ilyen 
felfüggesztéseket.

törölve

Or. en

Módosítás 283
Margarida Marques, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Annak érdekében, hogy olyan 
intézkedéseket lehessen hozni, amelyek az 
eszközt a gondos gazdasági 
kormányzáshoz kötik, a Tanácsot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az egységes 
végrehajtási feltételek biztosítása céljából, 
a Bizottság javaslatára, végrehajtási jogi 
aktusok útján felfüggessze a helyreállítási 
és rezilienciaépítési programokkal 
kapcsolatos javaslatokra vonatkozó 
határozatok elfogadására rendelkezésre 
álló időszakot, illetve felfüggessze az 
eszköz keretében történő való 
kifizetéseket, amennyiben jelentős meg 
nem felelés áll fenn a (...) szóló, (EU) 
XXX/XX európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben [CPR] a gazdasági 
kormányzás tekintetében meghatározott 
releváns eseteket illetően. A Tanácsot arra 
is fel kell hatalmazni, hogy az említett 
releváns eseteket illetően, a Bizottság 
javaslatára, végrehajtási jogi aktusok 
útján visszavonja az ilyen 
felfüggesztéseket.

törölve

Or. en

Módosítás 284
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Annak érdekében, hogy olyan 
intézkedéseket lehessen hozni, amelyek az 
eszközt a gondos gazdasági 
kormányzáshoz kötik, a Tanácsot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az egységes 
végrehajtási feltételek biztosítása céljából, 
a Bizottság javaslatára, végrehajtási jogi 
aktusok útján felfüggessze a helyreállítási 
és rezilienciaépítési programokkal 
kapcsolatos javaslatokra vonatkozó 

törölve
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határozatok elfogadására rendelkezésre 
álló időszakot, illetve felfüggessze az 
eszköz keretében történő való 
kifizetéseket, amennyiben jelentős meg 
nem felelés áll fenn a (...) szóló, (EU) 
XXX/XX európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben [CPR] a gazdasági 
kormányzás tekintetében meghatározott 
releváns eseteket illetően. A Tanácsot arra 
is fel kell hatalmazni, hogy az említett 
releváns eseteket illetően, a Bizottság 
javaslatára, végrehajtási jogi aktusok 
útján visszavonja az ilyen 
felfüggesztéseket.

Or. en

Módosítás 285
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Annak érdekében, hogy olyan 
intézkedéseket lehessen hozni, amelyek az 
eszközt a gondos gazdasági 
kormányzáshoz kötik, a Tanácsot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az egységes 
végrehajtási feltételek biztosítása céljából, 
a Bizottság javaslatára, végrehajtási jogi 
aktusok útján felfüggessze a helyreállítási 
és rezilienciaépítési programokkal 
kapcsolatos javaslatokra vonatkozó 
határozatok elfogadására rendelkezésre 
álló időszakot, illetve felfüggessze az 
eszköz keretében történő való 
kifizetéseket, amennyiben jelentős meg 
nem felelés áll fenn a (...) szóló, (EU) 
XXX/XX európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben [CPR] a gazdasági 
kormányzás tekintetében meghatározott 
releváns eseteket illetően. A Tanácsot arra 
is fel kell hatalmazni, hogy az említett 
releváns eseteket illetően, a Bizottság 
javaslatára, végrehajtási jogi aktusok 
útján visszavonja az ilyen 

törölve
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felfüggesztéseket.
Or. en

Módosítás 286
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Annak érdekében, hogy olyan 
intézkedéseket lehessen hozni, amelyek az 
eszközt a gondos gazdasági 
kormányzáshoz kötik, a Tanácsot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az egységes 
végrehajtási feltételek biztosítása céljából, 
a Bizottság javaslatára, végrehajtási jogi 
aktusok útján felfüggessze a helyreállítási 
és rezilienciaépítési programokkal 
kapcsolatos javaslatokra vonatkozó 
határozatok elfogadására rendelkezésre 
álló időszakot, illetve felfüggessze az 
eszköz keretében történő való 
kifizetéseket, amennyiben jelentős meg 
nem felelés áll fenn a (...) szóló, (EU) 
XXX/XX európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben [CPR] a gazdasági 
kormányzás tekintetében meghatározott 
releváns eseteket illetően. A Tanácsot arra 
is fel kell hatalmazni, hogy az említett 
releváns eseteket illetően, a Bizottság 
javaslatára, végrehajtási jogi aktusok 
útján visszavonja az ilyen 
felfüggesztéseket.

törölve

Or. en

Módosítás 287
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Annak érdekében, hogy olyan 
intézkedéseket lehessen hozni, amelyek az 
eszközt a gondos gazdasági 
kormányzáshoz kötik, a Tanácsot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az egységes 
végrehajtási feltételek biztosítása céljából, 
a Bizottság javaslatára, végrehajtási jogi 
aktusok útján felfüggessze a helyreállítási 
és rezilienciaépítési programokkal 
kapcsolatos javaslatokra vonatkozó 
határozatok elfogadására rendelkezésre 
álló időszakot, illetve felfüggessze az 
eszköz keretében történő való 
kifizetéseket, amennyiben jelentős meg 
nem felelés áll fenn a (...) szóló, (EU) 
XXX/XX európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben [CPR] a gazdasági 
kormányzás tekintetében meghatározott 
releváns eseteket illetően. A Tanácsot arra 
is fel kell hatalmazni, hogy az említett 
releváns eseteket illetően, a Bizottság 
javaslatára, végrehajtási jogi aktusok 
útján visszavonja az ilyen 
felfüggesztéseket.

törölve

Or. en

Módosítás 288
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Engin Eroglu

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Annak érdekében, hogy olyan 
intézkedéseket lehessen hozni, amelyek az 
eszközt a gondos gazdasági 
kormányzáshoz kötik, a Tanácsot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az egységes 
végrehajtási feltételek biztosítása céljából, 
a Bizottság javaslatára, végrehajtási jogi 
aktusok útján felfüggessze a helyreállítási 
és rezilienciaépítési programokkal 
kapcsolatos javaslatokra vonatkozó 

(13) Annak érdekében, hogy olyan 
intézkedéseket lehessen hozni, amelyek az 
eszközt a gondos gazdasági 
kormányzáshoz kötik, a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az egységes 
végrehajtási feltételek biztosítása céljából 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján felfüggessze a helyreállítási és 
rezilienciaépítési programokkal 
kapcsolatos javaslatokra vonatkozó 
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határozatok elfogadására rendelkezésre álló 
időszakot, illetve felfüggessze az eszköz 
keretében történő való kifizetéseket, 
amennyiben jelentős meg nem felelés áll 
fenn a (...) szóló, (EU) XXX/XX európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben [CPR] a 
gazdasági kormányzás tekintetében 
meghatározott releváns eseteket illetően. 
A Tanácsot arra is fel kell hatalmazni, 
hogy az említett releváns eseteket illetően, 
a Bizottság javaslatára, végrehajtási jogi 
aktusok útján visszavonja az ilyen 
felfüggesztéseket.

határozatok elfogadására rendelkezésre álló 
időszakot, ha a Tanács az EUMSZ 
126. cikkének (11) bekezdésével 
kapcsolatban úgy dönt, hogy a tagállam 
nem hozott hatékony intézkedéseket a 
túlzott hiány kiigazítására; ha a Tanács az 
1176/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 8. cikkének 
(3) bekezdésével összhangban ugyanazon, 
az egyensúlyhiány esetén követendő 
eljáráson belül egymást követően két 
ajánlást fogad el azzal az indokkal, hogy a 
tagállam nem nyújtott be megfelelő 
korrekciós intézkedési tervet; ha a Tanács 
az 1176/2011/EU rendelet 10. cikkének 
(4) bekezdésével összhangban az 
egyensúlyhiány esetén követendő 
ugyanazon eljárás során egymást 
követően két olyan határozatot fogad el, 
amely megállapítja, hogy a tagállam nem 
teljesíti kötelezettségét, mivel nem hozta 
meg a javasolt korrekciós intézkedést; ha 
a Bizottság megállapítja, hogy a tagállam 
nem hozta meg a 332/200241/EK tanácsi 
rendeletben említett intézkedéseket, és 
ennek következtében úgy határoz, hogy 
nem engedélyezi az adott tagállam 
számára megítélt pénzügyi támogatás 
kifizetését; ha a Tanács úgy határoz, hogy 
a tagállam nem teljesíti a 472/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. 
cikkében említett makrogazdasági 
kiigazítási programot, illetve az EUMSZ 
136. cikkének (1) bekezdésével 
összhangban elfogadott tanácsi 
határozatban kért intézkedéseket. A 
Tanácsot arra is fel kell hatalmazni, hogy 
az említett releváns eseteket illetően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján felhatalmazza a Bizottságot az ilyen 
felfüggesztések visszavonására.

Or. en

Módosítás 289
Marc Angel

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Annak érdekében, hogy olyan 
intézkedéseket lehessen hozni, amelyek az 
eszközt a gondos gazdasági 
kormányzáshoz kötik, a Tanácsot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az egységes 
végrehajtási feltételek biztosítása céljából, 
a Bizottság javaslatára, végrehajtási jogi 
aktusok útján felfüggessze a helyreállítási 
és rezilienciaépítési programokkal 
kapcsolatos javaslatokra vonatkozó 
határozatok elfogadására rendelkezésre álló 
időszakot, illetve felfüggessze az eszköz 
keretében történő való kifizetéseket, 
amennyiben jelentős meg nem felelés áll 
fenn a (...) szóló, (EU) XXX/XX európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben [CPR] a 
gazdasági kormányzás tekintetében 
meghatározott releváns eseteket illetően. A 
Tanácsot arra is fel kell hatalmazni, hogy 
az említett releváns eseteket illetően, a 
Bizottság javaslatára, végrehajtási jogi 
aktusok útján visszavonja az ilyen 
felfüggesztéseket.

(13) Annak érdekében, hogy olyan 
intézkedéseket lehessen hozni, amelyek az 
eszközt a gondos gazdasági 
kormányzáshoz kötik, a Tanácsot és az 
Európai Parlamentet fel kell hatalmazni 
arra, hogy az egységes végrehajtási 
feltételek biztosítása, valamint a 
jogállamiság elve, a demokrácia és az 
alapvető jogok tiszteletben tartása 
céljából, a Bizottság javaslatára, 
végrehajtási jogi aktusok útján 
felfüggessze a helyreállítási és 
rezilienciaépítési programokkal 
kapcsolatos javaslatokra vonatkozó 
határozatok elfogadására rendelkezésre álló 
időszakot, illetve felfüggessze az eszköz 
keretében történő való kifizetéseket, 
amennyiben jelentős meg nem felelés áll 
fenn a (...) szóló, (EU) XXX/XX európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben [CPR] a 
gazdasági kormányzás tekintetében 
meghatározott releváns eseteket illetően. A 
Tanácsot arra is fel kell hatalmazni, hogy 
az említett releváns eseteket illetően, a 
Bizottság javaslatára, végrehajtási jogi 
aktusok útján visszavonja az ilyen 
felfüggesztéseket.

Or. en

Módosítás 290
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Annak érdekében, hogy olyan 
intézkedéseket lehessen hozni, amelyek az 
eszközt a gondos gazdasági 
kormányzáshoz kötik, a Tanácsot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az egységes 
végrehajtási feltételek biztosítása céljából, 
a Bizottság javaslatára, végrehajtási jogi 

(13) Annak érdekében, hogy olyan 
intézkedéseket lehessen hozni, amelyek az 
eszközt a gondos gazdasági 
kormányzáshoz kötik, a Tanácsot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az egységes 
végrehajtási feltételek biztosítása céljából, 
a Bizottság javaslatára, végrehajtási jogi 
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aktusok útján felfüggessze a helyreállítási 
és rezilienciaépítési programokkal 
kapcsolatos javaslatokra vonatkozó 
határozatok elfogadására rendelkezésre álló 
időszakot, illetve felfüggessze az eszköz 
keretében történő való kifizetéseket, 
amennyiben jelentős meg nem felelés áll 
fenn a (...) szóló, (EU) XXX/XX európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben [CPR] a 
gazdasági kormányzás tekintetében 
meghatározott releváns eseteket illetően. A 
Tanácsot arra is fel kell hatalmazni, hogy 
az említett releváns eseteket illetően, a 
Bizottság javaslatára, végrehajtási jogi 
aktusok útján visszavonja az ilyen 
felfüggesztéseket.

aktusok útján felfüggessze a helyreállítási 
és rezilienciaépítési programokkal 
kapcsolatos javaslatokra vonatkozó 
határozatok elfogadására rendelkezésre álló 
időszakot, illetve felfüggessze az eszköz 
keretében történő való kifizetéseket, 
amennyiben jelentős meg nem felelés áll 
fenn a gazdasági kormányzás tekintetében 
meghatározott releváns eseteket illetően. A 
Tanácsot arra is fel kell hatalmazni, hogy 
az említett releváns eseteket illetően, a 
Bizottság javaslatára, végrehajtási jogi 
aktusok útján visszavonja az ilyen 
felfüggesztéseket.

Or. en

Módosítás 291
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Annak érdekében, hogy olyan 
intézkedéseket lehessen hozni, amelyek az 
eszközt a gondos gazdasági 
kormányzáshoz kötik, a Tanácsot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az egységes 
végrehajtási feltételek biztosítása céljából, 
a Bizottság javaslatára, végrehajtási jogi 
aktusok útján felfüggessze a helyreállítási 
és rezilienciaépítési programokkal 
kapcsolatos javaslatokra vonatkozó 
határozatok elfogadására rendelkezésre álló 
időszakot, illetve felfüggessze az eszköz 
keretében történő való kifizetéseket, 
amennyiben jelentős meg nem felelés áll 
fenn a (...) szóló, (EU) XXX/XX európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben [CPR] a 
gazdasági kormányzás tekintetében 
meghatározott releváns eseteket illetően. A 
Tanácsot arra is fel kell hatalmazni, hogy 
az említett releváns eseteket illetően, a 
Bizottság javaslatára, végrehajtási jogi 
aktusok útján visszavonja az ilyen 

(13) Annak érdekében, hogy olyan 
intézkedéseket lehessen hozni, amelyek az 
eszközt a gondos gazdasági 
kormányzáshoz kötik, a Tanácsot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az egységes 
végrehajtási feltételek biztosítása céljából, 
a Bizottság javaslatára, végrehajtási jogi 
aktusok útján felfüggessze a helyreállítási 
és rezilienciaépítési programokkal 
kapcsolatos javaslatokra vonatkozó 
határozatok elfogadására rendelkezésre álló 
időszakot, illetve felfüggessze az eszköz 
keretében történő való kifizetéseket, illetve 
visszatéríttesse a már kifizetett összegeket, 
amennyiben jelentős meg nem felelés áll 
fenn a (...) szóló, (EU) XXX/XX európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben [CPR] a 
gazdasági kormányzás tekintetében 
meghatározott releváns eseteket illetően. A 
Tanácsot arra is fel kell hatalmazni, hogy 
az említett releváns eseteket illetően, a 
Bizottság javaslatára, végrehajtási jogi 
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felfüggesztéseket. aktusok útján visszavonja az ilyen 
felfüggesztéseket.

Or. en

Módosítás 292
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Annak érdekében, hogy olyan 
intézkedéseket lehessen hozni, amelyek az 
eszközt a gondos gazdasági 
kormányzáshoz kötik, a Tanácsot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az egységes 
végrehajtási feltételek biztosítása céljából, 
a Bizottság javaslatára, végrehajtási jogi 
aktusok útján felfüggessze a helyreállítási 
és rezilienciaépítési programokkal 
kapcsolatos javaslatokra vonatkozó 
határozatok elfogadására rendelkezésre álló 
időszakot, illetve felfüggessze az eszköz 
keretében történő való kifizetéseket, 
amennyiben jelentős meg nem felelés áll 
fenn a (...) szóló, (EU) XXX/XX európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben [CPR] a 
gazdasági kormányzás tekintetében 
meghatározott releváns eseteket illetően. A 
Tanácsot arra is fel kell hatalmazni, hogy 
az említett releváns eseteket illetően, a 
Bizottság javaslatára, végrehajtási jogi 
aktusok útján visszavonja az ilyen 
felfüggesztéseket.

(13) Annak érdekében, hogy olyan 
intézkedéseket lehessen hozni, amelyek az 
eszközt a gondos gazdasági és 
költségvetési kormányzáshoz kötik, a 
Tanácsot fel kell hatalmazni arra, hogy az 
egységes végrehajtási feltételek biztosítása 
céljából, a Bizottság javaslatára, 
végrehajtási jogi aktusok útján 
felfüggessze a helyreállítási és 
rezilienciaépítési programokkal 
kapcsolatos javaslatokra vonatkozó 
határozatok elfogadására rendelkezésre álló 
időszakot, illetve felfüggessze és 
visszakövetelje az eszköz keretében történő 
való kifizetéseket, amennyiben jelentős 
meg nem felelés áll fenn a (...) szóló, (EU) 
XXX/XX európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben [CPR] a gazdasági kormányzás 
tekintetében meghatározott releváns 
eseteket illetően. A Tanácsot arra is fel kell 
hatalmazni, hogy az említett releváns 
eseteket illetően, a Bizottság javaslatára, 
végrehajtási jogi aktusok útján visszavonja 
az ilyen felfüggesztéseket.

Or. en

Módosítás 293
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Annak érdekében, hogy olyan (13) Annak érdekében, hogy olyan 
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intézkedéseket lehessen hozni, amelyek az 
eszközt a gondos gazdasági 
kormányzáshoz kötik, a Tanácsot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az egységes 
végrehajtási feltételek biztosítása céljából, 
a Bizottság javaslatára, végrehajtási jogi 
aktusok útján felfüggessze a helyreállítási 
és rezilienciaépítési programokkal 
kapcsolatos javaslatokra vonatkozó 
határozatok elfogadására rendelkezésre álló 
időszakot, illetve felfüggessze az eszköz 
keretében történő való kifizetéseket, 
amennyiben jelentős meg nem felelés áll 
fenn a (...) szóló, (EU) XXX/XX európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben [CPR] a 
gazdasági kormányzás tekintetében 
meghatározott releváns eseteket illetően. A 
Tanácsot arra is fel kell hatalmazni, hogy 
az említett releváns eseteket illetően, a 
Bizottság javaslatára, végrehajtási jogi 
aktusok útján visszavonja az ilyen 
felfüggesztéseket.

intézkedéseket lehessen hozni, amelyek az 
eszközt a gondos gazdasági 
kormányzáshoz kötik, a Tanácsot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az egységes 
végrehajtási feltételek biztosítása céljából, 
a Bizottság javaslatára, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok útján felfüggessze a 
helyreállítási és rezilienciaépítési 
programokkal kapcsolatos javaslatokra 
vonatkozó határozatok elfogadására 
rendelkezésre álló időszakot, illetve 
felfüggessze az eszköz keretében történő 
való kifizetéseket, amennyiben jelentős 
meg nem felelés áll fenn a (...) szóló, (EU) 
XXX/XX európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben [CPR] a gazdasági kormányzás 
tekintetében meghatározott releváns 
eseteket illetően. A Tanácsot arra is fel kell 
hatalmazni, hogy az említett releváns 
eseteket illetően, a Bizottság javaslatára, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján visszavonja az ilyen 
felfüggesztéseket.

Or. en

Módosítás 294
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A szakpolitikai prioritások 
végrehajtásának megkönnyítése és teljes 
kapacitásának helyreállítása érdekében a 
gazdasági kormányzási keretet és az 
európai szemeszter folyamatát ki kell 
igazítani, hogy választ adjon a jelenlegi 
válság által feltárt sebezhetőségekre, és 
felkészüljön a jövőbeli kihívásokra. 
Figyelembe véve a Bizottság által 2019-
ben és 2020-ban indított 
kezdeményezéseket, az új 
keretrendszernek hatékonyan kell kezelnie 
a makrogazdasági és társadalmi-
gazdasági egyenlőtlenségeket, biztosítania 
kell a gazdasági kormányzás 
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döntéshozatalának demokratikus 
elszámoltathatóságát, és lehetővé kell 
tennie a zöld megállapodás mint az az 
Unió új növekedési stratégiájának 
végrehajtását, hogy fenntarthatóvá tegye 
az Unió gazdaságát, biztosítsa a méltányos 
és mindenkit befogadó átállást, és 
megragadja a digitális kor új lehetőségeit.

Or. en

Módosítás 295
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A szakpolitikai prioritások 
végrehajtásának megkönnyítése és teljes 
kapacitásának helyreállítása érdekében a 
gazdasági kormányzási keretet ki kell 
igazítani, hogy választ adjon a jelenlegi 
válság által feltárt sebezhetőségekre, és 
felkészüljön a jövőbeli kihívásokra. Az új 
keretrendszernek hatékonyan kell kezelnie 
a makrogazdasági és társadalmi-
gazdasági egyenlőtlenségeket, biztosítania 
kell a gazdasági kormányzás 
döntéshozatalának demokratikus 
elszámoltathatóságát, és lehetővé kell 
tennie a zöld megállapodás mint az az 
Unió új növekedési stratégiájának 
végrehajtását, hogy fenntarthatóvá tegye 
az Unió gazdaságát, biztosítsa a méltányos 
és mindenkit befogadó átállást, és 
megragadja a digitális kor új lehetőségeit.

Or. en

Módosítás 296
Fabienne Keller, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie 
Loiseau, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Morten Petersen, 
Ramona Strugariu, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Malik Azmani, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

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

(13a) Az eszköz a jogállamiság 
tekintetében fennálló, általánossá vált 
hiányosságok esetén az uniós költségvetés 
védelmének eszköze is. A Bizottság a 
jogállamiság tekintetében fennálló, 
általánossá vált hiányosságok esetén az 
Unió költségvetésének védelméről szóló 
[.../...] rendelettel összhangban 
végrehajtási jogi aktus útján határozatot 
fogad el a nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekre vonatkozó 
javaslatokról szóló határozatok 
elfogadására vonatkozó határidő 
felfüggesztéséről vagy az eszközből 
történő kifizetések felfüggesztéséről. A 
Bizottság végrehajtási jogi aktus útján 
határozatot hoz az időszak vagy a 
kifizetések felfüggesztésének 
megszüntetéséről.

Or. en

Módosítás 297
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Annak érdekében, hogy Unió-
szerte biztosítsa a fenntartható és 
rugalmas helyreállítást, valamint az 
európai zöld megállapodás célkitűzéseivel 
összhangban elősegítse a gazdasági 
támogatás végrehajtását, ez az eszköz 
hozzájárul a többéves pénzügyi keretben 
az éghajlati szempontok érvényesítésére 
vonatkozó átfogó 50%-os célhoz. Az egyes 
alapoknak az éghajlati szempontok 
érvényesítésére vonatkozó céljait a 
megfelelő jogszabályban kell 
meghatározni.

Or. en



PE655.953v01-00 126/344 AM\1211941HU.docx

HU

Módosítás 298
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A Tanácsnak megoldásokat kell 
kínálnia az esetleges járadékvadászati 
problémákra, például arra a visszatartó 
hatásra, amikor a tagállamok a 
költségvetési eszközzel kapcsolatos 
követelések teljesítéséig blokkolják a 
reformokat.

Or. en

Módosítás 299
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13b) Az európai szemesztert mint a 
közös felügyeleti ciklus keretében 
folytatott szakpolitikai koordináció keretét 
egy olyan keretrendszerre kell átállítani, 
amely összehangolja a fenntartható 
fejlődés politikáit, és lehetővé teszi a 
helyreállítási intézkedések koordinálását 
az európai zöld megállapodás, a szociális 
jogok európai pillére és az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljainak elvei 
keretében. Kiemelt kérdésként törekedni 
kell arra, hogy nemzeti szinten az érdekelt 
felek fokozottabb bevonása mellett 
nagyobb felelősséget vállaljanak az 
európai szemeszter folyamatával 
kapcsolatban. Ebből a célból a Stabilitási 
és Növekedési Paktumot felül kell 
vizsgálni és hozzá kell igazítani a 
fenntartható fejlődési paktumhoz, ami 
megkönnyíti a szükséges helyreállítás és 
az EU szakpolitikai prioritásaihoz 
szükséges beruházások megvalósítását.

Or. en
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Módosítás 300
Fabienne Keller, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie 
Loiseau, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Morten Petersen, 
Ramona Strugariu, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Malik Azmani, Valérie 
Hayer

Rendeletre irányuló javaslat
13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13b) Alapvető fontosságú, hogy a 
jogállamiság tekintetében fennálló, 
általánossá vált hiányosságok esetén az 
eszköz végső címzettjeinek és 
kedvezményezettjeinek jogos érdekeit 
megfelelően védjék a kifizetések 
felfüggesztésével szemben. Ebben az 
esetben a Bizottságnak kell vállalnia a 
felelősséget az eszköz kezeléséért. Ezt az 
eszközt, amely védi az Unió költségvetését 
a jogállamiság tekintetében fennálló, 
általánossá vált hiányosságok esetén, 
össze kell hangolni más uniós 
jogszabályok ugyanezen célt szolgáló 
eszközeivel.

Or. en

Módosítás 301
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzésének annak kell lennie, hogy 
előmozdítsa az Unió gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióját. Ennek érdekében az 
eszköznek hozzá kell járulna a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javításához, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 

(14) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzésének annak kell lennie, hogy 
előmozdítsa az Unió felfelé irányuló 
gazdasági, társadalmi és területi 
konvergenciáját és kohézióját, mérsékelje 
a Covid19-válság társadalmi és gazdasági 
hatását, és hozzájáruljon az alapvető 
uniós célkitűzések, például az európai 
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enyhítéséhez, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatásához, elősegítve ezáltal az 
uniós gazdaságok növekedési 
potenciáljának a Covid19-válságot követő 
helyreállítását és a munkahelyteremtést, 
valamint előmozdítva a fenntartható 
növekedést.

zöld megállapodáshoz, a Párizsi 
Megállapodáshoz, az ENSZ fenntartható 
fejlődési céljaihoz, a digitális 
átalakuláshoz, a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó stratégiához és a 
szociális jogok európai pilléréhez. Ennek 
érdekében az eszköznek hozzá kell járulna 
a tagállamok rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javításához, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítéséhez, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatásához, elősegítve ezáltal az 
Unió fenntartható növekedési 
potenciáljának a Covid19-válságot követő 
helyreállítását és a munkahelyteremtést, a 
dolgozói szegénység leküzdését, valamint 
előmozdítva a méltányos, inkluzív és 
fenntartható növekedést.

Or. en

Módosítás 302
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzésének annak kell lennie, hogy 
előmozdítsa az Unió gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióját. Ennek érdekében az 
eszköznek hozzá kell járulna a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javításához, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítéséhez, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatásához, elősegítve ezáltal 
az uniós gazdaságok növekedési 
potenciáljának a Covid19-válságot követő 
helyreállítását és a munkahelyteremtést, 
valamint előmozdítva a fenntartható 
növekedést.

(14) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzésének annak kell lennie, hogy 
előmozdítsa az Unió gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióját, és hozzájáruljon az 
uniós politikák célkitűzéseihez, az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljaihoz és a 
szociális jogok európai pilléréhez. Ennek 
érdekében az eszköznek támogatnia kell a 
kiemelt európai szakpolitikai területeket, 
azaz a környezeti szempontból 
fenntartható, energia- és erőforrás-
hatékony és körforgásos gazdaságra való 
méltányos és inkluzív átállást, az Unió 
2030-ra vonatkozó éghajlati céljait, 
valamint a nyitott digitális átállást és 
készségfejlesztési programot, és javítania 
kell a tagállamok társadalmi, gazdasági és 
intézményi rezilienciáját, válságokra való 
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felkészültségét és 
alkalmazkodóképességét, enyhítenie kell a 
válság gazdasági és társadalmi hatását, 
elősegítve ezáltal a Covid19-válságot 
követően az uniós gazdaságok 
fenntartható növekedési potenciálját és a 
munkahelyteremtést, valamint előmozdítva 
a nemi szempontból kiegyensúlyozott 
fenntartható növekedést. 

Or. en

Módosítás 303
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzésének annak kell lennie, hogy 
előmozdítsa az Unió gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióját. Ennek érdekében az 
eszköznek hozzá kell járulna a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javításához, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítéséhez, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatásához, elősegítve ezáltal az 
uniós gazdaságok növekedési 
potenciáljának a Covid19-válságot követő 
helyreállítását és a munkahelyteremtést, 
valamint előmozdítva a fenntartható 
növekedést.

(14) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzésének annak kell lennie, hogy a 
tagállamok harmonikusabb fejlődése 
érdekében előmozdítsa az Unió gazdasági, 
társadalmi és területi kohézióját, különös 
figyelmet fordítva a vidéki, hegyvidéki, 
legkülső és szigeti régiókra, valamint a 
súlyos és tartós természeti vagy 
demográfiai hátránnyal küzdő régiókra. 
Ennek érdekében az eszköznek hozzá kell 
járulna a tagállamok rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javításához, a 
válság gazdasági, társadalmi és 
demográfiai hatásának enyhítéséhez, 
valamint a zöld, digitális és demográfiai 
átállás támogatásához, elősegítve ezáltal az 
uniós gazdaságok növekedési 
potenciáljának a Covid19-válságot követő 
helyreállítását és a jó minőségű 
munkahelyek létrehozását, különösen a 
leginkább érintett ágazatokban, mint 
amilyen az egészségügyi ellátás, a kultúra, 
a turizmus, a kreatív ágazatok és a sport, 
valamint előmozdítva a fenntartható, 
inkluzív és hosszú távú gazdasági 
növekedést.

Or. en
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Módosítás 304
Roberts Zīle

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzésének annak kell lennie, hogy 
előmozdítsa az Unió gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióját. Ennek érdekében az 
eszköznek hozzá kell járulna a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javításához, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítéséhez, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatásához, elősegítve ezáltal az 
uniós gazdaságok növekedési 
potenciáljának a Covid19-válságot követő 
helyreállítását és a munkahelyteremtést, 
valamint előmozdítva a fenntartható 
növekedést.

(14) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzésének annak kell lennie, hogy 
előmozdítsa az Unió gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióját. Ennek érdekében az 
eszköznek hozzá kell járulna a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javításához, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítéséhez, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatásához, figyelembe véve az 
egyes régiók és tagállamok gazdasági 
fejlődésében meglévő egyenlőtlenségeket, 
elősegítve ezáltal az uniós gazdaságok 
növekedési potenciáljának a Covid19-
válságot követő helyreállítását és a 
munkahelyteremtést, továbbá a 
munkavállalók készségfejlesztését és 
átképzését, valamint előmozdítva a 
fenntartható növekedést.

Or. en

Módosítás 305
Agnès Evren

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzésének annak kell lennie, hogy 
előmozdítsa az Unió gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióját. Ennek érdekében az 
eszköznek hozzá kell járulna a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javításához, a 

(14) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzésének annak kell lennie, hogy 
garantálja az Unió gazdasági 
prosperitását, előmozdítsa gazdasági, 
társadalmi és területi kohézióját, és 
hozzájáruljon az Unió politikai 
célkitűzéseihez, az ENSZ fenntartható 
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válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítéséhez, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatásához, elősegítve ezáltal az 
uniós gazdaságok növekedési 
potenciáljának a Covid19-válságot követő 
helyreállítását és a munkahelyteremtést, 
valamint előmozdítva a fenntartható 
növekedést.

fejlődési céljaihoz, a szociális jogok 
európai pilléréhez, a Párizsi 
Megállapodáshoz, valamint a belső piac 
megerősítéséhez és elmélyítéséhez. Ennek 
érdekében az eszköznek hozzá kell járulna 
a tagállamok rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javításához, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítéséhez, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatásához, elősegítve ezáltal az 
uniós gazdaságok növekedési 
potenciáljának a Covid19-válságot követő 
helyreállítását és a munkahelyteremtést, 
valamint előmozdítva a fenntartható 
növekedést.

Or. fr

Módosítás 306
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzésének annak kell lennie, hogy 
előmozdítsa az Unió gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióját. Ennek érdekében az 
eszköznek hozzá kell járulna a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javításához, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítéséhez, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatásához, elősegítve ezáltal az 
uniós gazdaságok növekedési 
potenciáljának a Covid19-válságot követő 
helyreállítását és a munkahelyteremtést, 
valamint előmozdítva a fenntartható 
növekedést.

(14) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzésének annak kell lennie, hogy 
előmozdítsa az Unió gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióját. Ennek érdekében az 
eszköznek hozzá kell járulna a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javításához, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítéséhez, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatásához, elősegítve ezáltal az 
uniós gazdaságok növekedési 
potenciáljának a Covid19-válságot követő 
helyreállítását és a munkahelyteremtést, 
valamint előmozdítva a fenntartható 
növekedést. A célkitűzések elérése 
szempontjából döntő szerepe lesz a bővítő 
költségvetési irányvonalnak. A 
tagállamoknak az inkluzív növekedésen 
keresztül, a gazdasági visszaesés 
leküzdésével elő kell mozdítaniuk a 
költségvetési konszolidációt.
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Módosítás 307
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzésének annak kell lennie, hogy 
előmozdítsa az Unió gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióját. Ennek érdekében az 
eszköznek hozzá kell járulna a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javításához, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítéséhez, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatásához, elősegítve ezáltal az 
uniós gazdaságok növekedési 
potenciáljának a Covid19-válságot követő 
helyreállítását és a munkahelyteremtést, 
valamint előmozdítva a fenntartható 
növekedést.

(14) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzésének annak kell lennie, hogy 
előmozdítsa a növekedést, a gazdasági 
fejlődést, a munkahelyek és a 
foglalkoztatás védelmét, valamint a 
gazdasági, társadalmi és területi kohéziót. 
Ennek érdekében az eszköznek hozzá kell 
járulna a tagállamok rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javításához, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítéséhez, valamint a termelés és a 
foglalkoztatás növelésének támogatásához, 
különösen a leginkább érintett 
ágazatokban, mint amilyen a turizmus és 
az élelmiszer-ellátási lánc, továbbá az 
infrastruktúra és a közlekedés 
fejlesztéséhez, elősegítve ezáltal az uniós 
gazdaságok növekedési potenciáljának a 
Covid19-válságot követő helyreállítását és 
a munkahelyteremtést, valamint 
előmozdítva a fenntartható növekedést.

Or. en

Módosítás 308
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzésének annak kell lennie, hogy 
előmozdítsa az Unió gazdasági, társadalmi 

(14) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzésének annak kell lennie, hogy 
előmozdítsa az Unió gazdasági, társadalmi 
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és területi kohézióját. Ennek érdekében az 
eszköznek hozzá kell járulna a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javításához, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítéséhez, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatásához, elősegítve ezáltal az 
uniós gazdaságok növekedési 
potenciáljának a Covid19-válságot követő 
helyreállítását és a munkahelyteremtést, 
valamint előmozdítva a fenntartható 
növekedést.

és területi kohézióját. Ennek érdekében az 
eszköznek hozzá kell járulna a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javításához, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítéséhez, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatásához, elősegítve ezáltal az 
uniós gazdaságok növekedési 
potenciáljának a Covid19-válságot követő 
helyreállítását és a munkahelyteremtést, 
valamint előmozdítva a fenntartható 
növekedést. A növekedési potenciál 
helyreállítására a különböző tagállamok 
nehéz demográfiai helyzetének kezelésére 
irányuló intézkedések révén is törekedni 
kell, ami a munkaerő csökkenése miatt 
hátráltatja a hosszú távú növekedést.

Or. en

Módosítás 309
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzésének annak kell lennie, hogy 
előmozdítsa az Unió gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióját. Ennek érdekében az 
eszköznek hozzá kell járulna a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javításához, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítéséhez, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatásához, elősegítve ezáltal az 
uniós gazdaságok növekedési 
potenciáljának a Covid19-válságot követő 
helyreállítását és a munkahelyteremtést, 
valamint előmozdítva a fenntartható 
növekedést.

(14) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzésének annak kell lennie, hogy 
előmozdítsa az Unió gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióját, valamint az uniós 
taxonómiával összhangban a környezeti 
átállást, aminek során a környezetnek 
jelentős kárt okozó tevékenységek nem 
részesülhetnek finanszírozásban. Ennek 
érdekében az eszköznek hozzá kell járulna 
a tagállamok rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javításához, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítéséhez, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatásához, elősegítve ezáltal az 
uniós gazdaságok zöld növekedési 
potenciáljának a Covid19-válságot követő 
helyreállítását és a munkahelyteremtést, 
valamint előmozdítva a fenntartható 
növekedést.
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Módosítás 310
Sirpa Pietikäinen
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzésének annak kell lennie, hogy 
előmozdítsa az Unió gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióját. Ennek érdekében az 
eszköznek hozzá kell járulna a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javításához, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítéséhez, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatásához, elősegítve ezáltal az 
uniós gazdaságok növekedési 
potenciáljának a Covid19-válságot követő 
helyreállítását és a munkahelyteremtést, 
valamint előmozdítva a fenntartható 
növekedést.

(14) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzésének annak kell lennie, hogy 
előmozdítsa az Unió gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióját. Ennek érdekében az 
eszköznek hozzá kell járulna a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javításához, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítéséhez, a nemek közötti egyenlőség 
előmozdításához, valamint a zöld és 
digitális átállás támogatásához és a 
reziliens gondozási gazdaságra való 
átállást, elősegítve ezáltal az uniós 
gazdaságok növekedési potenciáljának a 
Covid19-válságot követő helyreállítását és 
a nemek közötti egyenlőséget figyelembe 
vevő munkahelyteremtést, valamint 
előmozdítva a fenntartható és inkluzív 
növekedést.

Or. en

Módosítás 311
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzésének annak kell lennie, hogy 
előmozdítsa az Unió gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióját. Ennek érdekében az 
eszköznek hozzá kell járulna a tagállamok 

(14) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzésének annak kell lennie, hogy 
előmozdítsa az Unió gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióját. Ennek érdekében az 
eszköznek hozzá kell járulna a tagállamok 
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rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javításához, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítéséhez, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatásához, elősegítve ezáltal az 
uniós gazdaságok növekedési 
potenciáljának a Covid19-válságot követő 
helyreállítását és a munkahelyteremtést, 
valamint előmozdítva a fenntartható 
növekedést.

rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javításához, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítéséhez, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatásához, elősegítve ezáltal az 
uniós gazdaságok növekedési 
potenciáljának a Covid19-válságot követő 
helyreállítását és a munkahelyteremtést, 
valamint előmozdítva a fenntartható 
növekedést. Különös figyelmet kell 
fordítani és támogatni kell azokat az 
országokat, amelyek nehézségekbe 
ütköznek az éghajlati célkitűzések elérése 
terén.

Or. en

Módosítás 312
Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzésének annak kell lennie, hogy 
előmozdítsa az Unió gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióját. Ennek érdekében az 
eszköznek hozzá kell járulna a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javításához, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítéséhez, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatásához, elősegítve ezáltal az 
uniós gazdaságok növekedési 
potenciáljának a Covid19-válságot követő 
helyreállítását és a munkahelyteremtést, 
valamint előmozdítva a fenntartható 
növekedést.

(14) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzésének annak kell lennie, hogy 
előmozdítsa az Unió gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióját. Ennek érdekében az 
eszköznek hozzá kell járulna a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javításához, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítéséhez, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatásához, elősegítve ezáltal a 
Párizsi Éghajlatvédelmi Megállapodással 
összeegyeztethető tevékenységek gyorsabb 
fejlesztését, és azoknak a 
tevékenységeknek a visszaszorítását, 
amelyek nem az uniós gazdaságok 
tevékenységei, továbbá ösztönözve a 
Covid19-válságot követő helyreállítást és a 
munkahelyteremtést, valamint előmozdítva 
a fenntartható növekedést.

Or. en
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Módosítás 313
Andrey Novakov, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Dominique Riquet

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzésének annak kell lennie, hogy 
előmozdítsa az Unió gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióját. Ennek érdekében az 
eszköznek hozzá kell járulna a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javításához, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítéséhez, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatásához, elősegítve ezáltal az 
uniós gazdaságok növekedési 
potenciáljának a Covid19-válságot követő 
helyreállítását és a munkahelyteremtést, 
valamint előmozdítva a fenntartható 
növekedést.

(14) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzésének annak kell lennie, hogy 
előmozdítsa az Unió gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióját. Ennek érdekében az 
eszköznek hozzá kell járulna a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javításához, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítéséhez, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatásához, elősegítve ezáltal az 
uniós gazdaságok növekedési 
potenciáljának a Covid19-válságot követő 
helyreállítását és a munkahelyteremtést, a 
versenyképességet, a foglalkoztatást és 
növekedést, valamint előmozdítva a 
fenntartható mobilitást és ösztönözve a 
vasúti közlekedésbe és infrastruktúrába 
történő beruházásokat.

Or. en

Módosítás 314
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzésének annak kell lennie, hogy 
előmozdítsa az Unió gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióját. Ennek érdekében az 
eszköznek hozzá kell járulna a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javításához, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítéséhez, valamint a zöld és digitális 

(14) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzésének annak kell lennie, hogy 
előmozdítsa az Unió gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióját. Ennek érdekében az 
eszköznek hozzá kell járulna a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javításához, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítéséhez, valamint a zöld és digitális 
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átállás támogatásához, elősegítve ezáltal az 
uniós gazdaságok növekedési 
potenciáljának a Covid19-válságot követő 
helyreállítását és a munkahelyteremtést, 
valamint előmozdítva a fenntartható 
növekedést.

átállás támogatásához, elősegítve ezáltal az 
uniós gazdaságok növekedési 
potenciáljának a Covid19-válságot követő 
helyreállítását és a munkahelyteremtést, 
valamint előmozdítva a fenntartható 
növekedést. A támogatott intézkedéseknek 
egyértelmű uniós hozzáadott értékkel kell 
rendelkezniük.

Or. en

Módosítás 315
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzésének annak kell lennie, hogy 
előmozdítsa az Unió gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióját. Ennek érdekében az 
eszköznek hozzá kell járulna a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javításához, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítéséhez, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatásához, elősegítve ezáltal 
az uniós gazdaságok növekedési 
potenciáljának a Covid19-válságot követő 
helyreállítását és a munkahelyteremtést, 
valamint előmozdítva a fenntartható 
növekedést.

(14) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzésének annak kell lennie, hogy a 
nemzeti szuverenitást teljes mértékben 
tiszteletben tartva előmozdítsa az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi kohézióját. 
Ennek érdekében az eszköznek hozzá kell 
járulna a tagállamok rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javításához, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítéséhez, elősegítve ezáltal a tagállami 
gazdaságok növekedési potenciáljának a 
Covid19-válságot követő helyreállítását és 
a fenntartható növekedést.

Or. en

Módosítás 316
Margarida Marques, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzésének annak kell lennie, hogy 

(14) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzésének annak kell lennie, hogy 



PE655.953v01-00 138/344 AM\1211941HU.docx

HU

előmozdítsa az Unió gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióját. Ennek érdekében az 
eszköznek hozzá kell járulna a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javításához, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítéséhez, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatásához, elősegítve ezáltal az 
uniós gazdaságok növekedési 
potenciáljának a Covid19-válságot követő 
helyreállítását és a munkahelyteremtést, 
valamint előmozdítva a fenntartható 
növekedést.

előmozdítsa az Unió gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióját. Ennek érdekében az 
eszköznek hozzá kell járulna a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javításához, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítéséhez, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatásához, törekedve a 
klímasemleges Európa 2050-ig történő 
megvalósítására, elősegítve ezáltal az uniós 
gazdaságok növekedési potenciáljának a 
Covid19-válságot követő helyreállítását és 
a munkahelyteremtést, továbbá a jól 
működő egységes piacot, fellendítve a 
kulcsfontosságú ágazatokon belüli 
beruházásokat, valamint előmozdítva a 
fenntartható és inkluzív növekedést.

Or. en

Módosítás 317
Marek Belka

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzésének annak kell lennie, hogy 
előmozdítsa az Unió gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióját. Ennek érdekében az 
eszköznek hozzá kell járulna a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javításához, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítéséhez, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatásához, elősegítve ezáltal az 
uniós gazdaságok növekedési 
potenciáljának a Covid19-válságot követő 
helyreállítását és a munkahelyteremtést, 
valamint előmozdítva a fenntartható 
növekedést.

(14) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzésének annak kell lennie, hogy 
előmozdítsa az Unió gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióját. Ennek érdekében az 
eszköznek hozzá kell járulna a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javításához, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítéséhez, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatásához, törekedve a 
klímasemleges Európa 2050-ig történő 
megvalósítására, elősegítve ezáltal az uniós 
gazdaságok növekedési potenciáljának a 
Covid19-válságot követő helyreállítását és 
a munkahelyteremtést, fellendítve a 
kulcsfontosságú ágazatokon belüli 
beruházásokat, valamint előmozdítva a 
fenntartható növekedést.

Or. en
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Módosítás 318
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzésének annak kell lennie, hogy 
előmozdítsa az Unió gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióját. Ennek érdekében az 
eszköznek hozzá kell járulna a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javításához, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítéséhez, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatásához, elősegítve ezáltal az 
uniós gazdaságok növekedési 
potenciáljának a Covid19-válságot követő 
helyreállítását és a munkahelyteremtést, 
valamint előmozdítva a fenntartható 
növekedést.

(14) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzésének annak kell lennie, hogy 
előmozdítsa az Unió gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióját, és csökkentse az 
infrastrukturális különbségeket. Ennek 
érdekében az eszköznek hozzá kell járulna 
a tagállamok rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javításához, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítéséhez, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatásához, elősegítve ezáltal az 
uniós gazdaságok növekedési 
potenciáljának a Covid19-válságot követő 
helyreállítását és a munkahelyteremtést, 
valamint előmozdítva a fenntartható 
növekedést.

Or. en

Módosítás 319
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzésének annak kell lennie, hogy 
előmozdítsa az Unió gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióját. Ennek érdekében az 
eszköznek hozzá kell járulna a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javításához, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítéséhez, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatásához, elősegítve ezáltal az 

(14) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzésének annak kell lennie, hogy 
előmozdítsa az Unió gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióját. Ennek érdekében az 
eszköznek hozzá kell járulna a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javításához, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítéséhez, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatásához, törekedve a 
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uniós gazdaságok növekedési 
potenciáljának a Covid19-válságot követő 
helyreállítását és a munkahelyteremtést, 
valamint előmozdítva a fenntartható 
növekedést.

klímasemleges Európa 2050-ig történő 
megvalósítására, elősegítve ezáltal az uniós 
gazdaságok növekedési potenciáljának a 
Covid19-válságot követő helyreállítását és 
a munkahelyteremtést, fellendítve a 
kulcsfontosságú ágazatokon belüli 
beruházásokat, valamint előmozdítva a 
fenntartható növekedést.

Or. en

Módosítás 320
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzésének annak kell lennie, hogy 
előmozdítsa az Unió gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióját. Ennek érdekében az 
eszköznek hozzá kell járulna a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javításához, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítéséhez, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatásához, elősegítve ezáltal az 
uniós gazdaságok növekedési 
potenciáljának a Covid19-válságot követő 
helyreállítását és a munkahelyteremtést, 
valamint előmozdítva a fenntartható 
növekedést.

(14) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzésének annak kell lennie, hogy 
előmozdítsa az Unió gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióját. Ennek érdekében az 
eszköznek hozzá kell járulna a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javításához, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítéséhez, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatásához, elősegítve ezáltal az 
uniós gazdaságok növekedési 
potenciáljának és hosszú távú 
versenyképességének a Covid19-válságot 
követő helyreállítását és a 
munkahelyteremtést, valamint előmozdítva 
a fenntartható növekedést.

Or. en

Módosítás 321
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzésének annak kell lennie, hogy 
előmozdítsa az Unió gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióját. Ennek érdekében az 
eszköznek hozzá kell járulna a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javításához, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítéséhez, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatásához, elősegítve ezáltal az 
uniós gazdaságok növekedési 
potenciáljának a Covid19-válságot követő 
helyreállítását és a munkahelyteremtést, 
valamint előmozdítva a fenntartható 
növekedést.

(14) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzésének annak kell lennie, hogy 
előmozdítsa az Unió gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióját. Ennek érdekében az 
eszköznek hozzá kell járulna a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javításához, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítéséhez, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatásához, elősegítve ezáltal az 
uniós gazdaságok növekedési 
potenciáljának a Covid19-válságot követő 
helyreállítását és a munkahelyteremtést, 
erősítve a közszolgáltatásokat, valamint 
előmozdítva a fenntartható növekedést.

Or. en

Módosítás 322
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzésének annak kell lennie, hogy 
előmozdítsa az Unió gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióját. Ennek érdekében az 
eszköznek hozzá kell járulna a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javításához, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítéséhez, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatásához, elősegítve ezáltal az 
uniós gazdaságok növekedési 
potenciáljának a Covid19-válságot követő 
helyreállítását és a munkahelyteremtést, 
valamint előmozdítva a fenntartható 
növekedést.

(14) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzésének annak kell lennie, hogy 
előmozdítsa az Unió felfelé irányuló 
gazdasági, társadalmi és területi kohézióját. 
Ennek érdekében az eszköznek hozzá kell 
járulna a tagállamok rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javításához, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítéséhez, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatásához, elősegítve ezáltal az 
uniós gazdaságok növekedési 
potenciáljának a Covid19-válságot követő 
helyreállítását és a munkahelyteremtést, 
valamint előmozdítva a fenntartható 
növekedést.

Or. en
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Módosítás 323
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Az eszköz forrásaihoz, amelyek az 
Európai Helyreállítási Eszköz (Next 
Generation EU) részét képezik, 
egyértelmű és hiteles törlesztési tervet kell 
mellékelni. A törlesztést az új saját 
forrásokból kell fizetni, amelyeknek a 
következő többéves pénzügyi keret 
folyamán kell érvénybe lépniük.

Or. en

Módosítás 324
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Az eszköz addicionalitására 
vonatkozó célkitűzés maximális 
megvalósítása és ezáltal európai 
hozzáadott értékének növelése érdekében 
a 2020. február 1-jétől a Covid19-válság 
gazdasági és társadalmi hatásainak 
enyhítése céljából életben léptetett 
intézkedéseknek támogathatónak kell 
lenniük.

Or. en

Módosítás 325
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang

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

(14a) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz lehetőséget nyújt 
arra, hogy a jövő generációi számára új 
lehetőségeket kínáló innovatív projektekbe 
történő beruházások révén korszerűsítsék 
az uniós költségvetést.

Or. en

Módosítás 326
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz egyedi 
célkitűzése az, hogy a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekben a reformokra 
és beruházásokra vonatkozóan 
meghatározott mérföldkövek és célok 
megvalósítása céljából pénzügyi 
támogatást nyújtson. Ezt az egyedi 
célkitűzést az érintett tagállamokkal szoros 
együttműködésben kell megvalósítani.

(15) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz egyedi 
célkitűzése az, hogy a helyreállítási és 
rezilienciaépítési és éghajlati átállási 
tervekben az átállást célzó reformokra és 
beruházásokra vonatkozóan meghatározott 
mérföldkövek és célok megvalósítása 
céljából pénzügyi támogatást nyújtson. Ezt 
az egyedi célkitűzést az érintett 
tagállamokkal és helyi önkormányzatokkal, 
valamint a környezetvédelmi hatóságokkal 
és a tudományos közösséggel szoros 
együttműködésben kell megvalósítani.

Or. en

Módosítás 327
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz egyedi 
célkitűzése az, hogy a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekben a reformokra 
és beruházásokra vonatkozóan 

(15) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz egyedi 
célkitűzése az, hogy a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekben a reformokra 
és a költségvetési szempontból nyereséges 
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meghatározott mérföldkövek és célok 
megvalósítása céljából pénzügyi 
támogatást nyújtson. Ezt az egyedi 
célkitűzést az érintett tagállamokkal szoros 
együttműködésben kell megvalósítani.

és hiteles beruházásokra vonatkozóan 
meghatározott mérföldkövek és célok 
megvalósítása céljából pénzügyi 
támogatást nyújtson. Ezt az egyedi 
célkitűzést az érintett tagállamokkal szoros 
együttműködésben kell megvalósítani.

Or. en

Módosítás 328
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz egyedi 
célkitűzése az, hogy a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekben a reformokra 
és beruházásokra vonatkozóan 
meghatározott mérföldkövek és célok 
megvalósítása céljából pénzügyi 
támogatást nyújtson. Ezt az egyedi 
célkitűzést az érintett tagállamokkal szoros 
együttműködésben kell megvalósítani.

(15) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz egyedi 
célkitűzése az, hogy a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekben a növekedést 
ösztönző reformokra és a fenntartható 
beruházásokra vonatkozóan meghatározott 
egyértelmű mérföldkövek és célok 
megvalósítása céljából pénzügyi 
támogatást nyújtson. Ezt az egyedi 
célkitűzést az érintett tagállamokkal szoros 
együttműködésben kell megvalósítani.

Or. en

Módosítás 329
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Az eszköz nem támogathatja a 
harmadik országok stratégiai beruházási 
terveinek részét képező projekteket és a 
rendes nemzeti költségvetési kiadásokat.

Or. en

Módosítás 330
Mauri Pekkarinen
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Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Fontos, hogy az eszköz úgy 
nyújtson pénzügyi támogatást, hogy 
biztosítsa az egyenlő versenyfeltételeket az 
egységes piacon.

Or. en

Módosítás 331
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper

Rendeletre irányuló javaslat
15 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15b) Az egységes piac integritásának 
megőrzése és elmélyítésének elősegítése 
érdekében az eszköznek elsőbbséget kell 
adnia az e célkitűzéseket támogató 
projektek számára. Ezenkívül az eszköz 
nem támogathat olyan projekteket, 
amelyek károsak az egységes piac 
egészére.

Or. en

Módosítás 332
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
hozzájáruljon az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósításához, a tervnek a reformok és 
a közberuházási projektek végrehajtását 
szolgáló, koherens helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet képező 
intézkedésekből kell állnia. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek összhangban 

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
hozzájáruljon az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósításához, a tervnek a reformok és 
a közberuházási projektek végrehajtását 
szolgáló, koherens helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet képező 
intézkedésekből kell állnia. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek összhangban 
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kell lenniük az európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal, a nemzeti 
reformprogramokkal, a nemzeti energia- és 
klímatervekkel, a méltányos átállásra 
vonatkozó tervekkel, valamint az uniós 
alapok keretében elfogadott partnerségi 
megállapodásokkal és operatív 
programokkal. Az európai zöld 
megállapodás és a digitális menetrend 
prioritásainak körébe tartozó fellépések 
ösztönzése érdekében a terveknek a zöld és 
digitális átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is meg kell határozniuk. Az 
intézkedéseknek lehetővé kell tenniük a 
nemzeti energia- és klímatervekben és 
azok aktualizált változataiban 
meghatározott célok, célkitűzések és 
hozzájárulások gyors megvalósítását. 
Valamennyi támogatott tevékenységet az 
Unió éghajlatpolitikai és környezetvédelmi 
prioritásainak teljes körű tiszteletben 
tartása mellett kell folytatni.

kell lenniük az európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal, a nemzeti 
reformprogramokkal, a nemzeti energia- és 
klímatervekkel, a méltányos átállásra 
vonatkozó tervekkel, valamint az uniós 
alapok keretében elfogadott partnerségi 
megállapodásokkal és operatív 
programokkal. Emellett a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveknek összhangban 
kell lenniük az európai hozzáadott érték 
és az addicionalitás elvével. Az európai 
zöld megállapodás, a digitális menetrend, 
az ipari és kkv-stratégiák, az európai 
készségfejlesztési program, a 
gyermekgarancia és az ifjúsági garancia 
prioritásainak körébe tartozó fellépések 
ösztönzése érdekében a terveknek az e 
rendeletben kijelölt hat szakpolitikai 
terület szempontjából releváns 
intézkedéseket is meg kell határozniuk. 
Valamennyi támogatott tevékenységet az 
Unió éghajlatpolitikai és környezetvédelmi 
prioritásainak teljes körű tiszteletben 
tartása mellett kell folytatni. A 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
legalább 37%-át az éghajlati fellépések 
általános érvényesítésére kell fordítani, a 
terv legalább 20%-ának pedig a zöld 
átállás pilléréhez kell hozzájárulnia. 
Minden egyes terv legalább 20%-ának 
hozzá kell járulnia a digitális 
technológiákba, infrastruktúrába és 
folyamatokba történő befektetésekhez, az 
egyes tervekben előírt összegek legalább 
20%-ának pedig hozzá kell járulnia a 
fiatalok munkaerőpiaci kilátásainak és 
általános jóllétének okozott tartós károk 
kockázatának kezeléséhez azzal, hogy 
átfogó foglalkoztatási, oktatási és 
készségfejlesztési megoldásokat, valamint 
a fiatalokat célzó válaszokat nyújtanak. A 
helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összeegyeztethetőnek kell 
lenniük a nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó, a 2020–2025 közötti időszakra 
szóló uniós stratégiával. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveknek 
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összeegyeztethetőnek kell lenniük azzal a 
kötelezettséggel is, hogy tiszteletben kell 
tartani és elő kell mozdítani az EUSZ 
2. cikkében rögzített elveket. A 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
hozzájárulnak a konvergenciához és a 
regionális egyenlőtlenségek 
csökkentéséhez, és ebben az értelemben 
különösen ösztönzik a páneurópai 
projekteket.

Or. en

Módosítás 333
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
hozzájáruljon az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósításához, a tervnek a reformok és 
a közberuházási projektek végrehajtását 
szolgáló, koherens helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet képező 
intézkedésekből kell állnia. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek összhangban 
kell lenniük az európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal, a nemzeti 
reformprogramokkal, a nemzeti energia- 
és klímatervekkel, a méltányos átállásra 
vonatkozó tervekkel, valamint az uniós 
alapok keretében elfogadott partnerségi 
megállapodásokkal és operatív 
programokkal. Az európai zöld 
megállapodás és a digitális menetrend 
prioritásainak körébe tartozó fellépések 
ösztönzése érdekében a terveknek a zöld 
és digitális átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is meg kell határozniuk. Az 
intézkedéseknek lehetővé kell tenniük a 
nemzeti energia- és klímatervekben és azok 
aktualizált változataiban meghatározott 

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
hozzájáruljon az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósításához, a tervnek a reformok és 
a közberuházási projektek végrehajtását 
szolgáló, koherens helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet képező 
intézkedésekből kell állnia. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek összhangban 
kell lenniük az európai politika kiemelt 
területeivel és az Unió Párizsi 
Megállapodás szerinti 
kötelezettségvállalásaival, és figyelembe 
kell vennie a 2020-as európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokat és 
prioritásokat, a nemzeti 
reformprogramokat, a nemzeti energia- és 
klímaterveket, a méltányos átállásra 
vonatkozó terveket, valamint az uniós 
alapok keretében elfogadott partnerségi 
megállapodásokat és operatív 
programokat. Az intézkedéseknek 
lehetővé kell tenniük a nemzeti energia- és 
klímatervekben és azok aktualizált 
változataiban meghatározott célok, 
célkitűzések és hozzájárulások gyors 
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célok, célkitűzések és hozzájárulások gyors 
megvalósítását. Valamennyi támogatott 
tevékenységet az Unió éghajlatpolitikai és 
környezetvédelmi prioritásainak teljes körű 
tiszteletben tartása mellett kell folytatni.

megvalósítását. Az (EU) 2018/1999 
rendelet 33. cikke alapján az eszköz 
felhasználható a megújuló energiák uniós 
finanszírozási mechanizmusa szerinti 
fellépések támogatására is. Valamennyi 
támogatott tevékenységet az Unió 
éghajlatpolitikai és környezetvédelmi 
prioritásainak teljes körű tiszteletben 
tartása mellett kell folytatni, és azoknak 
meg kell felelniük a fenntartható 
befektetések előmozdítását célzó keret 
létrehozásáról, valamint az (EU) 
2019/2088 rendelet módosításáról szóló, 
2020. június 18-i (EU) 2020/852 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben [uniós 
taxonómiai rendelet] foglalt, jelentős 
károkozás elkerülését célzó elvnek és az 
adatvédelmi szabályoknak. Az eszköz nem 
használható fel az e rendelet kizárási 
listájában meghatározott tevékenységek 
támogatására. Ezenkívül a helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervek legalább 50%-
át az éghajlati és egyéb környezeti 
fenntarthatósági célkitűzések általános 
érvényesítésére kell fordítani, különös 
tekintettel a biológiai sokféleség 
megőrzésére. Az ilyen átfogó célkitűzések 
végrehajtásának nyomon követésére az 
uniós taxonómiát kell használni. 

Or. en

Módosítás 334
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
hozzájáruljon az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósításához, a tervnek a reformok és 
a közberuházási projektek végrehajtását 
szolgáló, koherens helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet képező 
intézkedésekből kell állnia. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek összhangban 

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
hozzájáruljon az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósításához, a tervnek a reformok és 
a közberuházási projektek végrehajtását 
szolgáló, koherens helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet képező 
intézkedésekből kell állnia. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek összhangban 
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kell lenniük az európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal, a nemzeti 
reformprogramokkal, a nemzeti energia- és 
klímatervekkel, a méltányos átállásra 
vonatkozó tervekkel, valamint az uniós 
alapok keretében elfogadott partnerségi 
megállapodásokkal és operatív 
programokkal. Az európai zöld 
megállapodás és a digitális menetrend 
prioritásainak körébe tartozó fellépések 
ösztönzése érdekében a terveknek a zöld 
és digitális átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is meg kell határozniuk. Az 
intézkedéseknek lehetővé kell tenniük a 
nemzeti energia- és klímatervekben és 
azok aktualizált változataiban 
meghatározott célok, célkitűzések és 
hozzájárulások gyors megvalósítását. 
Valamennyi támogatott tevékenységet az 
Unió éghajlatpolitikai és környezetvédelmi 
prioritásainak teljes körű tiszteletben 
tartása mellett kell folytatni.

kell lenniük az európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal, a nemzeti 
reformprogramokkal és a nemzeti energia- 
és klímatervekkel

Or. en

Módosítás 335
Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
hozzájáruljon az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósításához, a tervnek a reformok és 
a közberuházási projektek végrehajtását 
szolgáló, koherens helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet képező 
intézkedésekből kell állnia. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek összhangban 
kell lenniük az európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal, a nemzeti 
reformprogramokkal, a nemzeti energia- és 

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
hozzájáruljon az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósításához, a tervnek a reformok és 
a közberuházási projektek végrehajtását 
szolgáló, koherens, releváns, hatékony és 
eredményes helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet képező 
intézkedésekből kell állnia. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek összhangban 
kell lenniük az európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal, a nemzeti 
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klímatervekkel, a méltányos átállásra 
vonatkozó tervekkel, valamint az uniós 
alapok keretében elfogadott partnerségi 
megállapodásokkal és operatív 
programokkal. Az európai zöld 
megállapodás és a digitális menetrend 
prioritásainak körébe tartozó fellépések 
ösztönzése érdekében a terveknek a zöld és 
digitális átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is meg kell határozniuk. Az 
intézkedéseknek lehetővé kell tenniük a 
nemzeti energia- és klímatervekben és 
azok aktualizált változataiban 
meghatározott célok, célkitűzések és 
hozzájárulások gyors megvalósítását. 
Valamennyi támogatott tevékenységet az 
Unió éghajlatpolitikai és környezetvédelmi 
prioritásainak teljes körű tiszteletben 
tartása mellett kell folytatni.

reformprogramokkal, a nemzeti energia- és 
klímatervekkel, a méltányos átállásra 
vonatkozó tervekkel, valamint az uniós 
alapok keretében elfogadott partnerségi 
megállapodásokkal és operatív 
programokkal. Emellett a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveknek összhangban 
kell lenniük az európai hozzáadott érték 
elvével. Az európai zöld megállapodás, a 
digitális menetrend, az ipari és kkv-
stratégiák, az európai készségfejlesztési 
program, a gyermekgarancia és az 
ifjúsági garancia prioritásainak körébe 
tartozó fellépések ösztönzése érdekében a 
terveknek az e rendeletben kijelölt hat 
szakpolitikai terület szempontjából 
releváns intézkedéseket is meg kell 
határozniuk. Valamennyi támogatott 
tevékenységet az Unió éghajlatpolitikai és 
környezetvédelmi prioritásainak teljes körű 
tiszteletben tartása mellett kell folytatni. A 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
legalább 30%-át az (EU) 2020/852 
rendelet 9. cikke szerinti környezetvédelmi 
célkitűzések, valamint a 10. cikkének 
(1) bekezdése, 11., 12., 13., 14. és 15. cikke 
szerinti tevékenységek támogatására kell 
fordítani, az egyes tervek fennmaradó 
70%-ának pedig a jelentős károkozás 
elkerülését célzó elvet és az (EU) 2020/852 
rendelet 10. cikkének (2) bekezdését kell 
alkalmaznia. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveknek 
összeegyeztethetőnek kell lenniük a 
nemek közötti egyenlőségre vonatkozó, a 
2020–2025 közötti időszakra szóló uniós 
stratégiával.

Or. en

Módosítás 336
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy (16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
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a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
hozzájáruljon az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósításához, a tervnek a reformok és 
a közberuházási projektek végrehajtását 
szolgáló, koherens helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet képező 
intézkedésekből kell állnia. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek összhangban 
kell lenniük az európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal, a nemzeti 
reformprogramokkal, a nemzeti energia- és 
klímatervekkel, a méltányos átállásra 
vonatkozó tervekkel, valamint az uniós 
alapok keretében elfogadott partnerségi 
megállapodásokkal és operatív 
programokkal. Az európai zöld 
megállapodás és a digitális menetrend 
prioritásainak körébe tartozó fellépések 
ösztönzése érdekében a terveknek a zöld és 
digitális átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is meg kell határozniuk. Az 
intézkedéseknek lehetővé kell tenniük a 
nemzeti energia- és klímatervekben és 
azok aktualizált változataiban 
meghatározott célok, célkitűzések és 
hozzájárulások gyors megvalósítását. 
Valamennyi támogatott tevékenységet az 
Unió éghajlatpolitikai és környezetvédelmi 
prioritásainak teljes körű tiszteletben 
tartása mellett kell folytatni.

a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
hozzájáruljon az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósításához, a tervnek a reformok és 
a közberuházási projektek végrehajtását 
szolgáló, koherens, releváns, hatékony és 
eredményes helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet képező 
intézkedésekből kell állnia. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek összhangban 
kell lenniük az európai szemeszter 
keretében meghatározott hosszú távú uniós 
szakpolitikai prioritásokkal, kihívásokkal 
és prioritásokkal, a szociális jogok európai 
pillérével és a fenntartható fejlődési 
célokkal, a nemzeti reformprogramokkal, a 
nemzeti energia- és klímatervekkel, a 
méltányos átállásra vonatkozó tervekkel, 
valamint az uniós alapok keretében és/vagy 
az uniós jog és politikák végrehajtásával 
kapcsolatos intézkedésekben elfogadott 
partnerségi megállapodásokkal és operatív 
programokkal. Az európai zöld 
megállapodás, a digitális menetrend, az 
ipari és kkv-stratégiák, az európai 
készségfejlesztési program, a 
gyermekgarancia és az ifjúsági garancia 
prioritásainak körébe tartozó fellépések 
ösztönzése érdekében a terveknek az e 
rendeletben kijelölt hat szakpolitikai 
terület szempontjából releváns koherens, 
kiegészítő jellegű és koordinált 
intézkedéseket is meg kell határozniuk. 
Valamennyi támogatott tevékenységet az 
Unió éghajlatpolitikai és környezetvédelmi 
prioritásainak teljes körű tiszteletben 
tartása mellett kell folytatni. A 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
legalább 40%-át az éghajlati és egyéb 
környezeti fenntarthatósági célkitűzések 
általános érvényesítésére kell fordítani. A 
helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összeegyeztethetőnek kell 
lenniük a nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó, a 2020–2025 közötti időszakra 
szóló uniós stratégiával, és kifejezetten 
kezelniük kell az egyenlőtlenségeket, 
beleértve a társadalmi haladás elérésének 
módjára vonatkozó célokat és mutatókat 
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is.
(1. Az „európai szemeszter keretében 
meghatározott hosszú távú uniós 
szakpolitikai prioritásokkal, kihívásokkal 
és prioritásokkal, a szociális jogok európai 
pillérével és a fenntartható fejlődési 
célokkal, a nemzeti reformprogramokkal, a 
nemzeti energia- és klímatervekkel, a 
méltányos átállásra vonatkozó tervekkel, 
valamint az uniós alapok keretében és/vagy 
az uniós jog és politikák végrehajtásával 
kapcsolatos intézkedésekben elfogadott 
partnerségi megállapodásokkal és operatív 
programokkal” megfogalmazás a teljes 
szövegben alkalmazandó.
2. A „helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervek legalább 40%-át az éghajlati és 
egyéb környezeti fenntarthatósági 
célkitűzések általános érvényesítésére kell 
fordítani” megfogalmazás a teljes 
szövegben alkalmazandó.)

Or. en

Módosítás 337
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
hozzájáruljon az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósításához, a tervnek a reformok és 
a közberuházási projektek végrehajtását 
szolgáló, koherens helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet képező 
intézkedésekből kell állnia. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek 
összhangban kell lenniük az európai 
szemeszter keretében meghatározott 
releváns országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal, a nemzeti 
reformprogramokkal, a nemzeti energia- 
és klímatervekkel, a méltányos átállásra 

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
hozzájáruljon az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósításához, a tervnek a reformok és 
a közberuházási projektek végrehajtását 
szolgáló, koherens helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet képező 
intézkedésekből kell állnia. A terveknek a 
fenntartható gazdasági növekedés 
szempontjából releváns intézkedéseket is 
meg kell határozniuk. Az intézkedéseknek 
lehetővé kell tenniük a nemzeti energia- és 
klímatervekben és azok aktualizált 
változataiban meghatározott célok, 
célkitűzések és hozzájárulások gyors 
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vonatkozó tervekkel, valamint az uniós 
alapok keretében elfogadott partnerségi 
megállapodásokkal és operatív 
programokkal. Az európai zöld 
megállapodás és a digitális menetrend 
prioritásainak körébe tartozó fellépések 
ösztönzése érdekében a terveknek a zöld és 
digitális átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is meg kell határozniuk. Az 
intézkedéseknek lehetővé kell tenniük a 
nemzeti energia- és klímatervekben és azok 
aktualizált változataiban meghatározott 
célok, célkitűzések és hozzájárulások gyors 
megvalósítását. Valamennyi támogatott 
tevékenységet az Unió éghajlatpolitikai és 
környezetvédelmi prioritásainak teljes 
körű tiszteletben tartása mellett kell 
folytatni.

megvalósítását.

Or. en

Módosítás 338
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
hozzájáruljon az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósításához, a tervnek a reformok és 
a közberuházási projektek végrehajtását 
szolgáló, koherens helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet képező 
intézkedésekből kell állnia. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek összhangban 
kell lenniük az európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal, a nemzeti 
reformprogramokkal, a nemzeti energia- 
és klímatervekkel, a méltányos átállásra 
vonatkozó tervekkel, valamint az uniós 
alapok keretében elfogadott partnerségi 
megállapodásokkal és operatív 
programokkal. Az európai zöld 
megállapodás és a digitális menetrend 

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
hozzájáruljon az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósításához, a tervnek a reformok 
végrehajtását szolgáló, koherens 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervet 
képező intézkedésekből kell állnia. A 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveknek 
összhangban kell lenniük a nemzeti 
reformprogramokkal, valamint az uniós 
alapok keretében elfogadott operatív 
programokkal. Az intézkedéseknek 
lehetővé kell tenniük a nemzeti tervekben 
és azok aktualizált változataiban 
meghatározott célok, célkitűzések és 
hozzájárulások fenntartható elérését.



PE655.953v01-00 154/344 AM\1211941HU.docx

HU

prioritásainak körébe tartozó fellépések 
ösztönzése érdekében a terveknek a zöld 
és digitális átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is meg kell határozniuk. Az 
intézkedéseknek lehetővé kell tenniük a 
nemzeti energia- és klímatervekben és 
azok aktualizált változataiban 
meghatározott célok, célkitűzések és 
hozzájárulások gyors megvalósítását. 
Valamennyi támogatott tevékenységet az 
Unió éghajlatpolitikai és környezetvédelmi 
prioritásainak teljes körű tiszteletben 
tartása mellett kell folytatni.

Or. en

Módosítás 339
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
hozzájáruljon az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósításához, a tervnek a reformok és 
a közberuházási projektek végrehajtását 
szolgáló, koherens helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet képező 
intézkedésekből kell állnia. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek összhangban 
kell lenniük az európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal, a nemzeti 
reformprogramokkal, a nemzeti energia- és 
klímatervekkel, a méltányos átállásra 
vonatkozó tervekkel, valamint az uniós 
alapok keretében elfogadott partnerségi 
megállapodásokkal és operatív 
programokkal. Az európai zöld 
megállapodás és a digitális menetrend 
prioritásainak körébe tartozó fellépések 
ösztönzése érdekében a terveknek a zöld és 
digitális átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is meg kell határozniuk. Az 
intézkedéseknek lehetővé kell tenniük a 

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
hozzájáruljon az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósításához, a tervnek a reformok és 
a közberuházási projektek végrehajtását 
szolgáló, koherens helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet képező 
intézkedésekből kell állnia. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek összhangban 
kell lenniük az európai szemeszter 
keretében meghatározott prioritásokkal, a 
nemzeti reformprogramokkal, a 
reformokra és a közberuházásokra 
vonatkozó, a Tanács és az Európai 
Parlament által megvitatott stratégiai 
iránnyal, a nemzeti energia- és 
klímatervekkel, a méltányos átállásra 
vonatkozó tervekkel, valamint az uniós 
alapok keretében elfogadott partnerségi 
megállapodásokkal és operatív 
programokkal. Az európai zöld 
megállapodás, a digitális menetrend és az 
iparstratégia prioritásainak körébe tartozó 
fellépések ösztönzése érdekében a 
terveknek a zöld és digitális átállás 



AM\1211941HU.docx 155/344 PE655.953v01-00

HU

nemzeti energia- és klímatervekben és azok 
aktualizált változataiban meghatározott 
célok, célkitűzések és hozzájárulások gyors 
megvalósítását. Valamennyi támogatott 
tevékenységet az Unió éghajlatpolitikai és 
környezetvédelmi prioritásainak teljes körű 
tiszteletben tartása mellett kell folytatni.

szempontjából releváns intézkedéseket is 
meg kell határozniuk, valamint javítaniuk 
kell a globális hatások kezelése során a 
reziliencia erősítésével kapcsolatos 
feltételeket. Az intézkedéseknek lehetővé 
kell tenniük a nemzeti energia- és 
klímatervekben és azok aktualizált 
változataiban meghatározott célok, 
célkitűzések és hozzájárulások gyors 
megvalósítását. Valamennyi támogatott 
tevékenységet az Unió éghajlatpolitikai és 
környezetvédelmi prioritásainak teljes körű 
tiszteletben tartása mellett kell folytatni. A 
reformoknak és a beruházásoknak hozzá 
kell járulniuk az aszimmetriák 
csökkentéséhez is, és elő kell mozdítaniuk 
a tagállamok közötti és tagállamokon 
belüli konvergenciát és kohéziót.

Or. en

Módosítás 340
Agnès Evren

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
hozzájáruljon az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósításához, a tervnek a reformok és 
a közberuházási projektek végrehajtását 
szolgáló, koherens helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet képező 
intézkedésekből kell állnia. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek összhangban 
kell lenniük az európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal, a nemzeti 
reformprogramokkal, a nemzeti energia- és 
klímatervekkel, a méltányos átállásra 
vonatkozó tervekkel, valamint az uniós 
alapok keretében elfogadott partnerségi 
megállapodásokkal és operatív 
programokkal. Az európai zöld 
megállapodás és a digitális menetrend 

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
hozzájáruljon az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósításához, a tervnek a reformok és 
a közberuházási projektek végrehajtását 
szolgáló, koherens helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet képező 
intézkedésekből kell állnia. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek összhangban 
kell lenniük az európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal, a nemzeti 
reformprogramokkal, a nemzeti energia- és 
klímatervekkel, a méltányos átállásra 
vonatkozó tervekkel, valamint az uniós 
alapok keretében elfogadott partnerségi 
megállapodásokkal és operatív 
programokkal. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervnek emellett 
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prioritásainak körébe tartozó fellépések 
ösztönzése érdekében a terveknek a zöld és 
digitális átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is meg kell határozniuk. Az 
intézkedéseknek lehetővé kell tenniük a 
nemzeti energia- és klímatervekben és azok 
aktualizált változataiban meghatározott 
célok, célkitűzések és hozzájárulások gyors 
megvalósítását. Valamennyi támogatott 
tevékenységet az Unió éghajlatpolitikai és 
környezetvédelmi prioritásainak teljes körű 
tiszteletben tartása mellett kell folytatni.

tiszteletben kell tartania az uniós 
finanszírozás terén alkalmazott 
addicionalitás elvét, és olyan projekteket 
kell támogatnia, melyek valódi uniós 
hozzáadott értéket teremtenek. Az európai 
zöld megállapodás és a digitális menetrend 
prioritásainak körébe tartozó fellépések 
ösztönzése érdekében a terveknek a zöld és 
digitális átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is meg kell határozniuk. Az 
intézkedéseknek lehetővé kell tenniük a 
nemzeti energia- és klímatervekben és azok 
aktualizált változataiban meghatározott 
célok, célkitűzések és hozzájárulások gyors 
megvalósítását. Valamennyi támogatott 
tevékenységet az Unió éghajlatpolitikai, 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos és 
környezetvédelmi prioritásainak teljes körű 
tiszteletben tartása mellett kell folytatni.

Or. fr

Módosítás 341
Marc Angel

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
hozzájáruljon az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósításához, a tervnek a reformok és 
a közberuházási projektek végrehajtását 
szolgáló, koherens helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet képező 
intézkedésekből kell állnia. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek összhangban 
kell lenniük az európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal, a nemzeti 
reformprogramokkal, a nemzeti energia- és 
klímatervekkel, a méltányos átállásra 
vonatkozó tervekkel, valamint az uniós 
alapok keretében elfogadott partnerségi 
megállapodásokkal és operatív 
programokkal. Az európai zöld 

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
hozzájáruljon az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósításához, a tervnek a reformok és 
a közberuházási projektek végrehajtását 
szolgáló, koherens helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet képező 
intézkedésekből kell állnia. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek összhangban 
kell lenniük az európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal, a nemzeti 
reformprogramokkal, a nemzeti energia- és 
klímatervekkel, a méltányos átállásra 
vonatkozó tervekkel, valamint az uniós 
alapok keretében elfogadott partnerségi 
megállapodásokkal és operatív 
programokkal. Ezenkívül a helyreállítási 
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megállapodás és a digitális menetrend 
prioritásainak körébe tartozó fellépések 
ösztönzése érdekében a terveknek a zöld és 
digitális átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is meg kell határozniuk. Az 
intézkedéseknek lehetővé kell tenniük a 
nemzeti energia- és klímatervekben és azok 
aktualizált változataiban meghatározott 
célok, célkitűzések és hozzájárulások gyors 
megvalósítását. Valamennyi támogatott 
tevékenységet az Unió éghajlatpolitikai és 
környezetvédelmi prioritásainak teljes körű 
tiszteletben tartása mellett kell folytatni.

és rezilienciaépítési terveknek 
összhangban kell lenniük az európai 
hozzáadott érték elvével, és tiszteletben 
kell tartaniuk az Unió alapvető jogait és 
értékeit, amelyeket az EUMSZ 2. cikke 
határoz meg. Az európai zöld 
megállapodás és a digitális menetrend 
prioritásainak körébe tartozó fellépések 
ösztönzése érdekében a terveknek a zöld és 
digitális átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is meg kell határozniuk. Az 
intézkedéseknek lehetővé kell tenniük a 
nemzeti energia- és klímatervekben és azok 
aktualizált változataiban meghatározott 
célok, célkitűzések és hozzájárulások gyors 
megvalósítását. Valamennyi támogatott 
tevékenységet az Unió éghajlatpolitikai és 
környezetvédelmi prioritásainak teljes körű 
tiszteletben tartása mellett kell folytatni.

Or. en

Módosítás 342
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
hozzájáruljon az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósításához, a tervnek a reformok és 
a közberuházási projektek végrehajtását 
szolgáló, koherens helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet képező 
intézkedésekből kell állnia. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek összhangban 
kell lenniük az európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal, a nemzeti 
reformprogramokkal, a nemzeti energia- és 
klímatervekkel, a méltányos átállásra 
vonatkozó tervekkel, valamint az uniós 
alapok keretében elfogadott partnerségi 
megállapodásokkal és operatív 
programokkal. Az európai zöld 

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
hozzájáruljon az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósításához, a tervnek a reformok és 
a közberuházási projektek végrehajtását 
szolgáló, koherens helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet képező 
intézkedésekből kell állnia. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek összhangban 
kell lenniük az európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal, a nemzeti 
reformprogramokkal, a nemzeti energia- és 
klímatervekkel, a méltányos átállásra 
vonatkozó tervekkel, valamint az uniós 
alapok keretében elfogadott partnerségi 
megállapodásokkal és operatív 
programokkal. Az európai zöld 
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megállapodás és a digitális menetrend 
prioritásainak körébe tartozó fellépések 
ösztönzése érdekében a terveknek a zöld és 
digitális átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is meg kell határozniuk. Az 
intézkedéseknek lehetővé kell tenniük a 
nemzeti energia- és klímatervekben és azok 
aktualizált változataiban meghatározott 
célok, célkitűzések és hozzájárulások gyors 
megvalósítását. Valamennyi támogatott 
tevékenységet az Unió éghajlatpolitikai és 
környezetvédelmi prioritásainak teljes körű 
tiszteletben tartása mellett kell folytatni.

megállapodás és a digitális menetrend 
prioritásainak körébe tartozó fellépések 
ösztönzése érdekében a terveknek a 
méltányos zöld és digitális átállás 
szempontjából releváns intézkedéseket is 
meg kell határozniuk. Az intézkedéseknek 
lehetővé kell tenniük a kibocsátások 
csökkentését, valamint a nemzeti energia- 
és klímatervekben és azok aktualizált 
változataiban meghatározott célok, 
célkitűzések és hozzájárulások gyors 
megvalósítását. Annak biztosítása mellett, 
hogy az intézkedések költsége nem ró 
további terhet az energiaszegénység és 
gazdasági szegénység kockázatának kitett 
tagállamokra, valamennyi támogatott 
tevékenységet az Unió digitális, 
éghajlatpolitikai és fenntarthatósági 
prioritásainak teljes körű tiszteletben 
tartása mellett kell folytatni.

Or. en

Módosítás 343
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
hozzájáruljon az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósításához, a tervnek a reformok és 
a közberuházási projektek végrehajtását 
szolgáló, koherens helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet képező 
intézkedésekből kell állnia. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek 
összhangban kell lenniük az európai 
szemeszter keretében meghatározott 
releváns országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal, a nemzeti 
reformprogramokkal, a nemzeti energia- és 
klímatervekkel, a méltányos átállásra 
vonatkozó tervekkel, valamint az uniós 
alapok keretében elfogadott partnerségi 
megállapodásokkal és operatív 

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
hozzájáruljon az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósításához, a tervnek a reformok és 
a közberuházási projektek végrehajtását 
szolgáló, koherens helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet képező 
intézkedésekből kell állnia. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervek összhangban 
vannak az európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
kihívásokkal és prioritásokkal, a nemzeti 
reformprogramokkal, a nemzeti energia- és 
klímatervekkel, a méltányos átállásra 
vonatkozó tervekkel, valamint az uniós 
alapok keretében elfogadott partnerségi 
megállapodásokkal és operatív 
programokkal. Az európai zöld 
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programokkal. Az európai zöld 
megállapodás és a digitális menetrend 
prioritásainak körébe tartozó fellépések 
ösztönzése érdekében a terveknek a zöld és 
digitális átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is meg kell határozniuk. Az 
intézkedéseknek lehetővé kell tenniük a 
nemzeti energia- és klímatervekben és azok 
aktualizált változataiban meghatározott 
célok, célkitűzések és hozzájárulások gyors 
megvalósítását. Valamennyi támogatott 
tevékenységet az Unió éghajlatpolitikai és 
környezetvédelmi prioritásainak teljes körű 
tiszteletben tartása mellett kell folytatni.

megállapodás és a digitális menetrend 
prioritásainak körébe tartozó fellépések 
ösztönzése érdekében a terveknek a zöld és 
digitális átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is meg kell határozniuk. Az 
intézkedéseknek lehetővé kell tenniük a 
nemzeti energia- és klímatervekben és azok 
aktualizált változataiban meghatározott 
célok, célkitűzések és hozzájárulások gyors 
megvalósítását. Valamennyi támogatott 
tevékenységet az Unió éghajlatpolitikai és 
környezetvédelmi prioritásainak teljes körű 
tiszteletben tartása mellett kell folytatni. Ki 
kell zárni a fosszilis tüzelőanyagok 
feltárásával, előállításával, 
feldolgozásával, forgalmazásával, 
tárolásával, szállításával, továbbításával 
vagy égetésével kapcsolatos 
beruházásokat.

Or. en

Módosítás 344
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
hozzájáruljon az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósításához, a tervnek a reformok és 
a közberuházási projektek végrehajtását 
szolgáló, koherens helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet képező 
intézkedésekből kell állnia. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek összhangban 
kell lenniük az európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal, a nemzeti 
reformprogramokkal, a nemzeti energia- és 
klímatervekkel, a méltányos átállásra 
vonatkozó tervekkel, valamint az uniós 

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
hozzájáruljon az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósításához, a tervnek a reformok és 
a közberuházási projektek végrehajtását 
szolgáló, koherens helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet képező 
intézkedésekből kell állnia. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek összhangban 
kell lenniük az európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal, a nemzeti 
reformprogramokkal, a nemzeti energia- és 
klímatervekkel, a méltányos átállásra 
vonatkozó tervekkel, valamint az uniós 



PE655.953v01-00 160/344 AM\1211941HU.docx

HU

alapok keretében elfogadott partnerségi 
megállapodásokkal és operatív 
programokkal. Az európai zöld 
megállapodás és a digitális menetrend 
prioritásainak körébe tartozó fellépések 
ösztönzése érdekében a terveknek a zöld és 
digitális átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is meg kell határozniuk. Az 
intézkedéseknek lehetővé kell tenniük a 
nemzeti energia- és klímatervekben és azok 
aktualizált változataiban meghatározott 
célok, célkitűzések és hozzájárulások gyors 
megvalósítását. Valamennyi támogatott 
tevékenységet az Unió éghajlatpolitikai és 
környezetvédelmi prioritásainak teljes körű 
tiszteletben tartása mellett kell folytatni.

alapok keretében elfogadott partnerségi 
megállapodásokkal és operatív 
programokkal. Az európai zöld 
megállapodás és a digitális menetrend 
prioritásainak körébe tartozó fellépések 
ösztönzése érdekében a terveknek a zöld és 
digitális átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is meg kell határozniuk. 
Ezenkívül a tervnek olyan intézkedéseket 
kell meghatároznia az oktatás és a kultúra 
területén, amelyek jelentős mértékben 
hozzájárulnak a gazdasági és társadalmi 
rezilienciához. Az intézkedéseknek 
lehetővé kell tenniük a nemzeti energia- és 
klímatervekben és azok aktualizált 
változataiban meghatározott célok, 
célkitűzések és hozzájárulások gyors 
megvalósítását. Valamennyi támogatott 
tevékenységet az Unió éghajlatpolitikai és 
környezetvédelmi prioritásainak teljes körű 
tiszteletben tartása mellett kell folytatni.

Or. en

Módosítás 345
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
hozzájáruljon az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósításához, a tervnek a reformok és 
a közberuházási projektek végrehajtását 
szolgáló, koherens helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet képező 
intézkedésekből kell állnia. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek összhangban 
kell lenniük az európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal, a nemzeti 
reformprogramokkal, a nemzeti energia- és 
klímatervekkel, a méltányos átállásra 
vonatkozó tervekkel, valamint az uniós 

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
hozzájáruljon az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósításához, a tervnek a fenntartható 
reformok és a közberuházási projektek 
végrehajtását szolgáló, koherens 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervet 
képező intézkedésekből kell állnia. A 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveknek 
összhangban kell lenniük a nemzeti 
reformprogramokkal és beruházási 
programokkal, a nemzeti energia- és 
klímatervekkel, a méltányos átállásra 
vonatkozó tervekkel, valamint az uniós 
alapok keretében elfogadott partnerségi 
megállapodásokkal és operatív 
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alapok keretében elfogadott partnerségi 
megállapodásokkal és operatív 
programokkal. Az európai zöld 
megállapodás és a digitális menetrend 
prioritásainak körébe tartozó fellépések 
ösztönzése érdekében a terveknek a zöld és 
digitális átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is meg kell határozniuk. Az 
intézkedéseknek lehetővé kell tenniük a 
nemzeti energia- és klímatervekben és 
azok aktualizált változataiban 
meghatározott célok, célkitűzések és 
hozzájárulások gyors megvalósítását. 
Valamennyi támogatott tevékenységet az 
Unió éghajlatpolitikai és környezetvédelmi 
prioritásainak teljes körű tiszteletben 
tartása mellett kell folytatni.

programokkal. Az Unió, az európai zöld 
megállapodás, a Párizsi Megállapodás, az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljai, a 
klímasemlegességre való, legkésőbb 2050-
ig megvalósítandó méltányos átállás, a 
nemek közötti egyenlőségre irányuló 
stratégia, a szociális jogok európai pillére 
és a digitális menetrend prioritásainak 
körébe tartozó fellépések ösztönzése 
érdekében a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveknek olyan 
intézkedéseket is meg kell határozniuk, 
amelyek lehetővé teszik az e prioritások 
szempontjából releváns célok, célkitűzések 
és hozzájárulások gyors és hatékony 
megvalósítását. Valamennyi támogatott 
tevékenységet az Unió éghajlatpolitikai és 
környezetvédelmi prioritásainak teljes körű 
tiszteletben tartása mellett és a jelentős 
károkozás elkerülését célzó elvvel teljes 
összhangban kell folytatni.

Or. en

Módosítás 346
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
hozzájáruljon az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósításához, a tervnek a reformok és 
a közberuházási projektek végrehajtását 
szolgáló, koherens helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet képező 
intézkedésekből kell állnia. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek összhangban 
kell lenniük az európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal, a nemzeti 
reformprogramokkal, a nemzeti energia- és 
klímatervekkel, a méltányos átállásra 
vonatkozó tervekkel, valamint az uniós 
alapok keretében elfogadott partnerségi 

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
hozzájáruljon az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósításához, a tervnek a reformok és 
a közberuházási projektek végrehajtását 
szolgáló, koherens helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet képező 
intézkedésekből kell állnia. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek összhangban 
kell lenniük az európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal, a nemzeti 
reformprogramokkal, a nemzeti energia- és 
klímatervekkel, a méltányos átállásra 
vonatkozó tervekkel, valamint az uniós 
alapok keretében elfogadott partnerségi 
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megállapodásokkal és operatív 
programokkal. Az európai zöld 
megállapodás és a digitális menetrend 
prioritásainak körébe tartozó fellépések 
ösztönzése érdekében a terveknek a zöld és 
digitális átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is meg kell határozniuk. Az 
intézkedéseknek lehetővé kell tenniük a 
nemzeti energia- és klímatervekben és azok 
aktualizált változataiban meghatározott 
célok, célkitűzések és hozzájárulások gyors 
megvalósítását. Valamennyi támogatott 
tevékenységet az Unió éghajlatpolitikai és 
környezetvédelmi prioritásainak teljes körű 
tiszteletben tartása mellett kell folytatni.

megállapodásokkal és operatív 
programokkal. Az európai zöld 
megállapodás és a digitális menetrend 
prioritásainak körébe tartozó fellépések, 
például a nemek közötti digitális szakadék 
kezelésének ösztönzése érdekében a 
terveknek a zöld és digitális átállás 
szempontjából releváns intézkedéseket is 
meg kell határozniuk. Az intézkedéseknek 
lehetővé kell tenniük a nemzeti energia- és 
klímatervekben és azok aktualizált 
változataiban meghatározott célok, 
célkitűzések és hozzájárulások gyors 
megvalósítását. Valamennyi támogatott 
tevékenységet az Unió éghajlatpolitikai és 
környezetvédelmi prioritásainak teljes körű 
tiszteletben tartása mellett kell folytatni. 
Ugyanígy minden támogatott 
tevékenységnek teljes mértékben 
összhangban kell lennie a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó, a 2020–2025 
közötti időszakra szóló uniós stratégiával.

Or. en

Módosítás 347
Sirpa Pietikäinen
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
hozzájáruljon az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósításához, a tervnek a reformok és 
a közberuházási projektek végrehajtását 
szolgáló, koherens helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet képező 
intézkedésekből kell állnia. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek összhangban 
kell lenniük az európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal, a nemzeti 
reformprogramokkal, a nemzeti energia- és 
klímatervekkel, a méltányos átállásra 

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
hozzájáruljon az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósításához, a tervnek a reformok és 
a közberuházási projektek végrehajtását 
szolgáló, koherens helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet képező 
intézkedésekből kell állnia. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervek összhangban 
vannak az európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
kihívásokkal és prioritásokkal, a nemzeti 
reformprogramokkal, a nemzeti energia- és 
klímatervekkel, a méltányos átállásra 
vonatkozó tervekkel, a nemek közötti 
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vonatkozó tervekkel, valamint az uniós 
alapok keretében elfogadott partnerségi 
megállapodásokkal és operatív 
programokkal. Az európai zöld 
megállapodás és a digitális menetrend 
prioritásainak körébe tartozó fellépések 
ösztönzése érdekében a terveknek a zöld és 
digitális átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is meg kell határozniuk. Az 
intézkedéseknek lehetővé kell tenniük a 
nemzeti energia- és klímatervekben és azok 
aktualizált változataiban meghatározott 
célok, célkitűzések és hozzájárulások gyors 
megvalósítását. Valamennyi támogatott 
tevékenységet az Unió éghajlatpolitikai és 
környezetvédelmi prioritásainak teljes körű 
tiszteletben tartása mellett kell folytatni.

egyenlőségre vonatkozó tervekkel, 
valamint az uniós alapok keretében 
elfogadott partnerségi megállapodásokkal 
és operatív programokkal. A nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó uniós stratégia, az 
európai zöld megállapodás és a digitális 
menetrend prioritásainak körébe tartozó 
fellépések ösztönzése érdekében a 
terveknek a nemek közötti egyenlőség 
előmozdítása és a zöld és digitális átállás, 
például a nemek közötti digitális szakadék 
kezelése szempontjából releváns 
intézkedéseket is meg kell határozniuk. Az 
intézkedéseknek lehetővé kell tenniük a 
nemzeti energia- és klímatervekben és azok 
aktualizált változataiban meghatározott 
célok, célkitűzések és hozzájárulások gyors 
megvalósítását. Valamennyi támogatott 
tevékenységet az Unió egyenlőségi, 
éghajlatpolitikai és környezetvédelmi 
prioritásainak teljes körű tiszteletben 
tartása mellett kell folytatni.

Or. en

Módosítás 348
Nicolae Ştefănuță

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
hozzájáruljon az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósításához, a tervnek a reformok és 
a közberuházási projektek végrehajtását 
szolgáló, koherens helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet képező 
intézkedésekből kell állnia. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek összhangban 
kell lenniük az európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal, a nemzeti 
reformprogramokkal, a nemzeti energia- és 
klímatervekkel, a méltányos átállásra 
vonatkozó tervekkel, valamint az uniós 

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
hozzájáruljon az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósításához, a tervnek a reformok és 
a közberuházási projektek végrehajtását 
szolgáló, koherens helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet képező 
intézkedésekből kell állnia. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek összhangban 
kell lenniük az európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal, beleértve az ezt vállaló 
tagállamok euróövezethez való 
csatlakozását is, továbbá a nemzeti 
reformprogramokkal, a nemzeti energia- és 
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alapok keretében elfogadott partnerségi 
megállapodásokkal és operatív 
programokkal. Az európai zöld 
megállapodás és a digitális menetrend 
prioritásainak körébe tartozó fellépések 
ösztönzése érdekében a terveknek a zöld és 
digitális átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is meg kell határozniuk. Az 
intézkedéseknek lehetővé kell tenniük a 
nemzeti energia- és klímatervekben és azok 
aktualizált változataiban meghatározott 
célok, célkitűzések és hozzájárulások gyors 
megvalósítását. Valamennyi támogatott 
tevékenységet az Unió éghajlatpolitikai és 
környezetvédelmi prioritásainak teljes körű 
tiszteletben tartása mellett kell folytatni.

klímatervekkel, a méltányos átállásra 
vonatkozó tervekkel, valamint az uniós 
alapok keretében elfogadott partnerségi 
megállapodásokkal és operatív 
programokkal. Az európai zöld 
megállapodás és a digitális menetrend 
prioritásainak körébe tartozó fellépések 
ösztönzése érdekében a terveknek a zöld és 
digitális átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is meg kell határozniuk. Az 
intézkedéseknek lehetővé kell tenniük a 
nemzeti energia- és klímatervekben és azok 
aktualizált változataiban meghatározott 
célok, célkitűzések és hozzájárulások gyors 
megvalósítását. Valamennyi támogatott 
tevékenységet az Unió éghajlatpolitikai és 
környezetvédelmi prioritásainak teljes körű 
tiszteletben tartása mellett kell folytatni.

Or. en

Módosítás 349
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
hozzájáruljon az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósításához, a tervnek a reformok és 
a közberuházási projektek végrehajtását 
szolgáló, koherens helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet képező 
intézkedésekből kell állnia. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek összhangban 
kell lenniük az európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal, a nemzeti 
reformprogramokkal, a nemzeti energia- és 
klímatervekkel, a méltányos átállásra 
vonatkozó tervekkel, valamint az uniós 
alapok keretében elfogadott partnerségi 
megállapodásokkal és operatív 
programokkal. Az európai zöld 
megállapodás és a digitális menetrend 

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
hozzájáruljon az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósításához, a tervnek a reformok és 
a közberuházási projektek végrehajtását 
szolgáló, koherens helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet képező 
intézkedésekből kell állnia. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek összhangban 
kell lenniük a nemzeti 
reformprogramokkal, a nemzeti energia- és 
klímatervekkel, a méltányos átállásra 
vonatkozó tervekkel, valamint az uniós 
alapok keretében elfogadott partnerségi 
megállapodásokkal és operatív 
programokkal. Az európai zöld 
megállapodás és a digitális menetrend 
prioritásainak körébe tartozó fellépések 
ösztönzése érdekében a terveknek a zöld és 
digitális átállás szempontjából releváns 
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prioritásainak körébe tartozó fellépések 
ösztönzése érdekében a terveknek a zöld és 
digitális átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is meg kell határozniuk. Az 
intézkedéseknek lehetővé kell tenniük a 
nemzeti energia- és klímatervekben és azok 
aktualizált változataiban meghatározott 
célok, célkitűzések és hozzájárulások gyors 
megvalósítását. Valamennyi támogatott 
tevékenységet az Unió éghajlatpolitikai és 
környezetvédelmi prioritásainak teljes körű 
tiszteletben tartása mellett kell folytatni.

intézkedéseket is meg kell határozniuk. Az 
intézkedéseknek lehetővé kell tenniük a 
nemzeti energia- és klímatervekben és azok 
aktualizált változataiban meghatározott 
célok, célkitűzések és hozzájárulások gyors 
megvalósítását. Valamennyi támogatott 
tevékenységet az Unió éghajlatpolitikai és 
környezetvédelmi prioritásainak teljes körű 
tiszteletben tartása mellett kell folytatni.

Or. en

Módosítás 350
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
hozzájáruljon az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósításához, a tervnek a reformok és 
a közberuházási projektek végrehajtását 
szolgáló, koherens helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet képező 
intézkedésekből kell állnia. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek összhangban 
kell lenniük az európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal, a nemzeti 
reformprogramokkal, a nemzeti energia- és 
klímatervekkel, a méltányos átállásra 
vonatkozó tervekkel, valamint az uniós 
alapok keretében elfogadott partnerségi 
megállapodásokkal és operatív 
programokkal. Az európai zöld 
megállapodás és a digitális menetrend 
prioritásainak körébe tartozó fellépések 
ösztönzése érdekében a terveknek a zöld és 
digitális átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is meg kell határozniuk. Az 
intézkedéseknek lehetővé kell tenniük a 

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
hozzájáruljon az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósításához, a tervnek a reformok és 
a közberuházási projektek végrehajtását 
szolgáló, koherens helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet képező 
intézkedésekből kell állnia. Kiemelkedő 
fontosságú, hogy a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek összhangban 
legyenek az európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
kihívásokkal és prioritásokkal. A terveknek 
összhangban kell lenniük a nemzeti 
reformprogramokkal, a nemzeti energia- és 
klímatervekkel, a méltányos átállásra 
vonatkozó tervekkel, valamint az uniós 
alapok keretében elfogadott partnerségi 
megállapodásokkal és operatív 
programokkal. Az európai zöld 
megállapodás és a digitális menetrend 
prioritásainak körébe tartozó fellépések 
ösztönzése érdekében a terveknek a zöld és 
digitális átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is meg kell határozniuk. Az 
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nemzeti energia- és klímatervekben és azok 
aktualizált változataiban meghatározott 
célok, célkitűzések és hozzájárulások gyors 
megvalósítását. Valamennyi támogatott 
tevékenységet az Unió éghajlatpolitikai és 
környezetvédelmi prioritásainak teljes körű 
tiszteletben tartása mellett kell folytatni.

intézkedéseknek lehetővé kell tenniük a 
nemzeti energia- és klímatervekben és azok 
aktualizált változataiban meghatározott 
célok, célkitűzések és hozzájárulások gyors 
megvalósítását. Valamennyi támogatott 
tevékenységet az Unió éghajlatpolitikai és 
környezetvédelmi prioritásainak teljes körű 
tiszteletben tartása mellett kell folytatni.

Or. en

Módosítás 351
Marek Belka

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
hozzájáruljon az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósításához, a tervnek a reformok és 
a közberuházási projektek végrehajtását 
szolgáló, koherens helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet képező 
intézkedésekből kell állnia. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek összhangban 
kell lenniük az európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal, a nemzeti 
reformprogramokkal, a nemzeti energia- és 
klímatervekkel, a méltányos átállásra 
vonatkozó tervekkel, valamint az uniós 
alapok keretében elfogadott partnerségi 
megállapodásokkal és operatív 
programokkal. Az európai zöld 
megállapodás és a digitális menetrend 
prioritásainak körébe tartozó fellépések 
ösztönzése érdekében a terveknek a zöld és 
digitális átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is meg kell határozniuk. Az 
intézkedéseknek lehetővé kell tenniük a 
nemzeti energia- és klímatervekben és azok 
aktualizált változataiban meghatározott 
célok, célkitűzések és hozzájárulások gyors 
megvalósítását. Valamennyi támogatott 
tevékenységet az Unió éghajlatpolitikai és 

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
hozzájáruljon az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósításához, a tervnek a reformok, 
valamint a magán- és a közberuházási 
projektek végrehajtását szolgáló, koherens 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervet 
képező intézkedésekből kell állnia. A 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveknek 
összhangban kell lenniük az európai 
szemeszter keretében meghatározott 
releváns országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal, a nemzeti 
reformprogramokkal, a nemzeti energia- és 
klímatervekkel, a méltányos átállásra 
vonatkozó tervekkel, valamint az uniós 
alapok keretében elfogadott partnerségi 
megállapodásokkal és operatív 
programokkal. Az európai zöld 
megállapodás és a digitális menetrend 
prioritásainak körébe tartozó fellépések 
ösztönzése érdekében a terveknek a zöld és 
digitális átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is meg kell határozniuk. Az 
intézkedéseknek lehetővé kell tenniük a 
nemzeti energia- és klímatervekben és azok 
aktualizált változataiban meghatározott 
célok, célkitűzések és hozzájárulások gyors 
megvalósítását. Valamennyi támogatott 
tevékenységet az Unió éghajlatpolitikai, 
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környezetvédelmi prioritásainak teljes körű 
tiszteletben tartása mellett kell folytatni.

környezetvédelmi és digitális 
prioritásainak teljes körű tiszteletben 
tartása mellett kell folytatni.

Or. en

Módosítás 352
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
hozzájáruljon az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósításához, a tervnek a reformok és 
a közberuházási projektek végrehajtását 
szolgáló, koherens helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet képező 
intézkedésekből kell állnia. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek 
összhangban kell lenniük az európai 
szemeszter keretében meghatározott 
releváns országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal, a nemzeti 
reformprogramokkal, a nemzeti energia- és 
klímatervekkel, a méltányos átállásra 
vonatkozó tervekkel, valamint az uniós 
alapok keretében elfogadott partnerségi 
megállapodásokkal és operatív 
programokkal. Az európai zöld 
megállapodás és a digitális menetrend 
prioritásainak körébe tartozó fellépések 
ösztönzése érdekében a terveknek a zöld és 
digitális átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is meg kell határozniuk. Az 
intézkedéseknek lehetővé kell tenniük a 
nemzeti energia- és klímatervekben és azok 
aktualizált változataiban meghatározott 
célok, célkitűzések és hozzájárulások gyors 
megvalósítását. Valamennyi támogatott 
tevékenységet az Unió éghajlatpolitikai és 
környezetvédelmi prioritásainak teljes körű 
tiszteletben tartása mellett kell folytatni.

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
hozzájáruljon az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósításához, a tervnek a növekedést 
ösztönző reformok és a fenntartható 
közberuházási projektek végrehajtását 
szolgáló, koherens helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet képező 
intézkedésekből kell állnia. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveket össze kell 
hangolni az európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
kihívásokkal és prioritásokkal, a nemzeti 
reformprogramokkal, a nemzeti energia- és 
klímatervekkel, a méltányos átállásra 
vonatkozó tervekkel, valamint az uniós 
alapok keretében elfogadott partnerségi 
megállapodásokkal és operatív 
programokkal. Az európai zöld 
megállapodás és a digitális menetrend 
prioritásainak körébe tartozó fellépések 
ösztönzése érdekében a terveknek a zöld és 
digitális átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is meg kell határozniuk. Az 
intézkedéseknek lehetővé kell tenniük a 
nemzeti energia- és klímatervekben és azok 
aktualizált változataiban meghatározott 
célok, célkitűzések és hozzájárulások gyors 
megvalósítását. Valamennyi támogatott 
tevékenységet az Unió éghajlatpolitikai és 
környezetvédelmi prioritásainak teljes körű 
tiszteletben tartása mellett kell folytatni.

Or. en
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Módosítás 353
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
hozzájáruljon az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósításához, a tervnek a reformok és 
a közberuházási projektek végrehajtását 
szolgáló, koherens helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet képező 
intézkedésekből kell állnia. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek összhangban 
kell lenniük az európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal, a nemzeti 
reformprogramokkal, a nemzeti energia- és 
klímatervekkel, a méltányos átállásra 
vonatkozó tervekkel, valamint az uniós 
alapok keretében elfogadott partnerségi 
megállapodásokkal és operatív 
programokkal. Az európai zöld 
megállapodás és a digitális menetrend 
prioritásainak körébe tartozó fellépések 
ösztönzése érdekében a terveknek a zöld és 
digitális átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is meg kell határozniuk. Az 
intézkedéseknek lehetővé kell tenniük a 
nemzeti energia- és klímatervekben és azok 
aktualizált változataiban meghatározott 
célok, célkitűzések és hozzájárulások gyors 
megvalósítását. Valamennyi támogatott 
tevékenységet az Unió éghajlatpolitikai és 
környezetvédelmi prioritásainak teljes körű 
tiszteletben tartása mellett kell folytatni.

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
az éves helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervek hozzájáruljanak az eszköz 
célkitűzéseinek megvalósításához, a 
terveknek a reformok és a közberuházási 
projektek végrehajtását szolgáló, koherens 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveket 
képező intézkedésekből kell állniuk. Az 
éves helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 
európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
kihívásokkal és prioritásokkal, a nemzeti 
reformprogramokkal, a nemzeti energia- és 
klímatervekkel, a méltányos átállásra 
vonatkozó tervekkel, valamint az uniós 
alapok keretében elfogadott partnerségi 
megállapodásokkal és operatív 
programokkal. Az európai zöld 
megállapodás és a digitális menetrend 
prioritásainak körébe tartozó fellépések 
ösztönzése érdekében a terveknek a zöld és 
digitális átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is meg kell határozniuk. Az 
intézkedéseknek lehetővé kell tenniük a 
nemzeti energia- és klímatervekben és azok 
aktualizált változataiban meghatározott 
célok, célkitűzések és hozzájárulások gyors 
megvalósítását. Valamennyi támogatott 
tevékenységet az Unió éghajlatpolitikai és 
környezetvédelmi prioritásainak teljes körű 
tiszteletben tartása mellett kell folytatni.

Or. en

Módosítás 354
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
hozzájáruljon az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósításához, a tervnek a reformok és 
a közberuházási projektek végrehajtását 
szolgáló, koherens helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet képező 
intézkedésekből kell állnia. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek 
összhangban kell lenniük az európai 
szemeszter keretében meghatározott 
releváns országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal, a nemzeti 
reformprogramokkal, a nemzeti energia- 
és klímatervekkel, a méltányos átállásra 
vonatkozó tervekkel, valamint az uniós 
alapok keretében elfogadott partnerségi 
megállapodásokkal és operatív 
programokkal. Az európai zöld 
megállapodás és a digitális menetrend 
prioritásainak körébe tartozó fellépések 
ösztönzése érdekében a terveknek a zöld és 
digitális átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is meg kell határozniuk. Az 
intézkedéseknek lehetővé kell tenniük a 
nemzeti energia- és klímatervekben és azok 
aktualizált változataiban meghatározott 
célok, célkitűzések és hozzájárulások gyors 
megvalósítását. Valamennyi támogatott 
tevékenységet az Unió éghajlatpolitikai és 
környezetvédelmi prioritásainak teljes körű 
tiszteletben tartása mellett kell folytatni.

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
hozzájáruljon az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósításához, a tervnek a reformok és 
a közberuházási projektek végrehajtását 
szolgáló, koherens helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet képező 
intézkedésekből kell állnia. A nemzeti 
reformprogramoknak, a nemzeti energia- 
és klímaterveknek, a méltányos átállásra 
vonatkozó terveknek, valamint a 
partnerségi megállapodásoknak és 
operatív programoknak az európai zöld 
megállapodás, a szociális jogok európai 
pillére, az ENSZ fenntartható fejlődési 
céljai és a digitális menetrend 
prioritásainak körébe kell tartozniuk, és a 
terveknek a zöld és digitális átállás 
szempontjából releváns intézkedéseket is 
meg kell határozniuk. Az intézkedéseknek 
lehetővé kell tenniük a nemzeti energia- és 
klímatervekben és azok aktualizált 
változataiban meghatározott célok, 
célkitűzések és hozzájárulások gyors 
megvalósítását. Valamennyi támogatott 
tevékenységet az Unió éghajlatpolitikai és 
környezetvédelmi prioritásainak teljes körű 
tiszteletben tartása mellett kell folytatni. A 
szociális partnerek számára lehetőséget 
kell adni arra, hogy a nemzeti 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
Unióhoz történő benyújtása előtt, már egy 
korai szakaszban előadhassák 
észrevételeiket.

Or. en

Módosítás 355
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

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

(16a) Mivel a helyi önkormányzatok és a 
települések állnak a legközelebb a 
polgáraikhoz, és közvetlen tapasztalattal 
rendelkeznek a helyi közösségek és 
gazdaságok igényeivel és problémáival 
kapcsolatban, kulcsfontosságú szerepet 
játszanak a gazdasági és társadalmi 
fellendülésben. Ennek figyelembevételével 
a településeket és a helyi 
önkormányzatokat szorosan be kell vonni 
ezen eszköz tervezésébe és végrehajtásába, 
ideértve a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek elkészítését, 
valamint az eszköz keretében folyó 
projektek irányítását. Annak érdekében, 
hogy teljes mértékben kiaknázzák a 
települések és a helyi önkormányzatok 
lehetőségeit a helyreállítás és a reziliencia 
elérésében, a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz forrásainak 
jelentős részét az önkormányzatokra és a 
településekre kell fordítani, közvetlen 
hozzáférést biztosítva számukra ezekhez a 
forrásokhoz.

Or. en

Módosítás 356
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összeegyeztethetőnek kell 
lenniük a nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó, a 2020–2025 közötti időszakra 
szóló uniós stratégiával. A terveknek 
tartalmazniuk kell a nemi szempontok 
keresztmetszetét, többek között a kötelező 
nemi hatásvizsgálatokat és utólagos 
ellenőrzéseket, a nemi alapú 
megkülönböztetés elkerülését és a nemek 
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közötti egyenlőség előmozdítását vizsgáló 
ellenőrzéseket, valamint a tervek által 
támogatott összes gazdasági 
tevékenységben a nemek közötti 
egyensúlyra és az egyenlő fizetésre 
vonatkozó követelményeket. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell a nemek 
szerint bontott adatok gyűjtését és a 
nemek közötti egyenlőség szempontját 
érvényesítő költségvetés-tervezést a 
nemzeti tervekben. 

Or. en

Módosítás 357
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktussal az (EU) 2020/852 
rendelet alapján és az (EU) 2019/2088 
rendeletnek megfelelően a jelentős 
károkozás elkerülését célzó elvet 
tiszteletben tartva iránymutatásokat fogad 
el az éghajlati és biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos hatások értékelésére, hogy 
segítse a tagállamokat annak 
biztosításában, hogy a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben foglalt 
intézkedések ne okozzanak kárt a 
biodiverzitásnak és az éghajlatnak, 
valamint a környezeti fenntarthatóságnak.

Or. en

Módosítás 358
Piernicola Pedicini

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) E rendelet 17. cikkének 
megfelelően az eszköz nem támogathat 
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olyan tevékenységeket, amelyek jelentős 
kárt okoznak az (EU) 2020/852 rendelet 
9. cikkében meghatározott 
környezetvédelmi célkitűzéseknek.

Or. en

Módosítás 359
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16b) Mivel a helyi önkormányzatok és a 
települések állnak a legközelebb a 
polgáraikhoz, és közvetlen tapasztalattal 
rendelkeznek a helyi közösségek és 
gazdaságok igényeivel és problémáival 
kapcsolatban, kulcsfontosságú szerepet 
játszanak a gazdasági és társadalmi 
fellendülésben. Ennek figyelembevételével 
a településeket és a helyi 
önkormányzatokat fontos szerepet kell 
játszaniuk ezen eszköz tervezésében és 
végrehajtásában, ideértve a helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervek elkészítését, 
valamint az eszköz keretében folyó 
projektek irányítását. Annak érdekében, 
hogy teljes mértékben kiaknázzák a 
települések és a helyi önkormányzatok 
lehetőségeit a helyreállítás és a reziliencia 
elérésében, a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz bizonyos 
forrásait az önkormányzatokra és a 
településekre kell fordítani, közvetlen 
hozzáférést biztosítva számukra ezekhez a 
forrásokhoz.

Or. en

Módosítás 360
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
16 b preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16b) A Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktussal az (EU) 2020/852 
rendelet alapján és az (EU) 2019/2088 
rendeletnek megfelelően a jelentős 
károkozás elkerülését célzó elvet 
tiszteletben tartva nyomon követési 
módszertant fogad el az éghajlati és 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
intézkedések és a környezeti 
fenntarthatóságra vonatkozó célkitűzések 
általános érvényesítésével összefüggésben, 
hogy segítsen a tagállamoknak a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
által az EU és a tagállamok éghajlati és 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
célkitűzéseihez nyújtott hozzájárulás 
megtervezésében, végrehajtásában és 
nyomon követésében.

Or. en

Módosítás 361
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Rendeletre irányuló javaslat
16 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16b) Azokban a tagállamokban, ahol az 
EU a jogállamiság általános 
hiányosságainak fennállását állapítja 
meg, és ezt követően úgy dönt, hogy 
felfüggeszti az uniós pénzeszközök 
folyósítását az adott tagállam 
kormányának, a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Alapot a Bizottság 
közvetlen irányítása útján kell a regionális 
és helyi önkormányzatok, a vállalkozások 
és a civil társadalmi szervezetek 
rendelkezésére bocsátani az általuk 
meghatározott és végrehajtott projektek 
céljából.

Or. en
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Módosítás 362
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
16 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16c) A Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktussal a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó, a 2020–2025 
közötti időszakra szóló uniós stratégia 
alapján nyomon követési módszertant 
fogad el a nemekkel kapcsolatos 
intézkedések és célkitűzések általános 
érvényesítésével összefüggésben, hogy 
segítsen a tagállamoknak a helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervek által az EU és a 
tagállamok nemekkel kapcsolatos 
célkitűzéseihez nyújtott hozzájárulás 
megtervezésében, végrehajtásában és 
nyomon követésében.

Or. en

Módosítás 363
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16c) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervekben foglalt intézkedéseknek 
összeegyeztethetőnek kell lenniük azzal a 
kötelezettséggel, hogy tiszteletben kell 
tartani és elő kell mozdítani az EUSZ 
2. cikkében rögzített elveket.

Or. en

Módosítás 364
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
16 d preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16d) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervek kidolgozása során konzultáljanak a 
helyi és regionális önkormányzatokkal, a 
szociális partnerekkel, a civil társadalmi 
szervezetekkel és más érdekelt felekkel. A 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
következetességének és relevanciájának 
javítása érdekében a helyi és regionális 
önkormányzatoknak, a szociális 
partnereknek, a civil társadalmi 
szervezeteknek és más érintett érdekelt 
feleknek lehetőséget kell biztosítani arra, 
hogy a helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervek hivatalos benyújtása előtt már 
korai szakaszban benyújtsák 
véleményüket. az EU-hoz. A helyi és 
regionális önkormányzatokkal, a szociális 
partnerekkel, a civil társadalmi 
szervezetekkel és más érdekelt felekkel 
lehetőleg legkésőbb három hónappal 
azelőtt kell konzultálni, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
tervezetét a tagállam hivatalosan 
benyújtja. A helyi és regionális 
önkormányzatokkal, a szociális 
partnerekkel, a civil társadalmi 
szervezetekkel és más érdekelt felekkel a 
nemzeti szabályok és gyakorlatok szerint 
kell lefolytatni a konzultációt. A 
helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervekben ki kell fejteni, hogyan vették 
figyelembe a helyi és regionális 
önkormányzatok, a szociális partnerek, a 
civil társadalmi szervezetek és más érintett 
érdekelt felek véleményét, és ha az 
érdekelt felek úgy kívánják, véleményüket 
csatolják a nemzeti reformprogramokhoz, 
vagy adott esetben a nemzeti helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervhez.

Or. en

Módosítás 365
Hélène Laporte
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Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Ha egy tagállam a 472/2013/EU 
rendelet11 12. cikke alapján mentesül az 
európai szemeszterre vonatkozóan 
meghatározott monitoring és értékelés 
alól, vagy ha a 332/2002/EK tanácsi 
rendelet12 alapján felügyelet alatt áll, 
lehetővé kell tenni, hogy e rendelet 
rendelkezései a vonatkozó rendeletek 
alapján kiadott intézkedésekben 
meghatározott kihívások és prioritások 
tekintetében alkalmazandók legyenek az 
érintett tagállamra.

törölve

__________________
11HL L 140., 2013.5.27.
12HL L 53., 2002.2.23.

Or. fr

Módosítás 366
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Ha egy tagállam a 472/2013/EU 
rendelet11 12. cikke alapján mentesül az 
európai szemeszterre vonatkozóan 
meghatározott monitoring és értékelés 
alól, vagy ha a 332/2002/EK tanácsi 
rendelet12 alapján felügyelet alatt áll, 
lehetővé kell tenni, hogy e rendelet 
rendelkezései a vonatkozó rendeletek 
alapján kiadott intézkedésekben 
meghatározott kihívások és prioritások 
tekintetében alkalmazandók legyenek az 
érintett tagállamra.

törölve

__________________
11 HL L 140., 2013.5.27.
12 HL L 53., 2002.2.23.
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Or. en

Módosítás 367
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Ha egy tagállam a 472/2013/EU 
rendelet11 12. cikke alapján mentesül az 
európai szemeszterre vonatkozóan 
meghatározott monitoring és értékelés 
alól, vagy ha a 332/2002/EK tanácsi 
rendelet12 alapján felügyelet alatt áll, 
lehetővé kell tenni, hogy e rendelet 
rendelkezései a vonatkozó rendeletek 
alapján kiadott intézkedésekben 
meghatározott kihívások és prioritások 
tekintetében alkalmazandók legyenek az 
érintett tagállamra.

törölve

__________________
11 HL L 140., 2013.5.27.
12 HL L 53., 2002.2.23.

Or. en

Módosítás 368
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Ha egy tagállam a 472/2013/EU 
rendelet11 12. cikke alapján mentesül az 
európai szemeszterre vonatkozóan 
meghatározott monitoring és értékelés alól, 
vagy ha a 332/2002/EK tanácsi rendelet12 
alapján felügyelet alatt áll, lehetővé kell 
tenni, hogy e rendelet rendelkezései a 
vonatkozó rendeletek alapján kiadott 
intézkedésekben meghatározott kihívások 
és prioritások tekintetében alkalmazandók 

(17) Ha egy tagállam a 472/2013/EU 
rendelet11 12. cikke alapján mentesül az 
európai szemeszterre vonatkozóan 
meghatározott monitoring és értékelés alól, 
vagy ha a 332/2002/EK tanácsi rendelet12 
alapján felügyelet alatt áll, e rendelet 
rendelkezései ettől függetlenül a Bizottság 
által jóváhagyott átállási tervekben 
meghatározott kihívások és prioritások 
tekintetében alkalmazandók az érintett 
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legyenek az érintett tagállamra. tagállamra.

__________________ __________________
11 HL L 140., 2013.5.27. 11 HL L 140., 2013.5.27.
12 HL L 53., 2002.2.23. 12 HL L 53., 2002.2.23.

Or. en

Módosítás 369
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervek tagállamok általi kialakításának és 
végrehajtásának elősegítése érdekében a 
Tanácsnak lehetőséget kell biztosítani arra, 
hogy az európai szemeszter keretében 
megbeszélést folytasson az Unión belüli 
helyreállítási, rezilienciaépítési és 
alkalmazkodóképességi helyzetről. A 
megfelelő bizonyítékok biztosítása 
érdekében e megbeszélésnek a Bizottság 
európai szemeszterrel összefüggésben 
elérhető stratégiai és analitikus 
információira kell támaszkodnia, és – 
amennyiben ezek rendelkezésre állnak – a 
tervek előző években való végrehajtására 
vonatkozó információkon kell alapulnia.

(18) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervek tagállamok általi kialakításának és 
végrehajtásának elősegítése érdekében, 
valamint az uniós intézmények közötti 
párbeszéd előmozdítása és a gazdasági 
párbeszéd során a nagyobb fokú 
átláthatóság és demokratikus 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében 
a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az 
európai szemeszter keretében megbeszélést 
folytasson a reformok és a 
közberuházások stratégiai irányáról az 
EU egésze tekintetében, figyelembe véve 
az Unión belüli helyreállítási, 
rezilienciaépítési és 
alkalmazkodóképességi helyzetet. E 
stratégiai iránymutatásoknak ténylegesen 
hozzá kell járulniuk a növekedési 
potenciál erősítéséhez, a 
munkahelyteremtéshez, valamint a 
gazdasági és társadalmi reziliencia 
fokozásához az érintett tagállamban, 
enyhíteniük kell a válság gazdasági és 
társadalmi hatásait, valamint hozzá kell 
járulniuk a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió javításához. A megfelelő 
bizonyítékok biztosítása érdekében e 
megbeszélésnek a Bizottság európai 
szemeszterrel összefüggésben elérhető 
stratégiai és analitikus információira kell 
támaszkodnia, és – amennyiben ezek 
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rendelkezésre állnak – a tervek előző 
években való végrehajtására vonatkozó 
információkon kell alapulnia.

Or. en

Módosítás 370
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervek tagállamok általi kialakításának és 
végrehajtásának elősegítése érdekében a 
Tanácsnak lehetőséget kell biztosítani arra, 
hogy az európai szemeszter keretében 
megbeszélést folytasson az Unión belüli 
helyreállítási, rezilienciaépítési és 
alkalmazkodóképességi helyzetről. A 
megfelelő bizonyítékok biztosítása 
érdekében e megbeszélésnek a Bizottság 
európai szemeszterrel összefüggésben 
elérhető stratégiai és analitikus 
információira kell támaszkodnia, és – 
amennyiben ezek rendelkezésre állnak – a 
tervek előző években való végrehajtására 
vonatkozó információkon kell alapulnia.

(18) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervek tagállamok általi kialakításának és 
végrehajtásának elősegítése érdekében a 
Tanácsnak lehetőséget kell biztosítani arra, 
hogy az európai szemeszter keretében 
megbeszélést folytasson az Unión belüli 
helyreállítási, rezilienciaépítési és 
alkalmazkodóképességi helyzetről. A 
megfelelő bizonyítékok biztosítása 
érdekében e megbeszélésnek a Bizottság 
európai szemeszterrel összefüggésben 
elérhető stratégiai és analitikus 
információira kell támaszkodnia, és – 
amennyiben ezek rendelkezésre állnak – a 
tervek előző években való végrehajtására 
vonatkozó információkon kell alapulnia. A 
Bizottság az összes idevágó információt 
egyidejűleg és egyenlő feltételek mellett az 
Európai Parlament és a Tanács 
rendelkezésére bocsátja. A létező 
monetáris párbeszéd mintájára kialakított 
helyreállítási és rezilienciaépítési 
párbeszédet az átláthatóság és az 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében 
az Európai Parlament minden illetékes 
bizottságában meg kell tartani.

Or. en

Módosítás 371
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervek tagállamok általi kialakításának és 
végrehajtásának elősegítése érdekében a 
Tanácsnak lehetőséget kell biztosítani arra, 
hogy az európai szemeszter keretében 
megbeszélést folytasson az Unión belüli 
helyreállítási, rezilienciaépítési és 
alkalmazkodóképességi helyzetről. A 
megfelelő bizonyítékok biztosítása 
érdekében e megbeszélésnek a Bizottság 
európai szemeszterrel összefüggésben 
elérhető stratégiai és analitikus 
információira kell támaszkodnia, és – 
amennyiben ezek rendelkezésre állnak – a 
tervek előző években való végrehajtására 
vonatkozó információkon kell alapulnia.

(18) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervek tagállamok általi kialakításának és 
végrehajtásának elősegítése érdekében a 
Tanácsnak és az Európai Parlamentnek 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az 
európai szemeszter keretében megbeszélést 
folytasson az Unión belüli helyreállítási, 
rezilienciaépítési és 
alkalmazkodóképességi helyzetről. A 
megfelelő bizonyítékok biztosítása 
érdekében e megbeszélésnek a Bizottság 
európai szemeszterrel összefüggésben 
elérhető stratégiai és analitikus 
információira kell támaszkodnia, és – 
amennyiben ezek rendelkezésre állnak – a 
tervek előző években való végrehajtására 
vonatkozó információkon kell alapulnia. A 
Bizottság az összes idevágó információt – 
beleértve a tagállamok által a 
Bizottságnak benyújtott tervezeteket is – 
egyidejűleg és egyenlő feltételek mellett az 
Európai Parlament és a Tanács 
rendelkezésére bocsátja.

Or. en

Módosítás 372
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervek tagállamok általi kialakításának és 
végrehajtásának elősegítése érdekében a 
Tanácsnak lehetőséget kell biztosítani arra, 
hogy az európai szemeszter keretében 
megbeszélést folytasson az Unión belüli 
helyreállítási, rezilienciaépítési és 
alkalmazkodóképességi helyzetről. A 
megfelelő bizonyítékok biztosítása 

(18) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervek tagállamok általi kialakításának és 
végrehajtásának elősegítése érdekében az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az 
európai szemeszter keretében megbeszélést 
folytasson az Unión belüli helyreállítási, 
rezilienciaépítési és 
alkalmazkodóképességi helyzetről. A 
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érdekében e megbeszélésnek a Bizottság 
európai szemeszterrel összefüggésben 
elérhető stratégiai és analitikus 
információira kell támaszkodnia, és – 
amennyiben ezek rendelkezésre állnak – a 
tervek előző években való végrehajtására 
vonatkozó információkon kell alapulnia.

megfelelő bizonyítékok biztosítása 
érdekében e megbeszélésnek többek között 
a Bizottság európai szemeszterrel 
összefüggésben elérhető stratégiai és 
analitikus információira kell támaszkodnia, 
és – amennyiben ezek rendelkezésre állnak 
– a tervek előző években való 
végrehajtására vonatkozó információkon 
kell alapulnia. A Bizottság az idevágó 
információkat egyidejűleg és egyenlő 
feltételek mellett azonnal az Európai 
Parlament és a Tanács rendelkezésére 
bocsátja.

Or. en

Módosítás 373
Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervek tagállamok általi kialakításának és 
végrehajtásának elősegítése érdekében a 
Tanácsnak lehetőséget kell biztosítani arra, 
hogy az európai szemeszter keretében 
megbeszélést folytasson az Unión belüli 
helyreállítási, rezilienciaépítési és 
alkalmazkodóképességi helyzetről. A 
megfelelő bizonyítékok biztosítása 
érdekében e megbeszélésnek a Bizottság 
európai szemeszterrel összefüggésben 
elérhető stratégiai és analitikus 
információira kell támaszkodnia, és – 
amennyiben ezek rendelkezésre állnak – a 
tervek előző években való végrehajtására 
vonatkozó információkon kell alapulnia.

(18) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervek tagállamok általi kialakításának és 
végrehajtásának elősegítése érdekében a 
Tanácsnak lehetőséget kell biztosítani arra, 
hogy az európai szemeszter keretében 
megbeszélést folytasson az Unión belüli 
helyreállítási, rezilienciaépítési és 
alkalmazkodóképességi helyzetről. A 
megfelelő bizonyítékok biztosítása 
érdekében e megbeszélésnek a Bizottság 
európai szemeszterrel összefüggésben 
elérhető stratégiai és analitikus 
információira kell támaszkodnia, és – 
amennyiben ezek rendelkezésre állnak – a 
tervek előző években való végrehajtására 
vonatkozó információkon kell alapulnia. A 
tagállamok azonban olyan új 
bizonyítékokat is szolgáltathatnak a 
helyreállítási tervekkel kapcsolatban, 
melyeket az európai szemeszter nem 
tartalmazna.

Or. fr
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Módosítás 374
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervek tagállamok általi kialakításának és 
végrehajtásának elősegítése érdekében a 
Tanácsnak lehetőséget kell biztosítani arra, 
hogy az európai szemeszter keretében 
megbeszélést folytasson az Unión belüli 
helyreállítási, rezilienciaépítési és 
alkalmazkodóképességi helyzetről. A 
megfelelő bizonyítékok biztosítása 
érdekében e megbeszélésnek a Bizottság 
európai szemeszterrel összefüggésben 
elérhető stratégiai és analitikus 
információira kell támaszkodnia, és – 
amennyiben ezek rendelkezésre állnak – a 
tervek előző években való végrehajtására 
vonatkozó információkon kell alapulnia.

(18) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervek tagállamok általi kialakításának és 
végrehajtásának elősegítése érdekében az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az 
európai szemeszter keretében megbeszélést 
folytasson az Unión belüli helyreállítási, 
rezilienciaépítési és 
alkalmazkodóképességi helyzetről. A 
megfelelő bizonyítékok biztosítása 
érdekében e megbeszélésnek a Bizottság 
európai szemeszterrel összefüggésben 
elérhető stratégiai és analitikus 
információira kell támaszkodnia, és – 
amennyiben ezek rendelkezésre állnak – a 
tervek előző években való végrehajtására 
vonatkozó információkon kell alapulnia. 
Az összes információt egyenlő feltételek 
mellett az Európai Parlament és a Tanács 
rendelkezésére kell bocsátani.

Or. en

Módosítás 375
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervek tagállamok általi kialakításának és 
végrehajtásának elősegítése érdekében a 
Tanácsnak lehetőséget kell biztosítani arra, 
hogy az európai szemeszter keretében 
megbeszélést folytasson az Unión belüli 
helyreállítási, rezilienciaépítési és 
alkalmazkodóképességi helyzetről. A 
megfelelő bizonyítékok biztosítása 
érdekében e megbeszélésnek a Bizottság 

(18) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervek tagállamok általi kialakításának és 
végrehajtásának elősegítése érdekében a 
Tanácsnak lehetőséget kell biztosítani arra, 
hogy az európai szemeszter keretében 
megbeszélést folytasson az Unión belüli 
helyreállítási, rezilienciaépítési, éghajlati 
átállási és alkalmazkodóképességi 
helyzetről. A megfelelő bizonyítékok 
biztosítása érdekében e megbeszélésnek a 



AM\1211941HU.docx 183/344 PE655.953v01-00

HU

európai szemeszterrel összefüggésben 
elérhető stratégiai és analitikus 
információira kell támaszkodnia, és – 
amennyiben ezek rendelkezésre állnak – a 
tervek előző években való végrehajtására 
vonatkozó információkon kell alapulnia.

Bizottság európai szemeszterrel 
összefüggésben elérhető stratégiai és 
analitikus információira kell támaszkodnia, 
és – amennyiben ezek rendelkezésre állnak 
– a tervek előző években való 
végrehajtására vonatkozó információkon és 
a nemzeti átállási tervek terén elért 
haladáson kell alapulnia.

Or. en

Módosítás 376
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervek tagállamok általi kialakításának és 
végrehajtásának elősegítése érdekében a 
Tanácsnak lehetőséget kell biztosítani arra, 
hogy az európai szemeszter keretében 
megbeszélést folytasson az Unión belüli 
helyreállítási, rezilienciaépítési és 
alkalmazkodóképességi helyzetről. A 
megfelelő bizonyítékok biztosítása 
érdekében e megbeszélésnek a Bizottság 
európai szemeszterrel összefüggésben 
elérhető stratégiai és analitikus 
információira kell támaszkodnia, és – 
amennyiben ezek rendelkezésre állnak – a 
tervek előző években való végrehajtására 
vonatkozó információkon kell alapulnia.

(18) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervek tagállamok általi kialakításának és 
végrehajtásának elősegítése érdekében a 
Tanácsnak és a Parlamentnek lehetőséget 
kell biztosítani arra, hogy az európai 
szemeszter keretében megbeszélést 
folytasson az Unión belüli helyreállítási, 
rezilienciaépítési és 
alkalmazkodóképességi helyzetről. A 
megfelelő bizonyítékok biztosítása 
érdekében e megbeszélésnek a Bizottság 
európai szemeszterrel összefüggésben 
elérhető stratégiai és analitikus 
információira kell támaszkodnia, és – 
amennyiben ezek rendelkezésre állnak – a 
tervek előző években való végrehajtására 
vonatkozó információkon kell alapulnia.

Or. en

Módosítás 377
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervek tagállamok általi kialakításának és 

(18) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervek tagállamok általi kialakításának és 
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végrehajtásának elősegítése érdekében a 
Tanácsnak lehetőséget kell biztosítani arra, 
hogy az európai szemeszter keretében 
megbeszélést folytasson az Unión belüli 
helyreállítási, rezilienciaépítési és 
alkalmazkodóképességi helyzetről. A 
megfelelő bizonyítékok biztosítása 
érdekében e megbeszélésnek a Bizottság 
európai szemeszterrel összefüggésben 
elérhető stratégiai és analitikus 
információira kell támaszkodnia, és – 
amennyiben ezek rendelkezésre állnak – a 
tervek előző években való végrehajtására 
vonatkozó információkon kell alapulnia.

végrehajtásának elősegítése érdekében a 
Tanácsnak és az Európai Parlamentnek 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy 
megbeszélést folytasson az Unión belüli 
helyreállítási, rezilienciaépítési és 
alkalmazkodóképességi helyzetről. A 
megfelelő bizonyítékok biztosítása 
érdekében e megbeszélésnek a Bizottság 
által összegyűjtött stratégiai és analitikus 
információkra kell támaszkodnia, és – 
amennyiben ezek rendelkezésre állnak – a 
tervek előző években való végrehajtására 
vonatkozó információkon kell alapulnia.

Or. en

Módosítás 378
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) Helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveik előkészítése és végrehajtása, 
valamint a reformokra és a 
beruházásokra irányuló javaslatok 
kidolgozása során a tagállamoknak 
figyelembe kell venniük az EUMSZ 107. 
cikkét, valamint az állami támogatások 
keretrendszerét és annak korlátozásait. A 
belső piac megfelelő működése, valamint 
a versenyre és az állami támogatásokra 
vonatkozó szabályai az európai fogyasztók 
és vállalkozások javát szolgálják, és 
szükségesek a verseny indokolatlan 
torzulásának elkerüléséhez. A 
Bizottságnak ezért továbbra is be kell 
töltenie a Szerződésekben foglalt szerepét, 
hogy egyenlő versenyfeltételeket kell 
biztosítani a belső piacon.

Or. en

Módosítás 379
Markus Ferber
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Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervben foglalt reformok és beruházások 
végrehajtásával és megvalósításával 
kapcsolatban felmerülő tényleges 
tagállami szükségletekkel arányos érdemi 
pénzügyi hozzájárulás biztosítása 
érdekében helyénvaló megállapítani – a 
pénzügyi támogatás (azaz a vissza nem 
térítendő pénzügyi támogatás) 
tekintetében – a tagállamok számára az 
eszköz keretében elérhető maximális 
pénzügyi hozzájárulást. E maximális 
pénzügyi hozzájárulást az egyes 
tagállamok népessége, egy főre jutó bruttó 
hazai termékének (GDP) reciproka, 
valamint relatív munkanélküliségi rátája 
alapján kell kiszámítani.

törölve

Or. en

Indokolás

Nem kerülhet sor földrajzi elkülönítésre.

Módosítás 380
Irene Tinagli, Margarida Marques, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervben foglalt reformok és beruházások 
végrehajtásával és megvalósításával 
kapcsolatban felmerülő tényleges tagállami 
szükségletekkel arányos érdemi pénzügyi 
hozzájárulás biztosítása érdekében 
helyénvaló megállapítani – a pénzügyi 
támogatás (azaz a vissza nem térítendő 
pénzügyi támogatás) tekintetében – a 
tagállamok számára az eszköz keretében 
elérhető maximális pénzügyi hozzájárulást. 

(19) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervben foglalt reformok és beruházások 
végrehajtásával és megvalósításával 
kapcsolatban felmerülő tényleges tagállami 
szükségletekkel arányos érdemi pénzügyi 
hozzájárulás biztosítása érdekében 
helyénvaló megállapítani – a pénzügyi 
támogatás (azaz a vissza nem térítendő 
pénzügyi támogatás) tekintetében – a 
tagállamok számára az eszköz keretében 
elérhető maximális pénzügyi hozzájárulást. 
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E maximális pénzügyi hozzájárulást az 
egyes tagállamok népessége, egy főre jutó 
bruttó hazai termékének (GDP) reciproka, 
valamint relatív munkanélküliségi rátája 
alapján kell kiszámítani.

2021 és 2022 során e maximális pénzügyi 
hozzájárulást az egyes tagállamok 
népessége, egy főre jutó bruttó hazai 
termékének (GDP) reciproka, valamint a 
2015–2019-es időszakra vonatkozó relatív 
munkanélküliségi rátája alapján kell 
kiszámítani. 2023 és 2024 során a 
maximális pénzügyi hozzájárulást az 
egyes tagállamok népessége, a GDP 
reciproka, a 2015–2019-es időszakra 
vonatkozó relatív munkanélküliségi rátája 
és a reál-GDP 2020–2021-es időszakban 
2019-hez képest megfigyelt kumulatív 
csökkenése alapján kell kiszámítani.

Or. en

Módosítás 381
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervben foglalt reformok és beruházások 
végrehajtásával és megvalósításával 
kapcsolatban felmerülő tényleges tagállami 
szükségletekkel arányos érdemi pénzügyi 
hozzájárulás biztosítása érdekében 
helyénvaló megállapítani – a pénzügyi 
támogatás (azaz a vissza nem térítendő 
pénzügyi támogatás) tekintetében – a 
tagállamok számára az eszköz keretében 
elérhető maximális pénzügyi hozzájárulást. 
E maximális pénzügyi hozzájárulást az 
egyes tagállamok népessége, egy főre jutó 
bruttó hazai termékének (GDP) reciproka, 
valamint relatív munkanélküliségi rátája 
alapján kell kiszámítani.

(19) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervben foglalt reformok és beruházások 
végrehajtásával és megvalósításával 
kapcsolatban felmerülő tényleges tagállami 
szükségletekkel arányos érdemi pénzügyi 
hozzájárulás biztosítása érdekében 
helyénvaló megállapítani – a pénzügyi 
támogatás (azaz a vissza nem térítendő 
pénzügyi támogatás) tekintetében – a 
tagállamok számára az eszköz keretében 
elérhető maximális pénzügyi hozzájárulást. 
2021 és 2022 során e maximális pénzügyi 
hozzájárulást az egyes tagállamok 2020-as 
népessége, egy főre jutó bruttó hazai 
termékének (GDP) reciproka, valamint 
relatív munkanélküliségi rátája alapján kell 
kiszámítani.2023 és 2024 során a 
maximális pénzügyi hozzájárulást a 
népesség, a reál-GDP kumulatív 
százalékos csökkenése és a 2020–2022-es 
időszak 2019-hez viszonyított relatív 
munkanélküliségi rátája alapján kell 
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kiszámítani.
Or. en

Módosítás 382
Engin Eroglu

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervben foglalt reformok és beruházások 
végrehajtásával és megvalósításával 
kapcsolatban felmerülő tényleges 
tagállami szükségletekkel arányos érdemi 
pénzügyi hozzájárulás biztosítása 
érdekében helyénvaló megállapítani – a 
pénzügyi támogatás (azaz a vissza nem 
térítendő pénzügyi támogatás) 
tekintetében – a tagállamok számára az 
eszköz keretében elérhető maximális 
pénzügyi hozzájárulást. E maximális 
pénzügyi hozzájárulást az egyes 
tagállamok népessége, egy főre jutó bruttó 
hazai termékének (GDP) reciproka, 
valamint relatív munkanélküliségi rátája 
alapján kell kiszámítani.

(19) Az erkölcsi kockázat alacsony 
szinten tartása érdekében a tagállamok 
nem kaphatnak átutalási kifizetéseket, 
csak kölcsönöket, amelyek összegét a 
népesség és a koronavírussal kapcsolatos 
mutatók – mint például a megbetegedések 
száma, halálozások száma, valamint a 
GDP és a munkanélküliség 2020. február 
utáni alakulása – alapján számítják ki, de 
semmiképpen sem jutalmazhat a múltban 
hiányzó reformokat.

Or. de

Indokolás

A javaslat szerint az alapok 100%-át (Bizottság), illetve 70%-át (Tanács és Parlament) 
múltba tekintő adatok alapján osztják el. Jutalmazza például a magas munkanélküliséget és 
ezáltal azokat az országokat, amelyek az elmúlt években elmulasztották végrehajtani a 
reformokat és nem követték az európai szemeszter ajánlásait.

Módosítás 383
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A helyreállítási és rezilienciaépítési (19) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
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tervben foglalt reformok és beruházások 
végrehajtásával és megvalósításával 
kapcsolatban felmerülő tényleges tagállami 
szükségletekkel arányos érdemi pénzügyi 
hozzájárulás biztosítása érdekében 
helyénvaló megállapítani – a pénzügyi 
támogatás (azaz a vissza nem térítendő 
pénzügyi támogatás) tekintetében – a 
tagállamok számára az eszköz keretében 
elérhető maximális pénzügyi hozzájárulást. 
E maximális pénzügyi hozzájárulást az 
egyes tagállamok népessége, egy főre jutó 
bruttó hazai termékének (GDP) reciproka, 
valamint relatív munkanélküliségi rátája 
alapján kell kiszámítani.

tervben foglalt reformok és beruházások 
végrehajtásával és megvalósításával 
kapcsolatban felmerülő tényleges tagállami 
szükségletekkel arányos érdemi pénzügyi 
hozzájárulás biztosítása érdekében 
helyénvaló megállapítani – a pénzügyi 
támogatás (azaz a vissza nem térítendő 
pénzügyi támogatás) tekintetében – a 
tagállamok számára az eszköz keretében 
elérhető maximális pénzügyi hozzájárulást. 
E maximális pénzügyi hozzájárulást az 
egyes tagállamok népessége, egy főre jutó 
bruttó hazai termékének (GDP) reciproka, 
relatív munkanélküliségi rátája, a reál 
GDP 2020-ban megfigyelt csökkenése, 
valamint a reál-GDP 2020–2021-es 
időszakban megfigyelt kumulatív 
csökkenése alapján kell kiszámítani.

Or. en

Módosítás 384
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervben foglalt reformok és beruházások 
végrehajtásával és megvalósításával 
kapcsolatban felmerülő tényleges tagállami 
szükségletekkel arányos érdemi pénzügyi 
hozzájárulás biztosítása érdekében 
helyénvaló megállapítani – a pénzügyi 
támogatás (azaz a vissza nem térítendő 
pénzügyi támogatás) tekintetében – a 
tagállamok számára az eszköz keretében 
elérhető maximális pénzügyi hozzájárulást. 
E maximális pénzügyi hozzájárulást az 
egyes tagállamok népessége, egy főre jutó 
bruttó hazai termékének (GDP) reciproka, 
valamint relatív munkanélküliségi rátája 
alapján kell kiszámítani.

(19) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervben foglalt reformok és beruházások 
végrehajtásával és megvalósításával 
kapcsolatban felmerülő tényleges tagállami 
szükségletekkel arányos érdemi pénzügyi 
hozzájárulás biztosítása érdekében 
helyénvaló megállapítani – a pénzügyi 
támogatás (azaz a vissza nem térítendő 
pénzügyi támogatás) tekintetében – a 
tagállamok számára az eszköz keretében 
elérhető maximális pénzügyi hozzájárulást. 
E maximális pénzügyi hozzájárulást az 
egyes tagállamok népessége, egy főre jutó 
bruttó hazai termékének (GDP) reciproka, 
valamint relatív munkanélküliségi rátája, 
továbbá a Bizottság által jóváhagyott 
nemzeti átállási tervek terén elért haladás 
alapján kell kiszámítani.

Or. en
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Módosítás 385
Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervben foglalt reformok és beruházások 
végrehajtásával és megvalósításával 
kapcsolatban felmerülő tényleges tagállami 
szükségletekkel arányos érdemi pénzügyi 
hozzájárulás biztosítása érdekében 
helyénvaló megállapítani – a pénzügyi 
támogatás (azaz a vissza nem térítendő 
pénzügyi támogatás) tekintetében – a 
tagállamok számára az eszköz keretében 
elérhető maximális pénzügyi hozzájárulást. 
E maximális pénzügyi hozzájárulást az 
egyes tagállamok népessége, egy főre jutó 
bruttó hazai termékének (GDP) reciproka, 
valamint relatív munkanélküliségi rátája 
alapján kell kiszámítani.

(19) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervben foglalt reformok és beruházások 
végrehajtásával és megvalósításával 
kapcsolatban felmerülő tényleges tagállami 
szükségletekkel arányos érdemi pénzügyi 
hozzájárulás biztosítása érdekében 
helyénvaló megállapítani – a pénzügyi 
támogatás (azaz a vissza nem térítendő 
pénzügyi támogatás) tekintetében – a 
tagállamok számára az eszköz keretében 
elérhető maximális pénzügyi hozzájárulást. 
E maximális pénzügyi hozzájárulást az 
egyes tagállamok népessége, egy főre jutó 
bruttó hazai termékének (GDP) reciproka, 
valamint relatív munkanélküliségi rátája 
alapján kell kiszámítani, a források 
allokációját megelőző öt évet figyelembe 
véve, egészen 2024-ig.

Or. fr

Módosítás 386
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervben foglalt reformok és beruházások 
végrehajtásával és megvalósításával 
kapcsolatban felmerülő tényleges tagállami 
szükségletekkel arányos érdemi pénzügyi 
hozzájárulás biztosítása érdekében 
helyénvaló megállapítani – a pénzügyi 
támogatás (azaz a vissza nem térítendő 
pénzügyi támogatás) tekintetében – a 
tagállamok számára az eszköz keretében 

(19) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervben foglalt növekedésösztönző 
reformok és fenntartható beruházások 
végrehajtásával és megvalósításával 
kapcsolatban felmerülő tényleges tagállami 
szükségletekkel arányos érdemi pénzügyi 
hozzájárulás biztosítása érdekében 
helyénvaló megállapítani – a pénzügyi 
támogatás (azaz a vissza nem térítendő 
pénzügyi támogatás) tekintetében – a 
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elérhető maximális pénzügyi hozzájárulást. 
E maximális pénzügyi hozzájárulást az 
egyes tagállamok népessége, egy főre jutó 
bruttó hazai termékének (GDP) reciproka, 
valamint relatív munkanélküliségi rátája 
alapján kell kiszámítani.

tagállamok számára az eszköz keretében 
elérhető maximális pénzügyi hozzájárulást. 
E maximális pénzügyi hozzájárulást az 
egyes tagállamok népessége, egy főre jutó 
bruttó hazai termékének (GDP) reciproka, 
relatív munkanélküliségi rátája, valamint a 
GDP 2019–2020-as csökkenése alapján 
kell kiszámítani.

Or. en

Módosítás 387
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervben foglalt reformok és beruházások 
végrehajtásával és megvalósításával 
kapcsolatban felmerülő tényleges tagállami 
szükségletekkel arányos érdemi pénzügyi 
hozzájárulás biztosítása érdekében 
helyénvaló megállapítani – a pénzügyi 
támogatás (azaz a vissza nem térítendő 
pénzügyi támogatás) tekintetében – a 
tagállamok számára az eszköz keretében 
elérhető maximális pénzügyi hozzájárulást. 
E maximális pénzügyi hozzájárulást az 
egyes tagállamok népessége, egy főre jutó 
bruttó hazai termékének (GDP) reciproka, 
valamint relatív munkanélküliségi rátája 
alapján kell kiszámítani.

(19) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervben foglalt reformok és beruházások 
végrehajtásával és megvalósításával 
kapcsolatban felmerülő tényleges tagállami 
szükségletekkel arányos érdemi pénzügyi 
hozzájárulás biztosítása érdekében 
helyénvaló megállapítani – a pénzügyi 
támogatás (azaz a vissza nem térítendő 
pénzügyi támogatás) tekintetében – a 
tagállamok számára az eszköz keretében 
elérhető maximális pénzügyi hozzájárulást. 
E maximális pénzügyi hozzájárulást az 
egyes tagállamok népessége, egy főre jutó 
bruttó hazai termékének (GDP) reciproka, 
az államadósság fenntarthatósága, 
valamint relatív munkanélküliségi rátája 
alapján kell kiszámítani.

Or. en

Módosítás 388
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervben foglalt reformok és beruházások 

(19) Az éves helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben foglalt reformok 
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végrehajtásával és megvalósításával 
kapcsolatban felmerülő tényleges tagállami 
szükségletekkel arányos érdemi pénzügyi 
hozzájárulás biztosítása érdekében 
helyénvaló megállapítani – a pénzügyi 
támogatás (azaz a vissza nem térítendő 
pénzügyi támogatás) tekintetében – a 
tagállamok számára az eszköz keretében 
elérhető maximális pénzügyi hozzájárulást. 
E maximális pénzügyi hozzájárulást az 
egyes tagállamok népessége, egy főre jutó 
bruttó hazai termékének (GDP) reciproka, 
valamint relatív munkanélküliségi rátája 
alapján kell kiszámítani.

és beruházások végrehajtásával és 
megvalósításával kapcsolatban felmerülő 
tényleges tagállami szükségletekkel 
arányos érdemi pénzügyi hozzájárulás 
biztosítása érdekében helyénvaló 
megállapítani – a pénzügyi támogatás (azaz 
a vissza nem térítendő pénzügyi támogatás) 
tekintetében – a tagállamok számára az 
eszköz keretében elérhető maximális 
pénzügyi hozzájárulást. E maximális 
pénzügyi hozzájárulást az egyes 
tagállamok népessége, egy főre jutó bruttó 
hazai termékének (GDP) reciproka, 
valamint relatív munkanélküliségi rátája 
alapján kell kiszámítani.

Or. en

Módosítás 389
Piernicola Pedicini

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A világjárvány társadalmi-
gazdasági következményei valószínűleg 
egyenlőtlenül oszlanak el a régiók és 
területek között a gazdasági és társadalmi 
egyenlőtlenségek, az eltérő 
versenyképességi potenciál, valamint az 
idegenforgalomtól, a személyes 
ügyfélkapcsolaton alapuló 
szolgáltatásoktól vagy a távolról nem 
teljesíthető szolgáltatásoktól való függőség 
mértéke miatt. Ez azzal a kockázattal jár, 
hogy a tagállamokon belüli regionális és 
területi egyenlőtlenségek elmélyülnek, és 
még nagyobb lesz a különbség a kevésbé 
fejlett és a fejlettebb régiók, a társadalmi 
perifériák és a többi városi terület, 
valamint egyes városi és vidéki területek 
között. Figyelembe véve az átlagos 
munkanélküliségi ráta által az eszköz 
keretében tagállamonként nyújtott 
maximális pénzügyi hozzájárulás 
kiszámítási módszerére gyakorolt hatást, a 
világjárvány társadalmi-gazdasági 
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hatásának mérséklése és a gazdasági 
fellendülés elősegítése érdekében 
prioritást kell adni azoknak a régióknak 
és területeknek, ahol a legmagasabb a 
munkanélküliségi ráta.

Or. en

Módosítás 390
Roberts Zīle

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) El kell ismerni, hogy a 
pénzeszközök méltányos elosztását nem 
használták ki teljes mértékben, mivel az I. 
mellékletben meghatározott 
módszertanban alkalmazott 
munkanélküliségi rátát nem igazították ki 
úgy, hogy tükrözze a munkaerő 
tagállamok közötti belső migrációs 
áramlásait, amelyek végső soron úgy 
érintik a tagállamok népességét és 
munkanélküliségi rátáját, hogy az nem 
tükrözi a valódi társadalmi-gazdasági 
helyzetet, különösen azokban a 
tagállamokban, ahol negatív migrációs 
áramlások voltak, és ez csökkenti a 
megszerezhető forrásokat.

Or. en

Módosítás 391
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a tagállamok csak olyan tényleges 
szakpolitikai prioritásokat 
finanszírozzanak, amelyek pozitív hosszú 
távú gazdasági hatást fejtenek ki, tétje 
kell, hogy legyen számukra az ügynek. 
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Ezért a tagállamokat kötelezni kell arra, 
hogy ezen eszköz keretében 20%-ban 
társfinanszírozzák a kiadásokat.

Or. en

Módosítás 392
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Meg kell határozni a helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervekre irányuló 
javaslatok tagállamok általi benyújtásának 
eljárását és e javaslatok tartalmát. Az 
eljárások gyors lefolytatásának biztosítása 
érdekében a tagállamoknak legkésőbb 
április 30-ig helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet kell benyújtaniuk, a 
nemzeti reformprogram külön 
mellékleteként. A gyors végrehajtás 
érdekében lehetővé kell tenni, hogy a 
tagállamok az előző év október 15-én a 
következő évre vonatkozó nemzeti 
költségvetés-tervezettel együtt 
benyújthassák e terv tervezetét.

(20) Meg kell határozni a helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervekre irányuló 
javaslatok tagállamok általi benyújtásának 
eljárását és e javaslatok tartalmát. Az 
eljárások gyors lefolytatásának biztosítása 
érdekében a tagállamoknak legkésőbb 
április 30-ig helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet kell benyújtaniuk, a 
nemzeti reformprogram külön 
mellékleteként. A gyors végrehajtás 
érdekében lehetővé kell tenni, hogy a 
tagállamok az előző év október 15-én a 
következő évre vonatkozó nemzeti 
költségvetés-tervezettel együtt 
benyújthassák e terv tervezetét. A 
tagállamok számára lehetővé kell tenni, 
hogy [a technikai támogatási eszköz 
létrehozásáról szóló] (EU) XX/YY 
rendelettel összhangban a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek elkészítéséhez 
igénybe vehessék a technikai támogatási 
eszközt.

Or. en

Módosítás 393
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Meg kell határozni a helyreállítási (20) Meg kell határozni a helyreállítási 
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és rezilienciaépítési tervekre irányuló 
javaslatok tagállamok általi benyújtásának 
eljárását és e javaslatok tartalmát. Az 
eljárások gyors lefolytatásának biztosítása 
érdekében a tagállamoknak legkésőbb 
április 30-ig helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet kell benyújtaniuk, a 
nemzeti reformprogram külön 
mellékleteként. A gyors végrehajtás 
érdekében lehetővé kell tenni, hogy a 
tagállamok az előző év október 15-én a 
következő évre vonatkozó nemzeti 
költségvetés-tervezettel együtt 
benyújthassák e terv tervezetét.

és rezilienciaépítési tervekre irányuló 
javaslatok tagállamok általi benyújtásának 
eljárását és e javaslatok tartalmát. Az 
eljárások gyors lefolytatásának biztosítása 
érdekében a tagállamoknak legkésőbb 
április 30-ig helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet kell benyújtaniuk, a 
nemzeti reformprogram külön 
mellékleteként. A gyors végrehajtás 
érdekében lehetővé kell tenni, hogy a 
tagállamok az előző év október 15-étől 
kezdve benyújthassák e terv tervezetét. Az 
euróövezeti tagállamok esetében a 
következő évre vonatkozó nemzeti 
költségvetés-tervezettel együtt be kell 
nyújtani e terv tervezetét.

Or. en

Módosítás 394
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Meg kell határozni a helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervekre irányuló 
javaslatok tagállamok általi benyújtásának 
eljárását és e javaslatok tartalmát. Az 
eljárások gyors lefolytatásának biztosítása 
érdekében a tagállamoknak legkésőbb 
április 30-ig helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet kell benyújtaniuk, a 
nemzeti reformprogram külön 
mellékleteként. A gyors végrehajtás 
érdekében lehetővé kell tenni, hogy a 
tagállamok az előző év október 15-én a 
következő évre vonatkozó nemzeti 
költségvetés-tervezettel együtt 
benyújthassák e terv tervezetét.

(20) Meg kell határozni a helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervekre irányuló éves 
javaslatok tagállamok általi benyújtásának 
eljárását és e javaslatok tartalmát. Az 
eljárások gyors lefolytatásának biztosítása 
érdekében a tagállamoknak legkésőbb 
április 30-ig éves helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet kell benyújtaniuk, a 
nemzeti reformprogram külön 
mellékleteként. A gyors végrehajtás 
érdekében lehetővé kell tenni, hogy a 
tagállamok a költségvetés-tervezettel 
együtt 2020. október 15-igbenyújthassák 
az éves terv első tervezetét, legkésőbb 
2021. február 28-ig pedig a végleges éves 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervet.

Or. en

Módosítás 395
Hélène Laporte
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Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Meg kell határozni a helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervekre irányuló 
javaslatok tagállamok általi benyújtásának 
eljárását és e javaslatok tartalmát. Az 
eljárások gyors lefolytatásának biztosítása 
érdekében a tagállamoknak legkésőbb 
április 30-ig helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet kell benyújtaniuk, a 
nemzeti reformprogram külön 
mellékleteként. A gyors végrehajtás 
érdekében lehetővé kell tenni, hogy a 
tagállamok az előző év október 15-én a 
következő évre vonatkozó nemzeti 
költségvetés-tervezettel együtt 
benyújthassák e terv tervezetét.

(20) Meg kell határozni a helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervekre irányuló 
javaslatok tagállamok általi benyújtásának 
eljárását és e javaslatok tartalmát. Az 
eljárások gyors lefolytatásának biztosítása 
érdekében a tagállamoknak legkésőbb 
április 30-ig helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet kell benyújtaniuk, 
elsősorban a technikai támogatási eszköz 
révén, a nemzeti reformprogram külön 
mellékleteként. A gyors végrehajtás 
érdekében lehetővé kell tenni, hogy a 
tagállamok az előző év október 15-én a 
következő évre vonatkozó nemzeti 
költségvetés-tervezettel együtt 
benyújthassák e terv tervezetét.

Or. fr

Módosítás 396
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Meg kell határozni a helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervekre irányuló 
javaslatok tagállamok általi benyújtásának 
eljárását és e javaslatok tartalmát. Az 
eljárások gyors lefolytatásának biztosítása 
érdekében a tagállamoknak legkésőbb 
április 30-ig helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet kell benyújtaniuk, a 
nemzeti reformprogram külön 
mellékleteként. A gyors végrehajtás 
érdekében lehetővé kell tenni, hogy a 
tagállamok az előző év október 15-én a 
következő évre vonatkozó nemzeti 
költségvetés-tervezettel együtt 
benyújthassák e terv tervezetét.

(20) Meg kell határozni a helyreállítási, 
rezilienciaépítési és fenntartható átállási 
tervekre irányuló javaslatok tagállamok 
általi benyújtásának eljárását és e 
javaslatok tartalmát. Az eljárások gyors 
lefolytatásának biztosítása érdekében a 
tagállamoknak legkésőbb április 30-ig 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervet 
kell benyújtaniuk, a nemzeti 
reformprogram külön mellékleteként. A 
gyors végrehajtás érdekében lehetővé kell 
tenni, hogy a tagállamok az előző év 
október 15-én a következő évre vonatkozó 
nemzeti költségvetés-tervezettel együtt 
benyújthassák e terv tervezetét.

Or. en
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Módosítás 397
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Danuta Maria Hübner

Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) A javasolt intézkedésekkel 
kapcsolatos, nemzeti szintű széles körű 
vita és konszenzus biztosítása érdekében a 
tervet az érintett nemzeti és regionális 
érdekelt felekkel, például a helyi 
önkormányzatokkal, a szociális 
partnerekkel, a magánszektorral és a civil 
társadalom képviselőivel szoros 
együttműködésben kell elkészíteni. A 
tervet a megfelelő nemzeti parlamentnek 
jóvá kell hagynia, mielőtt hivatalosan 
benyújtanák a Bizottsághoz.

Or. en

Módosítás 398
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A releváns reformokkal és a 
beruházásokkal kapcsolatos tagállami 
felelősségvállalásnak, valamint a reformok 
és a beruházások előtérbe helyezésének a 
biztosítása érdekében a támogatásra igényt 
tartó tagállamoknak megfelelően indokolt 
és megalapozott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet kell benyújtaniuk a 
Bizottságnak. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben részletesen meg 
kell határozni a terv végrehajtását szolgáló 
intézkedéseket, beleértve a célokat és a 
mérföldköveket is, valamint azt, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan milyen hatást fog gyakorolni a 
növekedési potenciálra, a 
munkahelyteremtésre, valamint a 

(21) A releváns reformokkal és a 
beruházásokkal kapcsolatos tagállami 
felelősségvállalásnak, valamint a releváns 
reformok és beruházások előtérbe 
helyezésének a biztosítása érdekében a 
támogatásra igényt tartó tagállamoknak 
megfelelően indokolt és megalapozott 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervet 
kell benyújtaniuk a Bizottságnak. A tervet 
a lehető legszélesebb körű konszenzus 
biztosítása érdekében a szubnacionális 
hatóságokkal, a szociális partnerekkel, a 
civil társadalmi szervezetekkel és az egyéb 
releváns érdekelt felekkel folytatott 
többszintű párbeszéd alapján, az európai 
strukturális és befektetési alapokban 
meghatározott partnerség elvével 
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gazdasági és társadalmi rezilienciára; 
tartalmaznia kell a zöld és a digitális 
átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is; továbbá a tervben azt is 
ki kell fejteni, hogy a javasolt helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv milyen módon áll 
összhangban az európai szemeszter 
összefüggésében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal. A folyamat során törekedni 
kell a Bizottság és a tagállamok közötti 
szoros együttműködésre, és ki kell 
alakítani azt.

összhangban kell kidolgozni. A 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervnek 
részletesen meg kell határoznia a terv 
végrehajtását szolgáló intézkedéseket, 
beleértve a célokat és a mérföldköveket is, 
valamint azt, hogy a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan milyen 
hatást fog gyakorolni az európai zöld 
megállapodás célkitűzéseire, különösen a 
fenntartható növekedési potenciálra, a 
kiváló minőségű munkahelyek 
teremtésére és a gazdasági és társadalmi 
rezilienciára, valamint a tervnek az 
elsőbbséget élvező európai szakpolitikai 
területekkel való összhangjára; A nemzeti 
terveknek igazoltan rendelkezniük kell a 
civil társadalom és a non-profit 
szervezetek, valamint a független média 
támogatására irányuló források 
politikailag semleges elosztásáról, 
valamint a nemzeti kormányok arra 
vonatkozó kötelezettségvállalásáról, hogy 
elegendő forrást osszanak szét a 
települések és a helyi önkormányzatok 
részére. A nemzeti terveknek azt is ki kell 
fejteniük, hogy a tervben szereplő 
intézkedések várhatóan hogyan kezelik az 
EUSZ 2. cikkében foglalt értékek 
hiányosságait, valamint azt, hogy a 
javasolt helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv milyen módon áll összhangban az 
európai szemeszter keretében elfogadott 
2020-as országspecifikus ajánlásokkal. A 
terveknek igazolniuk kell azt is, hogy a 
terv várhatóan hogyan járul hozzá a 
nemek közötti egyenlőséghez, a nemi 
szempontból kiegyensúlyozott 
növekedéshez és a munkahelyteremtéshez. 
A folyamat során törekedni kell a Bizottság 
és a tagállamok közötti szoros 
együttműködésre, és ki kell alakítani azt. 
Az eszköz keretében támogatott minden 
intézkedésnek az EUMSZ 152. cikkével 
összhangban tiszteletben kell tartania a 
kollektív tárgyalások nemzeti gyakorlatait 
és intézményeit.

Or. en



PE655.953v01-00 198/344 AM\1211941HU.docx

HU

Módosítás 399
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A releváns reformokkal és a 
beruházásokkal kapcsolatos tagállami 
felelősségvállalásnak, valamint a reformok 
és a beruházások előtérbe helyezésének a 
biztosítása érdekében a támogatásra igényt 
tartó tagállamoknak megfelelően indokolt 
és megalapozott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet kell benyújtaniuk a 
Bizottságnak. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben részletesen meg 
kell határozni a terv végrehajtását szolgáló 
intézkedéseket, beleértve a célokat és a 
mérföldköveket is, valamint azt, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan milyen hatást fog gyakorolni a 
növekedési potenciálra, a 
munkahelyteremtésre, valamint a 
gazdasági és társadalmi rezilienciára; a 
tervnek tartalmaznia kell a zöld és a 
digitális átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is; továbbá a tervben azt is 
ki kell fejteni, hogy a javasolt helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv milyen módon áll 
összhangban az európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal. A folyamat során törekedni 
kell a Bizottság és a tagállamok közötti 
szoros együttműködésre, és ki kell 
alakítani azt.

(21) A releváns reformokkal és a 
beruházásokkal kapcsolatos tagállami 
felelősségvállalásnak, valamint a reformok 
és a beruházások előtérbe helyezésének a 
biztosítása érdekében a támogatásra igényt 
tartó tagállamoknak megfelelően indokolt 
és megalapozott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet kell benyújtaniuk a 
Bizottságnak. A tervet a tervekkel 
kapcsolatos felelősségvállalás biztosítása 
érdekében a helyi és a regionális 
hatóságokkal, a szociális partnerekkel, a 
civil társadalmi szervezetekkel és az egyéb 
releváns érdekelt felekkel folytatott 
többszintű párbeszéd alapján kell 
kidolgozni. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben részletesen meg 
kell határozni a terv végrehajtását szolgáló 
intézkedéseket, beleértve a célokat és a 
mérföldköveket is, valamint azt, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan milyen hatást fog gyakorolni az 
ebben a rendeletben meghatározott hat 
területre; a tervnek fel kell vázolnia a terv 
benyújtását megelőzően az érdekelt 
felekkel folytatott konzultáció mértékét, 
valamint azokat a célokat és a 
mérföldköveket, amelyek speciálisan az 
egyenlőtlenségek és a társadalmi haladás 
terén elérendő mutatókra fókuszálnak, és 
a zöld és a digitális átállás szempontjából 
releváns intézkedéseket; továbbá a tervben 
azt is ki kell fejteni, hogy a javasolt 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
milyen módon áll összhangban az EU-nak 
és a tagállamoknak az európai szemeszter 
keretében meghatározott kihívásaival, 
célkitűzéseivel és vállalásaival, a szociális 
jogok európai pillérének elveivel és a 
fenntartható fejlődési célokkal, a nemzeti 
reformprogramokkal, a nemzeti energia- 
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és klímatervekkel, a méltányos átállási 
tervekkel, valamint az uniós alapok 
keretében elfogadott partnerségi 
megállapodásokkal és operatív 
programokkal és/vagy az uniós 
jogszabályok és szakpolitikák 
végrehajtásával kapcsolatos fellépésekkel. 
A folyamat során törekedni kell a Bizottság 
és a tagállamok közötti szoros 
együttműködésre, és ki kell alakítani azt.

Or. en

Módosítás 400
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A releváns reformokkal és a 
beruházásokkal kapcsolatos tagállami 
felelősségvállalásnak, valamint a reformok 
és a beruházások előtérbe helyezésének a 
biztosítása érdekében a támogatásra igényt 
tartó tagállamoknak megfelelően indokolt 
és megalapozott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet kell benyújtaniuk a 
Bizottságnak. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben részletesen meg 
kell határozni a terv végrehajtását szolgáló 
intézkedéseket, beleértve a célokat és a 
mérföldköveket is, valamint azt, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan milyen hatást fog gyakorolni a 
növekedési potenciálra, a 
munkahelyteremtésre, valamint a 
gazdasági és társadalmi rezilienciára; a 
tervnek tartalmaznia kell a zöld és a 
digitális átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is; továbbá a tervben azt is 
ki kell fejteni, hogy a javasolt helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv milyen módon áll 
összhangban az európai szemeszter 
összefüggésében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal. A folyamat során törekedni 
kell a Bizottság és a tagállamok közötti 

(21) A releváns reformokkal és a 
beruházásokkal kapcsolatos tagállami 
felelősségvállalásnak, valamint a reformok 
és a beruházások előtérbe helyezésének a 
biztosítása érdekében a támogatásra igényt 
tartó tagállamoknak megfelelően indokolt 
és megalapozott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet kell benyújtaniuk a 
Bizottságnak. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben részletesen meg 
kell határozni a terv végrehajtását szolgáló 
intézkedéseket, beleértve a célokat és a 
mérföldköveket is, valamint azt, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan milyen hatást fog gyakorolni a 
növekedési potenciálra, a 
munkahelyteremtésre, valamint a 
gazdasági és társadalmi rezilienciára; a 
tervnek tartalmaznia kell a zöld és a 
digitális átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is; továbbá a tervben azt is 
ki kell fejteni, hogy a javasolt helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv milyen módon áll 
összhangban az európai szemeszter 
összefüggésében meghatározott 
prioritásokkal, továbbá azt is ki kell 
fejtenie, hogy a tervezett reformok és 
beruházások milyen módon kezelik 
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szoros együttműködésre, és ki kell 
alakítani azt.

kapacitásépítéssel a jó és a hatékony 
közigazgatás számára adódó és a 
kapacitáshiányok okozta kihívásokat. A 
tagállamoknak a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek előkészítése során 
a többszintű kormányzás megközelítésére 
építve és a civil társadalom és a szociális 
partnerek bevonásával kell biztosítaniuk a 
partnerség elvét. A folyamat során 
törekedni kell a Bizottság és a tagállamok 
közötti szoros együttműködésre, és ki kell 
alakítani azt.

Or. en

Módosítás 401
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A releváns reformokkal és a 
beruházásokkal kapcsolatos tagállami 
felelősségvállalásnak, valamint a reformok 
és a beruházások előtérbe helyezésének a 
biztosítása érdekében a támogatásra igényt 
tartó tagállamoknak megfelelően indokolt 
és megalapozott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet kell benyújtaniuk a 
Bizottságnak. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben részletesen meg 
kell határozni a terv végrehajtását szolgáló 
intézkedéseket, beleértve a célokat és a 
mérföldköveket is, valamint azt, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan milyen hatást fog gyakorolni a 
növekedési potenciálra, a 
munkahelyteremtésre, valamint a 
gazdasági és társadalmi rezilienciára; a 
tervnek tartalmaznia kell a zöld és a 
digitális átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is; továbbá a tervben azt is 
ki kell fejteni, hogy a javasolt helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv milyen módon áll 
összhangban az európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 

(21) A releváns reformokkal és a 
beruházásokkal kapcsolatos tagállami 
felelősségvállalásnak, valamint a reformok 
és a beruházások előtérbe helyezésének a 
biztosítása érdekében a támogatásra igényt 
tartó tagállamoknak megfelelően indokolt 
és megalapozott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet kell benyújtaniuk a 
Bizottságnak. Ezeket a terveket a lehető 
legszélesebb körű konszenzus biztosítása 
érdekében a helyi és a regionális 
hatóságokkal, a szociális partnerekkel, a 
civil társadalmi szervezetekkel, ideértve az 
ifjúsági szervezetekkel és az egyéb 
releváns érdekelt felekkel folytatott 
többszintű párbeszéd alapján kell 
kidolgozni. Információkat kell 
rendelkezésre bocsátani arra 
vonatkozóan, hogyan végezték el ezeket a 
konzultációkat. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben részletesen meg 
kell határozni a terv végrehajtását szolgáló 
intézkedéseket, beleértve a célokat és a 
mérföldköveket is, valamint azt, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 



AM\1211941HU.docx 201/344 PE655.953v01-00

HU

országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal. A folyamat során törekedni 
kell a Bizottság és a tagállamok közötti 
szoros együttműködésre, és ki kell 
alakítani azt.

várhatóan milyen hatást fog gyakorolni a 
növekedési potenciálra, a 
munkahelyteremtésre, valamint a 
gazdasági és társadalmi rezilienciára; a 
tervnek tartalmaznia kell a zöld és a 
digitális átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is; továbbá a tervben azt is 
ki kell fejteni, hogy a javasolt helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv milyen módon áll 
összhangban az európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal. A folyamat során törekedni 
kell a Bizottság és a tagállamok közötti 
szoros együttműködésre, és ki kell 
alakítani azt.

Or. en

Módosítás 402
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A releváns reformokkal és a 
beruházásokkal kapcsolatos tagállami 
felelősségvállalásnak, valamint a reformok 
és a beruházások előtérbe helyezésének a 
biztosítása érdekében a támogatásra igényt 
tartó tagállamoknak megfelelően indokolt 
és megalapozott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet kell benyújtaniuk a 
Bizottságnak. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben részletesen meg 
kell határozni a terv végrehajtását szolgáló 
intézkedéseket, beleértve a célokat és a 
mérföldköveket is, valamint azt, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan milyen hatást fog gyakorolni a 
növekedési potenciálra, a 
munkahelyteremtésre, valamint a 
gazdasági és társadalmi rezilienciára; a 
tervnek tartalmaznia kell a zöld és a 
digitális átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is; továbbá a tervben azt is 

(21) A releváns reformokkal és a 
beruházásokkal kapcsolatos tagállami 
felelősségvállalásnak, valamint a reformok 
és a beruházások előtérbe helyezésének a 
biztosítása érdekében a támogatásra igényt 
tartó tagállamoknak megfelelően indokolt 
és megalapozott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet kell benyújtaniuk a 
Bizottságnak. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben részletesen meg 
kell határozni a terv végrehajtását szolgáló 
intézkedéseket, beleértve a célokat és a 
mérföldköveket is, valamint azt, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan milyen hatást fog gyakorolni a 
növekedési potenciálra, a 
munkahelyteremtésre, valamint a 
gazdasági és társadalmi rezilienciára. A 
folyamat során törekedni kell a Bizottság 
és a tagállamok közötti szoros 
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ki kell fejteni, hogy a javasolt 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
milyen módon áll összhangban az európai 
szemeszter keretében meghatározott 
releváns országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal. A folyamat során törekedni 
kell a Bizottság és a tagállamok közötti 
szoros együttműködésre, és ki kell 
alakítani azt.

együttműködésre, és ki kell alakítani azt.

Or. en

Módosítás 403
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A reformokkal és a beruházásokkal 
kapcsolatos tagállami 
felelősségvállalásnak, valamint a releváns 
reformok és beruházások előtérbe 
helyezésének a biztosítása érdekében a 
támogatásra igényt tartó tagállamoknak 
megfelelően indokolt és megalapozott 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervet 
kell benyújtaniuk a Bizottságnak. A 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervben 
részletesen meg kell határozni a terv 
végrehajtását szolgáló intézkedéseket, 
beleértve a célokat és a mérföldköveket is, 
valamint azt, hogy a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan milyen 
hatást fog gyakorolni a növekedési 
potenciálra, a munkahelyteremtésre, 
valamint a gazdasági és társadalmi 
rezilienciára; a tervnek tartalmaznia kell a 
zöld és a digitális átállás szempontjából 
releváns intézkedéseket is; továbbá a 
tervben azt is ki kell fejteni, hogy a javasolt 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
milyen módon áll összhangban az európai 
szemeszter keretében meghatározott 
releváns országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal. A folyamat során törekedni 
kell a Bizottság és a tagállamok közötti 
szoros együttműködésre, és ki kell 

(21) A reformokkal és a beruházásokkal 
kapcsolatos tagállami 
felelősségvállalásnak, valamint a releváns 
reformok és beruházások előtérbe 
helyezésének a biztosítása érdekében a 
támogatásra igényt tartó tagállamoknak 
megfelelően indokolt és megalapozott 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervet 
kell benyújtaniuk a Bizottságnak. A 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervben 
részletesen meg kell határozni a terv 
végrehajtását szolgáló intézkedéseket, 
beleértve a célokat és a mérföldköveket is, 
valamint azt, hogy a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan milyen 
hatást fog gyakorolni a fenntartható és 
inkluzív hosszú távú növekedési 
potenciálra, az ösztönző üzleti környezetre, 
a kiváló minőségű munkahelyek 
teremtésére, valamint a gazdasági, területi 
és társadalmi rezilienciára; a tervnek 
tartalmaznia kell a fenntartható zöld, 
digitális és demográfiai átállás, az 
egészségügyi ellátás rezilienciája, a 
konvergencia, az erősebb 
versenyképesség, ideértve a turizmus 
helyreállítását, a kreatív ágazat és a sport 
ágazata szempontjából releváns 
intézkedéseket is; továbbá a tervben azt is 
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alakítani azt. ki kell fejteni, hogy a javasolt helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv milyen módon áll 
összhangban az európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal. A folyamat során törekedni 
kell a Bizottság és a tagállamok közötti 
szoros együttműködésre, és ki kell 
alakítani azt.

Or. en

Módosítás 404
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A reformokkal és a beruházásokkal 
kapcsolatos tagállami 
felelősségvállalásnak, valamint a releváns 
reformok és beruházások előtérbe 
helyezésének a biztosítása érdekében a 
támogatásra igényt tartó tagállamoknak 
megfelelően indokolt és megalapozott 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervet 
kell benyújtaniuk a Bizottságnak. A 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervben 
részletesen meg kell határozni a terv 
végrehajtását szolgáló intézkedéseket, 
beleértve a célokat és a mérföldköveket is, 
valamint azt, hogy a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan milyen 
hatást fog gyakorolni a növekedési 
potenciálra, a munkahelyteremtésre, 
valamint a gazdasági és társadalmi 
rezilienciára; a tervnek tartalmaznia kell 
a zöld és a digitális átállás szempontjából 
releváns intézkedéseket is; továbbá a 
tervben azt is ki kell fejteni, hogy a 
javasolt helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv milyen módon áll összhangban az 
európai szemeszter összefüggésében 
meghatározott releváns országspecifikus 
kihívásokkal és prioritásokkal. A folyamat 
során törekedni kell a Bizottság és a 

(21) A releváns fenntartható 
reformokkal és a beruházásokkal 
kapcsolatos tagállami 
felelősségvállalásnak, valamint a reformok 
és a beruházások előtérbe helyezésének a 
biztosítása érdekében a támogatásra igényt 
tartó tagállamoknak megfelelően indokolt 
és megalapozott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet kell benyújtaniuk a 
Bizottságnak. Ezeket a terveket a helyi és 
a regionális hatóságokkal, a szociális 
partnerekkel, munkavállalókkal, helyi 
közösségekkel, civil társadalmi 
szervezetekkel és az összes egyéb nemzeti 
és regionális szinten érdekelt féllel 
folytatott többszintű, érdemi és inkluzív 
párbeszéd alapján kell kidolgozni. A 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervben 
részletesen meg kell határozni a terv 
végrehajtását szolgáló intézkedéseket, 
beleértve a célokat és a mérföldköveket is, 
valamint azt, hogy a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan milyen 
hatást fog gyakorolni ennek a rendeletnek 
a célkitűzéseire; továbbá a tervben azt is ki 
kell fejteni, hogyan konzultáltak 
érdemben a helyi és regionális 
hatóságokkal, szociális partnerekkel, 
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tagállamok közötti szoros 
együttműködésre, és ki kell alakítani azt.

munkavállalókkal, helyi közösségekkel, a 
civil társadalmi szervezetekkel és az összes 
egyéb releváns érdekelt féllel, valamint 
hogyan és milyen mértékben vették 
figyelembe az ezektől származó 
javaslatokat. A folyamat során törekedni 
kell a Bizottság és a tagállamok közötti 
szoros együttműködésre, és ki kell 
alakítani azt.

Or. en

Módosítás 405
Paul Tang, Luis Garicano

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A reformokkal és a beruházásokkal 
kapcsolatos tagállami 
felelősségvállalásnak, valamint a releváns 
reformok és beruházások előtérbe 
helyezésének a biztosítása érdekében a 
támogatásra igényt tartó tagállamoknak 
megfelelően indokolt és megalapozott 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervet 
kell benyújtaniuk a Bizottságnak. A 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervben 
részletesen meg kell határozni a terv 
végrehajtását szolgáló intézkedéseket, 
beleérve a célokat és a mérföldköveket is, 
valamint azt, hogy a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan milyen 
hatást fog gyakorolni a növekedési 
potenciálra, a munkahelyteremtésre, 
valamint a gazdasági és társadalmi 
rezilienciára; a tervnek tartalmaznia kell 
a zöld és a digitális átállás szempontjából 
releváns intézkedéseket is; továbbá a 
tervben azt is ki kell fejteni, hogy a javasolt 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
milyen módon áll összhangban az európai 
szemeszter összefüggésében 
meghatározott releváns országspecifikus 
kihívásokkal és prioritásokkal. A folyamat 
során törekedni kell a Bizottság és a 
tagállamok közötti szoros 

(21) A reformokkal és a beruházásokkal 
kapcsolatos tagállami 
felelősségvállalásnak, valamint a releváns 
reformok és beruházások előtérbe 
helyezésének a biztosítása érdekében a 
támogatásra igényt tartó tagállamoknak 
megfelelően indokolt és megalapozott 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervet 
kell benyújtaniuk a Bizottságnak. A tervet 
a lehető legszélesebb körű konszenzus 
biztosítása érdekében a helyi 
hatóságokkal, a szociális partnerekkel, a 
civil társadalmi szervezetekkel és az egyéb 
érdekelt felekkel folytatott többszintű 
párbeszéd alapján kell kidolgozni. A 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervnek 
részletesen meg kell határoznia a terv 
végrehajtását szolgáló intézkedéseket, 
beleértve a célokat és a mérföldköveket is, 
valamint azt, hogy a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan milyen 
hatást fog gyakorolni az ebben a 
rendeletben meghatározott hat területre; 
továbbá a tervben azt is ki kell fejteni, 
hogy a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervnek miként kellene 
hozzájárulnia ahhoz, hogy hatékonyan 
kezelje az érintett tagállamnak címzett 
országspecifikus ajánlásokban vagy a 
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együttműködésre, és ki kell alakítani azt. Bizottság által az európai szemeszter 
összefüggésében hivatalosan elfogadott 
más releváns dokumentumokban 
azonosított kihívásokat; A folyamat során 
törekedni kell a Bizottság és a tagállamok 
közötti szoros együttműködésre, és ki kell 
alakítani azt.

Or. en

Módosítás 406
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A releváns reformokkal és a 
beruházásokkal kapcsolatos tagállami 
felelősségvállalásnak, valamint a reformok 
és beruházások előtérbe helyezésének a 
biztosítása érdekében a támogatásra igényt 
tartó tagállamoknak megfelelően indokolt 
és megalapozott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet kell benyújtaniuk a 
Bizottságnak. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben részletesen meg 
kell határozni a terv végrehajtását szolgáló 
intézkedéseket, beleértve a célokat és a 
mérföldköveket is, valamint azt, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan milyen hatást fog gyakorolni a 
növekedési potenciálra, a 
munkahelyteremtésre, valamint a 
gazdasági és társadalmi rezilienciára; a 
tervnek tartalmaznia kell a zöld és a 
digitális átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is; továbbá a tervben azt is 
ki kell fejteni, hogy a javasolt 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
milyen módon áll összhangban az európai 
szemeszter keretében meghatározott 
releváns országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal. A folyamat során törekedni 
kell a Bizottság és a tagállamok közötti 
szoros együttműködésre, és ki kell 
alakítani azt.

(21) A releváns reformokkal és a 
beruházásokkal kapcsolatos tagállami 
felelősségvállalásnak, valamint a reformok 
és beruházások előtérbe helyezésének a 
biztosítása érdekében a támogatásra igényt 
tartó tagállamoknak megfelelően indokolt 
és megalapozott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet kell benyújtaniuk a 
Bizottságnak. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben részletesen meg 
kell határozni a terv végrehajtását szolgáló 
intézkedéseket, beleértve a célokat és a 
mérföldköveket is, valamint azt, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan milyen hatást fog gyakorolni a 
növekedési potenciálra, a 
munkahelyteremtésre, valamint a 
gazdasági és társadalmi rezilienciára; a 
tervnek tartalmaznia kell a zöld és a 
digitális átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is. A folyamat során 
törekedni kell a Bizottság és a tagállamok 
közötti szoros együttműködésre, és ki kell 
alakítani azt.
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Or. en

Módosítás 407
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A releváns reformokkal és a 
beruházásokkal kapcsolatos tagállami 
felelősségvállalásnak, valamint a reformok 
és beruházások előtérbe helyezésének a 
biztosítása érdekében a támogatásra igényt 
tartó tagállamoknak megfelelően indokolt 
és megalapozott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet kell benyújtaniuk a 
Bizottságnak. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben részletesen meg 
kell határozni a terv végrehajtását szolgáló 
intézkedéseket, beleértve a célokat és a 
mérföldköveket is, valamint azt, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan milyen hatást fog gyakorolni a 
növekedési potenciálra, a 
munkahelyteremtésre, valamint a 
gazdasági és társadalmi rezilienciára; a 
tervnek tartalmaznia kell a zöld és a 
digitális átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is; továbbá a tervben azt is 
ki kell fejteni, hogy a javasolt helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv milyen módon áll 
összhangban az európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal. A folyamat során törekedni 
kell a Bizottság és a tagállamok közötti 
szoros együttműködésre, és ki kell 
alakítani azt.

(21) A reformokkal és a beruházásokkal 
kapcsolatos tagállami 
felelősségvállalásnak, valamint a 
növekedést elősegítő releváns reformok és 
a fenntartható beruházások előtérbe 
helyezésének a biztosítása érdekében a 
támogatásra igényt tartó tagállamoknak 
megfelelően indokolt és megalapozott 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervet 
kell benyújtaniuk a Bizottságnak. A 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervben 
részletesen meg kell határozni a terv 
végrehajtását szolgáló intézkedéseket, 
beleértve a világos célokat és a 
mérföldköveket is, valamint azt, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan milyen hatást fog gyakorolni a 
növekedési potenciálra, a 
munkahelyteremtésre, valamint a 
gazdasági és társadalmi rezilienciára; a 
tervnek tartalmaznia kell a zöld és a 
digitális átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is; továbbá a tervben azt is 
ki kell fejteni, hogy a javasolt helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv milyen módon 
igazodik az európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
kihívásokhoz és prioritásokhoz; az 
euróövezeti országoknak különösen oda 
kell figyelniük a Tanács által az 
euróövezetre vonatkozóan támogatott 
releváns ajánlásokra. A folyamat során 
törekedni kell a Bizottság és a tagállamok 
közötti szoros együttműködésre, és ki kell 
alakítani azt.

Or. en
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Módosítás 408
Sirpa Pietikäinen
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A releváns reformokkal és a 
beruházásokkal kapcsolatos tagállami 
felelősségvállalásnak, valamint a reformok 
és beruházások előtérbe helyezésének a 
biztosítása érdekében a támogatásra igényt 
tartó tagállamoknak megfelelően indokolt 
és megalapozott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet kell benyújtaniuk a 
Bizottságnak. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben részletesen meg 
kell határozni a terv végrehajtását szolgáló 
intézkedéseket, beleértve a célokat és a 
mérföldköveket is, valamint azt, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan milyen hatást fog gyakorolni a 
növekedési potenciálra, a 
munkahelyteremtésre, valamint a 
gazdasági és társadalmi rezilienciára; a 
tervnek tartalmaznia kell a zöld és a 
digitális átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is; továbbá a tervben azt is 
ki kell fejteni, hogy a javasolt helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv milyen módon áll 
összhangban az európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal. A folyamat során törekedni 
kell a Bizottság és a tagállamok közötti 
szoros együttműködésre, és ki kell 
alakítani azt.

(21) A reformokkal és a beruházásokkal 
kapcsolatos tagállami 
felelősségvállalásnak, valamint a releváns 
reformok és beruházások előtérbe 
helyezésének a biztosítása érdekében a 
támogatásra igényt tartó tagállamoknak 
megfelelően indokolt és megalapozott 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervet 
kell benyújtaniuk a Bizottságnak. A 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervben 
részletesen meg kell határozni a terv 
végrehajtását szolgáló intézkedéseket, 
beleértve a célokat és a mérföldköveket is, 
valamint azt, hogy a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan milyen 
hatást fog gyakorolni a növekedési 
potenciálra, a nemi szempontokat 
figyelembe vevő munkahelyteremtésre, a 
gazdasági, társadalmi rezilienciára és a 
nemek közötti egyenlőségre; a tervnek 
tartalmaznia kell a zöld és a digitális 
átállás, valamint a reziliens gondozási 
szolgáltatások piacára való átállás 
szempontjából releváns intézkedéseket is; 
és a nemek közötti egyenlőség 
előmozdítását; továbbá a tervben azt is ki 
kell fejteni, hogy a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv milyen módon áll 
összhangban az európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal. A folyamat során törekedni 
kell a Bizottság és a tagállamok közötti 
szoros együttműködésre, és ki kell 
alakítani azt.

Or. en

Módosítás 409
Frances Fitzgerald
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Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A releváns reformokkal és a 
beruházásokkal kapcsolatos tagállami 
felelősségvállalásnak, valamint a reformok 
és beruházások előtérbe helyezésének a 
biztosítása érdekében a támogatásra igényt 
tartó tagállamoknak megfelelően indokolt 
és megalapozott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet kell benyújtaniuk a 
Bizottságnak. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben részletesen meg 
kell határozni a terv végrehajtását szolgáló 
intézkedéseket, beleértve a célokat és a 
mérföldköveket is, valamint azt, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan milyen hatást fog gyakorolni a 
növekedési potenciálra, a 
munkahelyteremtésre, valamint a 
gazdasági és társadalmi rezilienciára; a 
tervnek tartalmaznia kell a zöld és a 
digitális átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is; továbbá a tervben azt is 
ki kell fejteni, hogy a javasolt helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv milyen módon áll 
összhangban az európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal. A folyamat során törekedni 
kell a Bizottság és a tagállamok közötti 
szoros együttműködésre, és ki kell 
alakítani azt.

(21) A releváns reformokkal és a 
beruházásokkal kapcsolatos tagállami 
felelősségvállalásnak, valamint a reformok 
és beruházások előtérbe helyezésének a 
biztosítása érdekében a támogatásra igényt 
tartó tagállamoknak megfelelően indokolt 
és megalapozott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet kell benyújtaniuk a 
Bizottságnak. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben részletesen meg 
kell határozni a terv végrehajtását szolgáló 
intézkedéseket, beleértve a célokat és a 
mérföldköveket is, valamint azt, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan milyen hatást fog gyakorolni a 
növekedési potenciálra, a nemi 
szempontokat figyelembe vevő 
munkahelyteremtésre, valamint a 
gazdasági és társadalmi rezilienciára; a 
tervnek tartalmaznia kell a zöld és a 
digitális átállás, valamint a nemek közötti 
egyenlőség előmozdítása szempontjából 
releváns intézkedéseket is, többek között a 
reziliens gondozási infrastruktúra 
fejlesztése által; továbbá a tervben azt is ki 
kell fejteni, hogy a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv milyen módon áll 
összhangban az európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal. A folyamat során törekedni 
kell a Bizottság és a tagállamok közötti 
szoros együttműködésre, és ki kell 
alakítani azt.

Or. en

Módosítás 410
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A releváns reformokkal és a 
beruházásokkal kapcsolatos tagállami 
felelősségvállalásnak, valamint a reformok 
és beruházások előtérbe helyezésének a 
biztosítása érdekében a támogatásra igényt 
tartó tagállamoknak megfelelően indokolt 
és megalapozott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet kell benyújtaniuk a 
Bizottságnak. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben részletesen meg 
kell határozni a terv végrehajtását szolgáló 
intézkedéseket, beleértve a célokat és a 
mérföldköveket is, valamint azt, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan milyen hatást fog gyakorolni a 
növekedési potenciálra, a 
munkahelyteremtésre, valamint a 
gazdasági és társadalmi rezilienciára; a 
tervnek tartalmaznia kell a zöld és a 
digitális átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is; továbbá a tervben azt is 
ki kell fejteni, hogy a javasolt 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
milyen módon áll összhangban az európai 
szemeszter keretében meghatározott 
releváns országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal. A folyamat során törekedni 
kell a Bizottság és a tagállamok közötti 
szoros együttműködésre, és ki kell 
alakítani azt.

(21) A releváns reformokkal és a 
beruházásokkal kapcsolatos tagállami 
felelősségvállalásnak, valamint a reformok 
és beruházások előtérbe helyezésének a 
biztosítása érdekében a támogatásra igényt 
tartó tagállamoknak megfelelően indokolt 
és megalapozott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet kell benyújtaniuk a 
Bizottságnak. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben részletesen meg 
kell határozni a terv végrehajtását szolgáló 
intézkedéseket, beleértve a célokat és a 
mérföldköveket is, valamint azt, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan milyen hatást fog gyakorolni a 
növekedési potenciálra, a 
munkahelyteremtésre, valamint a 
gazdasági és társadalmi rezilienciára; a 
tervnek tartalmaznia kell az adósságok 
fenntarthatósága és a hatékony és 
eredményes költségvetési gazdálkodás 
fokozása szempontjából releváns 
intézkedéseket is. A folyamat során 
törekedni kell a Bizottság és a tagállamok, 
többek között a nemzeti parlamentek 
közötti szoros együttműködésre, és ki kell 
alakítani azt.

Or. en

Módosítás 411
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A releváns reformokkal és a 
beruházásokkal kapcsolatos tagállami 
felelősségvállalásnak, valamint a reformok 
és beruházások előtérbe helyezésének a 
biztosítása érdekében a támogatásra igényt 

(21) A releváns reformokkal és a 
beruházásokkal kapcsolatos tagállami 
felelősségvállalásnak, valamint a reformok 
és beruházások előtérbe helyezésének a 
biztosítása érdekében a támogatásra igényt 
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tartó tagállamoknak megfelelően indokolt 
és megalapozott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet kell benyújtaniuk a 
Bizottságnak. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben részletesen meg 
kell határozni a terv végrehajtását szolgáló 
intézkedéseket, beleértve a célokat és a 
mérföldköveket is, valamint azt, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan milyen hatást fog gyakorolni a 
növekedési potenciálra, a 
munkahelyteremtésre, valamint a 
gazdasági és társadalmi rezilienciára; a 
tervnek tartalmaznia kell a zöld és a 
digitális átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is; továbbá a tervben azt is 
ki kell fejteni, hogy a javasolt helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv milyen módon áll 
összhangban az európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal. A folyamat során törekedni 
kell a Bizottság és a tagállamok közötti 
szoros együttműködésre, és ki kell 
alakítani azt.

tartó tagállamoknak megfelelően indokolt 
és megalapozott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet kell benyújtaniuk a 
Bizottságnak. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben részletesen meg 
kell határozni a terv végrehajtását szolgáló 
intézkedéseket, beleértve a célokat és a 
mérföldköveket is, valamint azt, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan milyen hatást fog gyakorolni az 
éghajlatváltozásról szóló Párizsi 
Megállapodással összeegyeztethető 
tevékenységek gyorsított kialakítására és 
az azzal össze nem egyeztethető 
tevékenységek csökkentésére, a 
munkahelyteremtésre, valamint a 
gazdasági és társadalmi rezilienciára; a 
tervnek tartalmaznia kell a zöld és a 
digitális átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is; továbbá a tervben azt is 
ki kell fejteni, hogy a javasolt helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv milyen módon áll 
összhangban az európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal. A folyamat során törekedni 
kell a Bizottság és a tagállamok közötti 
szoros együttműködésre, és ki kell 
alakítani azt.

Or. en

Módosítás 412
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A releváns reformokkal és a 
beruházásokkal kapcsolatos tagállami 
felelősségvállalásnak, valamint a reformok 
és a beruházások előtérbe helyezésének a 
biztosítása érdekében a támogatásra igényt 
tartó tagállamoknak megfelelően indokolt 
és megalapozott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet kell benyújtaniuk a 
Bizottságnak. A helyreállítási és 

(21) A releváns reformokkal és a 
beruházásokkal kapcsolatos tagállami 
felelősségvállalásnak, valamint a reformok 
és a beruházások előtérbe helyezésének a 
biztosítása érdekében a támogatásra igényt 
tartó tagállamoknak megfelelően indokolt 
és megalapozott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet kell benyújtaniuk a 
Bizottságnak, ami figyelembe veszi a 
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rezilienciaépítési tervben részletesen meg 
kell határozni a terv végrehajtását szolgáló 
intézkedéseket, beleértve a célokat és a 
mérföldköveket is, valamint azt, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan milyen hatást fog gyakorolni a 
növekedési potenciálra, a 
munkahelyteremtésre, valamint a 
gazdasági és társadalmi rezilienciára; a 
tervnek tartalmaznia kell a zöld és a 
digitális átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is; továbbá a tervben azt is 
ki kell fejteni, hogy a javasolt helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv milyen módon áll 
összhangban az európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal. A folyamat során törekedni 
kell a Bizottság és a tagállamok közötti 
szoros együttműködésre, és ki kell 
alakítani azt.

regionális és helyi preferenciákat annak 
érdekében, hogy biztosítsa a tényleges 
helyszíni igények kielégítését. A 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervben 
részletesen meg kell határozni a terv 
végrehajtását szolgáló intézkedéseket, 
beleértve a célokat és a mérföldköveket is, 
valamint azt, hogy a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan milyen 
hatást fog gyakorolni a növekedési 
potenciálra, a munkahelyteremtésre, 
valamint a gazdasági és társadalmi 
rezilienciára; a tervnek tartalmaznia kell a 
zöld és a digitális átállás szempontjából 
releváns intézkedéseket is; továbbá a 
tervben azt is ki kell fejteni, hogy a javasolt 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
milyen módon áll összhangban az európai 
szemeszter keretében meghatározott 
releváns országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal. A folyamat során törekedni 
kell a Bizottság és a tagállamok közötti 
szoros együttműködésre, és ki kell 
alakítani azt.

Or. en

Módosítás 413
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A releváns reformokkal és a 
beruházásokkal kapcsolatos tagállami 
felelősségvállalásnak, valamint a reformok 
és beruházások előtérbe helyezésének a 
biztosítása érdekében a támogatásra igényt 
tartó tagállamoknak megfelelően indokolt 
és megalapozott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet kell benyújtaniuk a 
Bizottságnak. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben részletesen meg 
kell határozni a terv végrehajtását szolgáló 
intézkedéseket, beleértve a célokat és a 
mérföldköveket is, valamint azt, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 

(21) A releváns reformokkal és a 
beruházásokkal kapcsolatos tagállami 
felelősségvállalásnak, valamint a reformok 
és beruházások előtérbe helyezésének a 
biztosítása érdekében a támogatásra igényt 
tartó tagállamoknak megfelelően indokolt 
és megalapozott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet kell benyújtaniuk a 
Bizottságnak. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervnek a helyi 
hatóságokkal, szociális partnerekkel, a 
társadalmi mozgalmak képviselőivel és 
egyéb releváns szereplőkkel folytatott 
párbeszéden és együttműködésen kell 
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várhatóan milyen hatást fog gyakorolni a 
növekedési potenciálra, a 
munkahelyteremtésre, valamint a 
gazdasági és társadalmi rezilienciára; a 
tervnek tartalmaznia kell a zöld és a 
digitális átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is; továbbá a tervben azt is 
ki kell fejteni, hogy a javasolt helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv milyen módon áll 
összhangban az európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal. A folyamat során törekedni 
kell a Bizottság és a tagállamok közötti 
szoros együttműködésre, és ki kell 
alakítani azt.

alapulnia; A helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben részletesen meg 
kell határozni a terv végrehajtását szolgáló 
intézkedéseket, beleértve a célokat és a 
mérföldköveket is, valamint azt, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan milyen hatást fog gyakorolni az 
ebben a rendeletben meghatározott 
kulcsfontosságú területekre; a tervnek 
tartalmaznia kell a zöld és a digitális átállás 
szempontjából releváns intézkedéseket is; 
továbbá a tervben azt is ki kell fejteni, 
hogy a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv milyen módon áll 
összhangban a releváns országspecifikus 
kihívásokkal és prioritásokkal. A folyamat 
során törekedni kell a Bizottság és a 
tagállamok közötti szoros 
együttműködésre, és ki kell alakítani azt.

Or. en

Módosítás 414
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A releváns reformokkal és a 
beruházásokkal kapcsolatos tagállami 
felelősségvállalásnak, valamint a reformok 
és a beruházások előtérbe helyezésének a 
biztosítása érdekében a támogatásra igényt 
tartó tagállamoknak megfelelően indokolt 
és megalapozott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet kell benyújtaniuk a 
Bizottságnak. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben részletesen meg 
kell határozni a terv végrehajtását szolgáló 
intézkedéseket, beleértve a célokat és a 
mérföldköveket is, valamint azt, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan milyen hatást fog gyakorolni a 
növekedési potenciálra, a 
munkahelyteremtésre, valamint a 
gazdasági és társadalmi rezilienciára; a 
tervnek tartalmaznia kell a zöld és a 

(21) A releváns reformokkal és a 
beruházásokkal kapcsolatos tagállami 
felelősségvállalásnak, valamint a reformok 
és a beruházások előtérbe helyezésének a 
biztosítása érdekében a támogatásra igényt 
tartó tagállamoknak megfelelően indokolt 
és megalapozott helyreállítási, 
rezilienciaépítési és átállási tervet kell 
benyújtaniuk a Bizottságnak. A 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervben 
részletesen meg kell határozni a terv 
végrehajtását szolgáló intézkedéseket, 
beleértve a célokat és a mérföldköveket is, 
valamint azt, hogy a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan milyen 
hatást fog gyakorolni a fenntartható 
átállásra, a növekedési potenciálra, a 
munkahelyteremtésre, valamint a 
gazdasági és társadalmi rezilienciára; a 
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digitális átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is; továbbá a tervben azt is 
ki kell fejteni, hogy a javasolt helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv milyen módon áll 
összhangban az európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal. A folyamat során törekedni 
kell a Bizottság és a tagállamok közötti 
szoros együttműködésre, és ki kell 
alakítani azt.

tervnek tartalmaznia kell a zöld és a 
digitális átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is; továbbá a tervben azt is 
ki kell fejteni, hogy a javasolt helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv milyen módon áll 
összhangban az európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal és a tagállami zöld átállási 
tervekkel. A folyamat során törekedni kell 
a Bizottság és a tagállamok közötti szoros 
együttműködésre, és ki kell alakítani azt.

Or. en

Módosítás 415
Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A reformokkal és a beruházásokkal 
kapcsolatos tagállami 
felelősségvállalásnak, valamint a reformok 
és a beruházások előtérbe helyezésének a 
biztosítása érdekében a támogatásra igényt 
tartó tagállamoknak megfelelően indokolt 
és megalapozott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet kell benyújtaniuk a 
Bizottságnak. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben részletesen meg 
kell határozni a terv végrehajtását szolgáló 
intézkedéseket, beleérve a célokat és a 
mérföldköveket is, valamint azt, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan milyen hatást fog gyakorolni a 
növekedési potenciálra, a 
munkahelyteremtésre, valamint a 
gazdasági és társadalmi rezilienciára; a 
tervnek tartalmaznia kell a zöld és digitális 
átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is; továbbá a tervben azt is 
ki kell fejteni, hogy a javasolt helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv milyen módon áll 
összhangban a európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 

(21) A reformokkal és a beruházásokkal 
kapcsolatos tagállami 
felelősségvállalásnak, valamint a reformok 
és a beruházások előtérbe helyezésének a 
biztosítása érdekében a támogatásra igényt 
tartó tagállamoknak megfelelően indokolt 
és megalapozott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet kell benyújtaniuk a 
Bizottságnak. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben részletesen meg 
kell határozni a terv végrehajtását szolgáló 
intézkedéseket, beleérve a célokat és a 
mérföldköveket is, valamint azt, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan milyen hatást fog gyakorolni a 
növekedési potenciálra, a 
munkahelyteremtésre, valamint a 
gazdasági és társadalmi rezilienciára; a 
tervnek tartalmaznia kell a zöld és digitális 
átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is; továbbá a tervben azt is 
ki kell fejteni, hogy a javasolt helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv milyen módon áll 
összhangban a európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
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prioritásokkal. A folyamat során törekedni 
kell a Bizottság és a tagállamok közötti 
szoros együttműködésre, és ki kell 
alakítani azt.

prioritásokkal. A folyamat során törekedni 
kell a Bizottság és a tagállamok, valamint 
a helyi hatóságok közötti szoros 
együttműködésre, és ki kell alakítani azt.

Or. fr

Módosítás 416
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A releváns reformokkal és a 
beruházásokkal kapcsolatos tagállami 
felelősségvállalásnak, valamint a reformok 
és a beruházások előtérbe helyezésének a 
biztosítása érdekében a támogatásra igényt 
tartó tagállamoknak megfelelően egy 
indokolt és megalapozott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet kell benyújtaniuk a 
Bizottságnak. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben részletesen meg 
kell határozni a terv végrehajtását szolgáló 
intézkedéseket, beleértve a célokat és a 
mérföldköveket is, valamint azt, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan milyen hatást fog gyakorolni a 
növekedési potenciálra, a 
munkahelyteremtésre, valamint a 
gazdasági és társadalmi rezilienciára; a 
tervnek tartalmaznia kell a zöld és a 
digitális átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is; továbbá a tervben azt is 
ki kell fejteni, hogy a javasolt helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv milyen módon áll 
összhangban az európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal. A folyamat során törekedni 
kell a Bizottság és a tagállamok közötti 
szoros együttműködésre, és ki kell 
alakítani azt.

(21) A releváns reformokkal és a 
beruházásokkal kapcsolatos tagállami 
felelősségvállalásnak, valamint a reformok 
és a beruházások előtérbe helyezésének a 
biztosítása érdekében a támogatásra igényt 
tartó tagállamoknak megfelelően indokolt 
és megalapozott éves helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet kell benyújtaniuk a 
Bizottságnak. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben részletesen meg 
kell határozni a terv végrehajtását szolgáló 
intézkedéseket, beleértve a célokat és a 
mérföldköveket is, valamint azt, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan milyen hatást fog gyakorolni a 
növekedési potenciálra, a 
munkahelyteremtésre, valamint a 
gazdasági és társadalmi rezilienciára; a 
tervnek tartalmaznia kell a zöld és a 
digitális átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is; továbbá a tervben azt is 
ki kell fejteni, hogy a javasolt helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv milyen módon áll 
összhangban az európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal. A folyamat során törekedni 
kell a Bizottság és a tagállamok közötti 
szoros együttműködésre, és ki kell 
alakítani azt.

Or. en
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Módosítás 417
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Az eszköz hatékonyságának és 
eredményességének a biztosítása 
érdekében a rendelet keretében 
előirányzott minden eljárásnak lehetővé 
kell tennie a racionalizált és koherens 
kormányzási rendszert, és kerülnie kell az 
érintett intézmények és szervezetek között 
a feladatok és kompetenciák bármilyen 
megkettőződését vagy átfedését. Mivel a 
jelenlegi válság miatt sürgős cselekvésre 
van szükség, a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek elbírálásával és az 
odaítélt források kifizetésével kapcsolatos 
határozatok elfogadását időben kell 
elvégezni. Mindenesetre az említett 
eljárások nem akadályozzák a Bizottságot 
abban, hogy az EUSZ 17. cikkének és az 
EUMSZ 317. cikkének megfelelően 
gyakorolja az európai költségvetés 
végrehajtására irányuló hatáskörét.

Or. en

Módosítás 418
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A Bizottság annak érdekében, 
hogy erősítse a folyamat iránti tagállami 
felelősségvállalást, elősegíti a helyi és 
regionális hatóságok, a szociális 
partnerek, a civil társadalmi szervezetek 
és az egyéb releváns érdekelt felek 
részvételét, ahogyan ezt a rendelet 
előirányozza, és a nemzeti szabályok és 
gyakorlatok teljes körű tiszteletével, az 
európai szemeszter folyamán, és 
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nevezetesen a nemzeti kihívások és 
prioritások azonosítása, a többoldalú 
felügyelet, a partneri ellenőrzési 
gyakorlatok és a jó gyakorlatok cseréje 
során.

Or. en

Módosítás 419
Jonás Fernández, Costas Mavrides, Luis Garicano, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A Bizottság az éves helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek átvételét követően, 
és legkésőbb május 31-ig (2021-ben 
március 31-ig) felhatalmazáson alapuló 
jogi aktussal értékelni fogja ezeknek a 
terveknek az éves fenntartható növekedési 
stratégiával összhangban az uniós 
célkitűzések és prioritások teljesítésére 
gyakorolt globális hatását, és kiszámítja a 
tervekből és a hatásból adódó globális 
hozzájárulások és kölcsönök mértékét és 
az uniós költségvetésből származó 
források allokációját.

Or. en

Módosítás 420
Clara Ponsatí Obiols

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A regionális és a helyi 
közigazgatások alapvető szerepet 
játszanak a Covid19-válság hatásának a 
kezelésében. Ezáltal és a zöld és a digitális 
átállás erősítésében játszott 
kulcsfontosságú szerepük miatt alapvető 
jelentőségűek az eszköz optimális 
végrehajtása szempontjából. A tagállamok 
nemzeti hatóságainak a szubszidiaritás 
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elvével összhangban meg kell vitatniuk és 
egyeztetniük kell helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveikről a regionális és 
a helyi közigazgatásokkal.

Or. en

Módosítás 421
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A Bizottságnak értékelnie kell a 
tagállamok által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket, és szorosan 
együtt kell működnie az érintett 
tagállammal. A Bizottság teljes mértékben 
tiszteletben tartja a folyamattal kapcsolatos 
nemzeti felelősséget, és ezért figyelembe 
veszi az érintett tagállam által benyújtott 
indokolást és elemeket, és értékeli, hogy a 
tagállam által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan 
hozzájárul-e az érintett tagállamnak 
címzett releváns országspecifikus 
ajánlásban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter alatt hivatalosan 
elfogadott egyéb releváns 
dokumentumokban megjelölt kihívások 
hatékony kezeléséhez; hogy a terv 
tartalmaz-e olyan intézkedéseket, amelyek 
hatékonyan hozzájárulnak a zöld és a 
digitális átálláshoz és az átállásból eredő 
kihívások kezeléséhez; a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan tartós 
hatást gyakorol-e az érintett tagállamra; a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan hatékonyan segíti-e a növekedési 
potenciál erősítését, a munkahelyteremtést, 
valamint a gazdasági és társadalmi 
reziliencia fokozását az érintett 
tagállamban, enyhíti-e a válság gazdasági 
és társadalmi hatásait, valamint hozzájárul-
e a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió javításához; hogy a tagállam a 

(22) A Bizottságnak értékelnie kell a 
tagállamok által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket, és szorosan 
együtt kell működnie az érintett 
tagállammal. A Bizottság teljes mértékben 
tiszteletben tartja a folyamattal kapcsolatos 
nemzeti felelősséget, és figyelembe veszi a 
különböző tagállamok helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervei között kialakult 
szinergiákat, valamint az említett tervek és 
a többi nemzeti szintű beruházási terv 
közötti kiegészítő jelleget. A Bizottságnak 
értékelnie kell a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv eredményességét, 
hatékonyságát, koherenciáját és az 
elsőbbséget élvező európai szakpolitikai 
területeket illető relevanciáját, és ezért 
figyelembe kell vennie az érintett tagállam 
által benyújtott indokolást és elemeket, és 
értékelnie kell, hogy a tagállam által 
javasolt helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan támogatja-e az elsőbbséget 
élvező európai szakpolitikai területeket, 
hozzájárul-e az európai szemeszter 
keretének összefüggésében az érintett 
tagállamnak címzett 2020-as 
országspecifikus ajánlásokban megjelölt 
kihívások hatékony kezeléséhez; hogy a 
terv összhangban áll-e a Párizsi 
Megállapodás hatálya alatt tett uniós 
kötelezettségvállalásokkal, különösen az 
(EU) .../... Rendeletben [az európai 
klímarendelet] megszabott uniós 



PE655.953v01-00 218/344 AM\1211941HU.docx

HU

benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv becsült 
összköltségére vonatkozóan olyan 
indokolást biztosított-e, amely észszerű és 
valószerű, továbbá hogy az összköltség a 
gazdaság és foglalkoztatás tekintetében 
várható hatáshoz viszonyítva arányos-e; 
hogy a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv olyan intézkedéseket 
tartalmaz-e a reformok és a közberuházási 
projektek végrehajtására vonatkozóan, 
amelyek koherens fellépéseket képeznek; 
valamint hogy az érintett tagállam által 
javasolt intézkedések várhatóan biztosítják-
e a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
eredményes végrehajtását, a javasolt 
mérföldkövekre és célokra, valamint a 
kapcsolódó mutatókra is kiterjedően.

klímasemlegességi célkitűzésekkel, 
valamint a politikailag sokszínű és 
független civil társadalom és a független 
média védelmével; hogy a terv tartalmaz-e 
olyan intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
kezelik az EUSZ 2. cikkében foglalt uniós 
értékek tekintetében fennálló 
hiányosságokat és a források elköltésének 
az átláthatóságát és elszámoltathatóságát; 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan tartós hatást gyakorol-e az 
érintett tagállamra; a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan 
hatékonyan segíti-e a nemi szempontból 
kiegyensúlyozott és fenntartható 
növekedési potenciál erősítését, a kiváló 
minőségű munkahelyteremtést, valamint a 
gazdasági és társadalmi reziliencia 
fokozását az érintett tagállamban, enyhíti-e 
a válság gazdasági és társadalmi hatásait, 
valamint hozzájárul-e a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió javításához; 
az Unió és a tagállamok 
kötelezettségvállalásainak, különösen a 
Párizsi Megállapodás, az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljainak, a nemek 
közötti egyenlőség érvényesítésének és a 
szociális jogok európai pillérének a 
végrehajtását, hogy a tagállam a benyújtott 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
becsült összköltségére vonatkozóan olyan 
indokolást biztosított-e, amely észszerű és 
valószerű, továbbá hogy az összköltség a 
gazdaság és foglalkoztatás tekintetében 
várható hatáshoz viszonyítva arányos-e; 
hogy a terv kizárja-e azokat a 
tevékenységeket, amelyek nem felelnek 
meg a jelentős károkozás elkerülését célzó 
elvnek; hogy a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv olyan intézkedéseket 
tartalmaz-e a reformok és a közberuházási 
projektek végrehajtására vonatkozóan, 
amelyek koherens fellépéseket képeznek; 
valamint hogy az érintett tagállam által 
javasolt intézkedések várhatóan biztosítják-
e a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
eredményes végrehajtását, a javasolt 
mérföldkövekre és célokra, valamint a 
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kapcsolódó mutatókra is kiterjedően.
Or. en

Módosítás 422
Sirpa Pietikäinen
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A Bizottságnak értékelnie kell a 
tagállamok által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket, és szorosan 
együtt kell működnie az érintett 
tagállammal. A Bizottság teljes mértékben 
tiszteletben tartja a folyamattal kapcsolatos 
nemzeti felelősséget, és ezért figyelembe 
veszi az érintett tagállam által benyújtott 
indokolást és elemeket, és értékeli, hogy a 
tagállam által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan 
hozzájárul-e az érintett tagállamnak 
címzett releváns országspecifikus 
ajánlásban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb releváns 
dokumentumokban megjelölt kihívások 
hatékony kezeléséhez; hogy a terv 
tartalmaz-e olyan intézkedéseket, amelyek 
hatékonyan hozzájárulnak a zöld és a 
digitális átálláshoz és az átállásból eredő 
kihívások kezeléséhez; a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan tartós 
hatást gyakorol-e az érintett tagállamra; a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan hatékonyan segíti-e a növekedési 
potenciál erősítését, a munkahelyteremtést, 
valamint a gazdasági és társadalmi 
reziliencia fokozását az érintett 
tagállamban, enyhíti-e a válság gazdasági 
és társadalmi hatásait, valamint hozzájárul-
e a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió javításához; hogy a tagállam a 
benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv becsült 
összköltségére vonatkozóan olyan 

(22) A Bizottságnak értékelnie kell a 
tagállamok által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket, és szorosan 
együtt kell működnie az érintett 
tagállammal, valamint be kell vonnia a 
szociális partnereket és a civil társadalmi 
szervezeteket. A Bizottság teljes mértékben 
tiszteletben tartja a folyamattal kapcsolatos 
nemzeti felelősséget, és ezért figyelembe 
veszi az érintett tagállam által benyújtott 
indokolást és elemeket, és értékeli, hogy a 
tagállam által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan 
hozzájárul-e az érintett tagállamnak 
címzett releváns országspecifikus 
ajánlásban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb releváns 
dokumentumokban megjelölt kihívások 
hatékony kezeléséhez; hogy a terv 
tartalmaz-e olyan intézkedéseket, amelyek 
hatékonyan hozzájárulnak a zöld, az 
egészséggondozás terén bekövetkező és a 
digitális átálláshoz és az átállásból eredő 
kihívások kezeléséhez; hogy a terv 
magába foglal-e olyan intézkedéseket, 
amelyek hatékonyan hozzájárulnak a 
nemek közötti egyenlőség előmozdításához 
és a nemek közötti egyenlőség szempontjai 
érvényesítésének elvéhez és a nemek 
közötti megkülönböztetés 
megszüntetéséhez vagy az ezekből adódó 
kihívások kezeléséhez; a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan tartós 
hatást gyakorol-e az érintett tagállamra; 
hogy a helyreállítási és rezilienciaépítési 
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indokolást biztosított-e, amely észszerű és 
valószerű, továbbá hogy az összköltség a 
gazdaság és foglalkoztatás tekintetében 
várható hatáshoz viszonyítva arányos-e; 
hogy a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv olyan intézkedéseket 
tartalmaz-e a reformok és a közberuházási 
projektek végrehajtására vonatkozóan, 
amelyek koherens fellépéseket képeznek; 
valamint hogy az érintett tagállam által 
javasolt intézkedések várhatóan biztosítják-
e a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
eredményes végrehajtását, a javasolt 
mérföldkövekre és célokra, valamint a 
kapcsolódó mutatókra is kiterjedően.

terven belül a nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó terv hatékonyan kezeli-e a 
válságnak a nemek közötti egyenlőségre, 
különösen a foglalkoztatás és a 
finanszírozáshoz való hozzáférés területén 
gyakorolt hatását, és tartalmaz-e a nemi 
alapú erőszak megelőzésére és 
leküzdésére irányuló intézkedéseket; hogy 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan hatékonyan segíti-e a növekedési 
potenciál erősítését, a nemi szempontokat 
figyelembe vevő munkahelyteremtést, a 
nemek közötti egyenlőséget, valamint a 
gazdasági és társadalmi reziliencia 
fokozását az érintett tagállamban, enyhíti-e 
a válság gazdasági és társadalmi hatásait, 
valamint hozzájárul-e a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió javításához; 
hogy a tagállam a benyújtott helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv becsült 
összköltségére vonatkozóan olyan 
indokolást biztosított-e, amely észszerű és 
valószerű, továbbá hogy az összköltség a 
gazdaság és foglalkoztatás tekintetében 
várható hatáshoz viszonyítva arányos-e; 
hogy a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv olyan intézkedéseket 
tartalmaz-e a reformok és a közberuházási 
projektek végrehajtására vonatkozóan, 
amelyek koherens fellépéseket képeznek; 
valamint hogy az érintett tagállam által 
javasolt intézkedések várhatóan biztosítják-
e a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
eredményes végrehajtását, a javasolt 
mérföldkövekre és célokra, valamint a 
kapcsolódó mutatókra is kiterjedően.

Or. en

Módosítás 423
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A Bizottságnak értékelnie kell a 
tagállamok által javasolt helyreállítási és 

(22) A Bizottságnak értékelnie kell a 
tagállamok által javasolt helyreállítási és 
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rezilienciaépítési terveket, és szorosan 
együtt kell működnie az érintett 
tagállammal. A Bizottság teljes mértékben 
tiszteletben tartja a folyamattal kapcsolatos 
nemzeti felelősséget, és ezért figyelembe 
veszi az érintett tagállam által benyújtott 
indokolást és elemeket, és értékeli, hogy a 
tagállam által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan 
hozzájárul-e az érintett tagállamnak 
címzett releváns országspecifikus 
ajánlásban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter során hivatalosan 
elfogadott egyéb releváns 
dokumentumokban megjelölt kihívások 
hatékony kezeléséhez; hogy a terv 
tartalmaz-e olyan intézkedéseket, amelyek 
hatékonyan hozzájárulnak a zöld és a 
digitális átálláshoz és az átállásból eredő 
kihívások kezeléséhez; a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan tartós 
hatást gyakorol-e az érintett tagállamra; a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan hatékonyan segíti-e a növekedési 
potenciál erősítését, a munkahelyteremtést, 
valamint a gazdasági és társadalmi 
reziliencia fokozását az érintett 
tagállamban, enyhíti-e a válság gazdasági 
és társadalmi hatásait, valamint hozzájárul-
e a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió javításához; hogy a tagállam a 
benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv becsült 
összköltségére vonatkozóan olyan 
indokolást biztosított-e, amely észszerű és 
valószerű, továbbá hogy az összköltség a 
gazdaság és foglalkoztatás tekintetében 
várható hatáshoz viszonyítva arányos-e; 
hogy a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv olyan intézkedéseket 
tartalmaz-e a reformok és a közberuházási 
projektek végrehajtására vonatkozóan, 
amelyek koherens fellépéseket képeznek; 
valamint hogy az érintett tagállam által 
javasolt intézkedések várhatóan biztosítják-
e a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
eredményes végrehajtását, a javasolt 
mérföldkövekre és célokra, valamint a 

rezilienciaépítési terveket, és szorosan 
együtt kell működnie az érintett 
tagállammal. A Bizottság teljes mértékben 
tiszteletben tartja a folyamattal kapcsolatos 
nemzeti felelősséget, és ezért figyelembe 
veszi az érintett tagállam által benyújtott 
indokolást és elemeket, és értékeli, hogy a 
tagállam által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan 
hozzájárul-e az európai szemeszter során 
az érintett tagállamnak címzett releváns 
országspecifikus ajánlásban vagy a 
Bizottság által az európai szemeszter 
összefüggésében hivatalosan elfogadott 
egyéb releváns dokumentumokban 
megjelölt kihívások hatékony kezeléséhez; 
hogy a terv foglakozik-e az Európai 
Tanács és az Európai Parlament által 
megtárgyalt uniós reformokra és 
beruházási prioritásokra irányuló 
stratégiai irányvonalakkal; hogy a terv 
tartalmaz-e olyan intézkedéseket, amelyek 
hatékonyan hozzájárulnak a zöld és a 
digitális átálláshoz és az átállásból eredő 
kihívások kezeléséhez; hogy a terv 
összekapcsolódik-e a strukturálisreform-
támogató program vagy a technikai 
támogatási eszköz keretében előzőleg 
végrehajtott vagy tervezett reformokkal, és 
hogy a terv várhatóan tartós hatást 
gyakorol-e az érintett tagállamban; a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan hatékonyan segíti-e a növekedési 
potenciál erősítését, a munkahelyteremtést, 
valamint a gazdasági és társadalmi 
reziliencia fokozását az érintett 
tagállamban, enyhíti-e a válság gazdasági 
és társadalmi hatásait, valamint hozzájárul-
e a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió javításához; hogy a tagállam a 
benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv becsült 
összköltségére vonatkozóan olyan 
indokolást biztosított-e, amely észszerű és 
valószerű, továbbá hogy az összköltség a 
gazdaság és foglalkoztatás tekintetében 
várható hatáshoz viszonyítva arányos-e; 
hogy a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv olyan intézkedéseket 
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kapcsolódó mutatókra is kiterjedően. tartalmaz-e a reformok és a közberuházási 
projektek végrehajtására vonatkozóan, 
amelyek koherens fellépéseket képeznek; 
valamint hogy az érintett tagállam által 
javasolt intézkedések várhatóan biztosítják-
e a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
eredményes végrehajtását, a javasolt 
mérföldkövekre és célokra, valamint a 
kapcsolódó mutatókra is kiterjedően. A 
Bizottságnak a tervek értékelése során a 
strukturálisreform-támogató programban 
vagy a technikai támogatási eszközzel 
szerzett tapasztalatokra és szakértelemre 
kell építenie annak biztosításához, hogy az 
eszköz keretében tervezett reformok 
hatékony végrehajtásuk céljából 
koherensek legyenek és megfelelő legyen 
a tervezésük.

Or. en

Módosítás 424
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A Bizottságnak értékelnie kell a 
tagállamok által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket, és szorosan 
együtt kell működnie az érintett 
tagállammal. A Bizottság teljes mértékben 
tiszteletben tartja a folyamattal kapcsolatos 
nemzeti felelősséget, és ezért figyelembe 
veszi az érintett tagállam által benyújtott 
indokolást és elemeket, és értékeli, hogy a 
tagállam által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan 
hozzájárul-e az érintett tagállamnak 
címzett releváns országspecifikus 
ajánlásban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb releváns 
dokumentumokban megjelölt kihívások 
hatékony kezeléséhez; hogy a terv 
tartalmaz-e olyan intézkedéseket, amelyek 
hatékonyan hozzájárulnak a zöld és a 

(22) A Bizottságnak értékelnie kell a 
tagállamok által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket, és szorosan 
együtt kell működnie az érintett 
tagállammal. A Bizottság teljes mértékben 
tiszteletben tartja a folyamattal kapcsolatos 
nemzeti felelősséget, és figyelembe veszi a 
különböző tagállamok helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervei között kialakult 
szinergiákat, valamint az említett tervek és 
a többi nemzeti szintű beruházási terv 
közötti kiegészítő jelleget, amelyek 
figyelembe veszik az érintett tagállam által 
benyújtott indokolást és elemeket, és 
értékeli, hogy a tagállam által javasolt 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan hozzájárul-e az érintett 
tagállamnak címzett legfrissebb 
országspecifikus ajánlásokban vagy a 
Bizottság által az európai szemeszter 
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digitális átálláshoz és az átállásból eredő 
kihívások kezeléséhez; a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan tartós 
hatást gyakorol-e az érintett tagállamra; a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan hatékonyan segíti-e a növekedési 
potenciál erősítését, a munkahelyteremtést, 
valamint a gazdasági és társadalmi 
reziliencia fokozását az érintett 
tagállamban, enyhíti-e a válság gazdasági 
és társadalmi hatásait, valamint hozzájárul-
e a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió javításához; hogy a tagállam a 
benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv becsült 
összköltségére vonatkozóan olyan 
indokolást biztosított-e, amely észszerű és 
valószerű, továbbá hogy az összköltség a 
gazdaság és foglalkoztatás tekintetében 
várható hatáshoz viszonyítva arányos-e; 
hogy a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv olyan intézkedéseket 
tartalmaz-e a reformok és a közberuházási 
projektek végrehajtására vonatkozóan, 
amelyek koherens fellépéseket képeznek; 
valamint hogy az érintett tagállam által 
javasolt intézkedések várhatóan biztosítják-
e a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
eredményes végrehajtását, a javasolt 
mérföldkövekre és célokra, valamint a 
kapcsolódó mutatókra is kiterjedően.

keretében hivatalosan elfogadott egyéb 
releváns dokumentumokban megjelölt 
kihívások hatékony kezeléséhez; hogy a 
terv tartalmaz-e olyan intézkedéseket, 
amelyek hatékonyan hozzájárulnak a 
fenntartható zöld, digitális és demográfiai 
átálláshoz, az egészségügyi ellátás jobb 
rezilienciájához, az erős 
versenyképességhez, a turizmus, a kreatív 
iparágak és a sport ágazatának a talpra 
állásához, valamint az ezekből adódó 
kihívások kezeléséhez; a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan tartós 
hatást gyakorol-e az érintett tagállamra; a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan hatékonyan hozzájárul-e a 
fenntartható és inkluzív hosszú távú 
növekedési potenciál erősítéséhez, az 
ösztönző üzleti környezethez, a minőségi 
munkahelyteremtéshez, valamint a 
gazdasági, területi és társadalmi reziliencia 
fokozásához az érintett tagállamban, 
enyhíti-e a válság gazdasági és demográfiai 
hatásait, valamint hozzájárul-e a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió javításához a 
tagállamok harmonikusabb fejlődése 
érdekében; hogy a tagállam a benyújtott 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
becsült összköltségére vonatkozóan olyan 
indokolást biztosított-e, amely észszerű és 
valószerű, továbbá hogy az összköltség a 
gazdaság és foglalkoztatás tekintetében 
várható hatáshoz viszonyítva arányos-e; 
hogy a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv olyan intézkedéseket 
tartalmaz-e a reformok és a köz- és 
magánberuházási projektek végrehajtására 
vonatkozóan, amelyek koherens 
fellépéseket képeznek; valamint hogy az 
érintett tagállam által javasolt intézkedések 
várhatóan biztosítják-e a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv eredményes 
végrehajtását, a javasolt mérföldkövekre és 
célokra, valamint a kapcsolódó mutatókra 
is kiterjedően.

Or. en
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Módosítás 425
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A Bizottságnak értékelnie kell a 
tagállamok által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket, és szorosan 
együtt kell működnie az érintett 
tagállammal. A Bizottság teljes mértékben 
tiszteletben tartja a folyamattal kapcsolatos 
nemzeti felelősséget, és ezért figyelembe 
veszi az érintett tagállam által benyújtott 
indokolást és elemeket, és értékeli, hogy a 
tagállam által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan 
hozzájárul-e az érintett tagállamnak 
címzett releváns országspecifikus 
ajánlásban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb releváns 
dokumentumokban megjelölt kihívások 
hatékony kezeléséhez; hogy a terv 
tartalmaz-e olyan intézkedéseket, amelyek 
hatékonyan hozzájárulnak a zöld és a 
digitális átálláshoz és az átállásból eredő 
kihívások kezeléséhez; a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan tartós 
hatást gyakorol-e az érintett tagállamra; a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan hatékonyan segíti-e a 
növekedési potenciál erősítését, a 
munkahelyteremtést, valamint a gazdasági 
és társadalmi reziliencia fokozását az 
érintett tagállamban, enyhíti-e a válság 
gazdasági és társadalmi hatásait, valamint 
hozzájárul-e a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió javításához; hogy a 
tagállam a benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv becsült 
összköltségére vonatkozóan olyan 
indokolást biztosított-e, amely észszerű és 
valószerű, továbbá hogy az összköltség a 
gazdaság és foglalkoztatás tekintetében 
várható hatáshoz viszonyítva arányos-e; 

(22) A Bizottságnak értékelnie kell a 
tagállamok által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket, és szorosan 
együtt kell működnie az érintett 
tagállammal. A Bizottság teljes mértékben 
tiszteletben tartja a folyamattal kapcsolatos 
nemzeti felelősséget, és ezért figyelembe 
veszi az érintett tagállam által benyújtott 
indokolást és elemeket, és értékeli a 
tagállamok által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv eredményességét, 
hatékonyságát, relevanciáját és 
koherenciáját, többek között azt, hogy a 
terv tartalmaz-e olyan intézkedéseket, 
amelyek hatékonyan hozzájárulnak a ennek 
a rendeletnek a célkitűzéseihez, és az 
azokból eredő társadalmi, gazdasági és 
környezetvédelmi kihívások kezeléséhez; a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan tartós hatást gyakorol-e az 
érintett tagállamra; a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan 
hatékonyan segíti-e a méltányos, inkluzív 
és fenntartható növekedést, a minőségi 
munkahelyteremtést, valamint a gazdasági 
és társadalmi reziliencia fokozását az 
érintett tagállamban, enyhíti-e a válság 
gazdasági és társadalmi hatásait, valamint 
hozzájárul-e a felfelé irányuló gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió javításához; 
hogy a terv várhatóan hatékonyan 
hozzájárul-e az Unió és tagállamai 
kötelezettségvállalásainak, így az európai 
zöld megállapodásnak, a Párizsi 
Megállapodásnak, az Egyesült Nemzetek 
fenntartható fejlődési céljainak, a 
karbonsemleges gazdaságra legkésőbb 
2050-ig történő átállásnak, a digitális 
átállásnak, a nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó stratégiának és a szociális 
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hogy a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv olyan intézkedéseket 
tartalmaz-e a reformok és a közberuházási 
projektek végrehajtására vonatkozóan, 
amelyek koherens fellépéseket képeznek; 
valamint hogy az érintett tagállam által 
javasolt intézkedések várhatóan biztosítják-
e a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
eredményes végrehajtását, a javasolt 
mérföldkövekre és célokra, valamint a 
kapcsolódó mutatókra is kiterjedően.

jogok európai pillérének a 
végrehajtásához; hogy a tagállam a 
benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv becsült 
összköltségére vonatkozóan olyan 
indokolást biztosított-e, amely észszerű és 
valószerű, továbbá hogy az összköltség a 
gazdaság és foglalkoztatás tekintetében 
várható hatáshoz viszonyítva arányos-e; 
hogy a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv olyan intézkedéseket 
tartalmaz-e a fenntartható reformok és a 
közberuházási projektek végrehajtására 
vonatkozóan, amelyek koherens 
fellépéseket képeznek; valamint hogy az 
érintett tagállam által javasolt intézkedések 
várhatóan biztosítják-e a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv eredményes 
végrehajtását, a javasolt mérföldkövekre és 
célokra, valamint a kapcsolódó gazdasági, 
szociális és környezetvédelmi mutatókra is 
kiterjedően. és hogy érdemben 
konzultáltak-e a helyi és regionális 
hatóságokkal, szociális partnerekkel, 
munkavállalókkal, helyi közösségekkel, a 
civil társadalmi szervezetekkel és az összes 
egyéb releváns érdekelt féllel.

Or. en

Módosítás 426
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A Bizottságnak értékelnie kell a 
tagállamok által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket, és szorosan 
együtt kell működnie az érintett 
tagállammal. A Bizottság teljes mértékben 
tiszteletben tartja a folyamattal kapcsolatos 
nemzeti felelősséget, és ezért figyelembe 
veszi az érintett tagállam által benyújtott 
indokolást és elemeket, és értékeli, hogy a 
tagállam által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan 

(22) A Bizottságnak értékelnie kell a 
tagállamok által javasolt helyreállítási, 
rezilienciaépítési és átállási terveket, és 
szorosan együtt kell működnie az érintett 
tagállammal. A Bizottság teljes mértékben 
tiszteletben tartja a folyamattal kapcsolatos 
nemzeti felelősséget, és ezért figyelembe 
veszi az érintett tagállam által benyújtott 
indokolást és elemeket, és értékeli, hogy a 
tagállam által javasolt helyreállítási, 
rezilienciaépítési és átállási terv várhatóan 
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hozzájárul-e az érintett tagállamnak 
címzett releváns országspecifikus 
ajánlásban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb releváns 
dokumentumokban megjelölt kihívások 
hatékony kezeléséhez; hogy a terv 
tartalmaz-e olyan intézkedéseket, amelyek 
hatékonyan hozzájárulnak a zöld és a 
digitális átálláshoz és az átállásból eredő 
kihívások kezeléséhez; a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan tartós 
hatást gyakorol-e az érintett tagállamra; a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan hatékonyan segíti-e a növekedési 
potenciál erősítését, a munkahelyteremtést, 
valamint a gazdasági és társadalmi 
reziliencia fokozását az érintett 
tagállamban, enyhíti-e a válság gazdasági 
és társadalmi hatásait, valamint hozzájárul-
e a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió javításához; hogy a tagállam a 
benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv becsült 
összköltségére vonatkozóan olyan 
indokolást biztosított-e, amely észszerű és 
valószerű, továbbá hogy az összköltség a 
gazdaság és foglalkoztatás tekintetében 
várható hatáshoz viszonyítva arányos-e; 
hogy a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv olyan intézkedéseket 
tartalmaz-e a reformok és a közberuházási 
projektek végrehajtására vonatkozóan, 
amelyek koherens fellépéseket képeznek; 
valamint hogy az érintett tagállam által 
javasolt intézkedések várhatóan biztosítják-
e a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
eredményes végrehajtását, a javasolt 
mérföldkövekre és célokra, valamint a 
kapcsolódó mutatókra is kiterjedően.

hozzájárul-e az érintett tagállamnak 
címzett releváns országspecifikus 
ajánlásban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb releváns 
dokumentumokban megjelölt kihívások 
hatékony kezeléséhez; hogy a terv milyen 
mértékben tartalmaz olyan intézkedéseket, 
amelyek hatékonyan és hihetően 
hozzájárulnak a zöld és a digitális 
átálláshoz és az átállásból eredő kihívások 
kezeléséhez; a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan tartós 
hatást gyakorol-e az érintett tagállamra; a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan hatékonyan segíti-e a 
fenntartható átállás, a növekedési 
potenciál erősítését, a munkahelyteremtést, 
valamint a gazdasági és társadalmi 
reziliencia fokozását az érintett 
tagállamban, enyhíti-e a válság gazdasági 
és társadalmi hatásait, valamint hozzájárul-
e a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió javításához; hogy a tagállam a 
benyújtott helyreállítási, rezilienciaépítési 
és átállási terv becsült összköltségére 
vonatkozóan olyan indokolást biztosított-e, 
amely észszerű és valószerű, továbbá hogy 
az összköltség a gazdaság és foglalkoztatás 
tekintetében várható hatáshoz viszonyítva 
arányos-e; hogy a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv olyan intézkedéseket 
tartalmaz-e a reformok és a közberuházási 
projektek végrehajtására vonatkozóan, 
amelyek koherens fellépéseket képeznek; 
valamint hogy az érintett tagállam által 
javasolt intézkedések várhatóan biztosítják-
e a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
eredményes végrehajtását, a javasolt 
tudomány alapú és időben kötött 
mérföldkövekre és célokra, valamint a 
kapcsolódó harmonizált fenntarthatósági 
és egyéb mutatókat is beleértve, a 
természeti tőkére vonatkozó számvitel 
módszertana, az életciklus-értékelés és a 
fellépés elmaradásának a költségei 
alapján.

Or. en
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Módosítás 427
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A Bizottságnak értékelnie kell a 
tagállamok által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket, és szorosan 
együtt kell működnie az érintett 
tagállammal. A Bizottság teljes mértékben 
tiszteletben tartja a folyamattal kapcsolatos 
nemzeti felelősséget, és ezért figyelembe 
veszi az érintett tagállam által benyújtott 
indokolást és elemeket, és értékeli, hogy a 
tagállam által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan 
hozzájárul-e az érintett tagállamnak 
címzett releváns országspecifikus 
ajánlásban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb releváns 
dokumentumokban megjelölt kihívások 
hatékony kezeléséhez; hogy a terv 
tartalmaz-e olyan intézkedéseket, amelyek 
hatékonyan hozzájárulnak a zöld és a 
digitális átálláshoz és az átállásból eredő 
kihívások kezeléséhez; a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan tartós 
hatást gyakorol-e az érintett tagállamra; a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan hatékonyan segíti-e a növekedési 
potenciál erősítését, a munkahelyteremtést, 
valamint a gazdasági és társadalmi 
reziliencia fokozását az érintett 
tagállamban, enyhíti-e a válság gazdasági 
és társadalmi hatásait, valamint hozzájárul-
e a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió javításához; hogy a tagállam a 
benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv becsült 
összköltségére vonatkozóan olyan 
indokolást biztosított-e, amely észszerű és 
valószerű, továbbá hogy az összköltség a 
gazdaság és foglalkoztatás tekintetében 

(22) A Bizottságnak értékelnie kell a 
tagállamok által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket, és szorosan 
együtt kell működnie az érintett 
tagállammal. A Bizottság teljes mértékben 
tiszteletben tartja a folyamattal kapcsolatos 
nemzeti felelősséget, és ezért figyelembe 
veszi az érintett tagállam által benyújtott 
indokolást és elemeket, és értékeli, hogy a 
tagállam által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tartalmaz-e olyan 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
hozzájárulnak a zöld és a digitális 
átálláshoz és az átállásból eredő kihívások 
kezeléséhez; a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan tartós 
hatást gyakorol-e az érintett tagállamra; a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan hatékonyan segíti-e a növekedési 
potenciál erősítését, a munkahelyteremtést, 
valamint a gazdasági és társadalmi 
reziliencia fokozását az érintett 
tagállamban, enyhíti-e a válság gazdasági 
és társadalmi hatásait, valamint hozzájárul-
e a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió javításához; hogy a tagállam a 
benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv becsült 
összköltségére vonatkozóan olyan 
indokolást biztosított-e, amely észszerű és 
valószerű, továbbá hogy az összköltség a 
gazdaság és foglalkoztatás tekintetében 
várható hatáshoz viszonyítva arányos-e; 
hogy a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv olyan intézkedéseket 
tartalmaz-e a reformok és a közberuházási 
projektek végrehajtására vonatkozóan, 
amelyek koherens fellépéseket képeznek; 
valamint hogy az érintett tagállam által 
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várható hatáshoz viszonyítva arányos-e; 
hogy a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv olyan intézkedéseket 
tartalmaz-e a reformok és a közberuházási 
projektek végrehajtására vonatkozóan, 
amelyek koherens fellépéseket képeznek; 
valamint hogy az érintett tagállam által 
javasolt intézkedések várhatóan biztosítják-
e a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
eredményes végrehajtását, a javasolt 
mérföldkövekre és célokra, valamint a 
kapcsolódó mutatókra is kiterjedően.

javasolt intézkedések várhatóan biztosítják-
e a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
eredményes végrehajtását, a javasolt 
mérföldkövekre és célokra, valamint a 
kapcsolódó mutatókra is kiterjedően.

Or. en

Módosítás 428
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A Bizottságnak értékelnie kell a 
tagállamok által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket, és szorosan 
együtt kell működnie az érintett 
tagállammal. A Bizottság teljes mértékben 
tiszteletben tartja a folyamattal kapcsolatos 
nemzeti felelősséget, és ezért figyelembe 
veszi az érintett tagállam által benyújtott 
indokolást és elemeket, és értékeli, hogy a 
tagállam által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan 
hozzájárul-e az érintett tagállamnak 
címzett releváns országspecifikus 
ajánlásban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb releváns 
dokumentumokban megjelölt kihívások 
hatékony kezeléséhez; hogy a terv 
tartalmaz-e olyan intézkedéseket, amelyek 
hatékonyan hozzájárulnak a zöld és a 
digitális átálláshoz és az átállásból eredő 
kihívások kezeléséhez; a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan tartós 
hatást gyakorol-e az érintett tagállamra; a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan hatékonyan segíti-e a növekedési 

(22) A Bizottságnak értékelnie kell a 
tagállamok által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket, és szorosan 
együtt kell működnie az érintett 
tagállammal. A Bizottság teljes mértékben 
tiszteletben tartja a folyamattal kapcsolatos 
nemzeti felelősséget, és ezért figyelembe 
veszi az érintett tagállam által benyújtott 
indokolást és elemeket, és értékeli, hogy a 
tagállam által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan 
hozzájárul-e az érintett tagállamnak 
címzett releváns országspecifikus 
ajánlásban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb releváns 
dokumentumokban megjelölt kihívások 
hatékony kezeléséhez; hogy a terv 
összpontosít-e a kulcsfontosságú projektek 
teljesítésére, annak érdekében, hogy 
minimális mértékűre csökkentse a 
világjárvány által az elkövetkező évtizedre 
vonatkozóan megszabott célértékekre 
gyakorolt hatást; hogy a terv tartalmaz-e 
olyan intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
hozzájárulnak a zöld és a digitális 
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potenciál erősítését, a munkahelyteremtést, 
valamint a gazdasági és társadalmi 
reziliencia fokozását az érintett 
tagállamban, enyhíti-e a válság gazdasági 
és társadalmi hatásait, valamint hozzájárul-
e a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió javításához; hogy a tagállam a 
benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv becsült 
összköltségére vonatkozóan olyan 
indokolást biztosított-e, amely észszerű és 
valószerű, továbbá hogy az összköltség a 
gazdaság és foglalkoztatás tekintetében 
várható hatáshoz viszonyítva arányos-e; 
hogy a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv olyan intézkedéseket 
tartalmaz-e a reformok és a közberuházási 
projektek végrehajtására vonatkozóan, 
amelyek koherens fellépéseket képeznek; 
valamint hogy az érintett tagállam által 
javasolt intézkedések várhatóan biztosítják-
e a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
eredményes végrehajtását, a javasolt 
mérföldkövekre és célokra, valamint a 
kapcsolódó mutatókra is kiterjedően.

átálláshoz és az átállásból eredő kihívások, 
különösen az energiaszegénység 
fokozódásából fakadó kockázat 
kezeléséhez; a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan tartós 
hatást gyakorol-e az érintett tagállamra; a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan hatékonyan segíti-e a növekedési 
potenciál erősítését, a munkahelyteremtést, 
valamint a gazdasági és társadalmi 
reziliencia fokozását az érintett 
tagállamban, enyhíti-e a válság gazdasági 
és társadalmi hatásait, valamint hozzájárul-
e a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió javításához; hogy a tagállam a 
benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv becsült 
összköltségére vonatkozóan olyan 
indokolást biztosított-e, amely észszerű és 
valószerű, továbbá hogy az összköltség a 
gazdaság és foglalkoztatás tekintetében 
várható hatáshoz viszonyítva arányos-e; 
hogy a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv olyan intézkedéseket 
tartalmaz-e a reformok és a közberuházási 
projektek végrehajtására vonatkozóan, 
amelyek koherens fellépéseket képeznek; 
valamint hogy az érintett tagállam által 
javasolt intézkedések várhatóan biztosítják-
e a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
eredményes végrehajtását, a javasolt 
mérföldkövekre és célokra, valamint a 
kapcsolódó mutatókra is kiterjedően.

Or. en

Módosítás 429
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A Bizottságnak értékelnie kell a 
tagállamok által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket, és szorosan 
együtt kell működnie az érintett 
tagállammal. A Bizottság teljes mértékben 

(22) A Bizottságnak értékelnie kell a 
tagállamok által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket, és szorosan 
együtt kell működnie az érintett 
tagállammal. A Bizottság teljes mértékben 
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tiszteletben tartja a folyamattal kapcsolatos 
nemzeti felelősséget, és ezért figyelembe 
veszi az érintett tagállam által benyújtott 
indokolást és elemeket, és értékeli, hogy a 
tagállam által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan 
hozzájárul-e az érintett tagállamnak 
címzett releváns országspecifikus 
ajánlásban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb releváns 
dokumentumokban megjelölt kihívások 
hatékony kezeléséhez; hogy a terv 
tartalmaz-e olyan intézkedéseket, amelyek 
hatékonyan hozzájárulnak a zöld és a 
digitális átálláshoz és az átállásból eredő 
kihívások kezeléséhez; a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan tartós 
hatást gyakorol-e az érintett tagállamra; a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan hatékonyan segíti-e a növekedési 
potenciál erősítését, a munkahelyteremtést, 
valamint a gazdasági és társadalmi 
reziliencia fokozását az érintett 
tagállamban, enyhíti-e a válság gazdasági 
és társadalmi hatásait, valamint hozzájárul-
e a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió javításához; hogy a tagállam a 
benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv becsült 
összköltségére vonatkozóan olyan 
indokolást biztosított-e, amely észszerű és 
valószerű, továbbá hogy az összköltség a 
gazdaság és foglalkoztatás tekintetében 
várható hatáshoz viszonyítva arányos-e; 
hogy a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv olyan intézkedéseket 
tartalmaz-e a reformok és a közberuházási 
projektek végrehajtására vonatkozóan, 
amelyek koherens fellépéseket képeznek; 
valamint hogy az érintett tagállam által 
javasolt intézkedések várhatóan biztosítják-
e a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
eredményes végrehajtását, a javasolt 
mérföldkövekre és célokra, valamint a 
kapcsolódó mutatókra is kiterjedően.

tiszteletben tartja a folyamattal kapcsolatos 
nemzeti felelősséget, és ezért figyelembe 
veszi az érintett tagállam által benyújtott 
indokolást és elemeket, és értékeli, hogy a 
tagállam által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan 
hozzájárul-e az érintett tagállamnak 
címzett releváns országspecifikus 
ajánlásban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb releváns 
dokumentumokban megjelölt kihívások 
hatékony kezeléséhez; hogy a terv 
tartalmaz-e olyan intézkedéseket, amelyek 
hatékonyan hozzájárulnak a zöld és a 
digitális átálláshoz és az átállásból eredő 
kihívások kezeléséhez; a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan tartós 
hatást gyakorol-e az érintett tagállamra; a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan hatékonyan segíti-e a növekedési 
potenciál erősítését, a munkahelyteremtést, 
valamint a gazdasági és társadalmi 
reziliencia fokozását az érintett 
tagállamban, enyhíti-e a válság gazdasági 
és társadalmi hatásait, valamint hozzájárul-
e a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió javításához; hogy a tagállam a 
benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv becsült 
összköltségére vonatkozóan olyan 
indokolást biztosított-e, amely észszerű és 
valószerű, továbbá hogy az összköltség a 
gazdaság és foglalkoztatás tekintetében 
várható hatáshoz viszonyítva arányos-e; 
hogy a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv olyan intézkedéseket 
tartalmaz-e a reformok és a közberuházási 
projektek végrehajtására vonatkozóan, 
amelyek koherens fellépéseket képeznek; 
valamint hogy az érintett tagállam által 
javasolt intézkedések várhatóan biztosítják-
e a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
eredményes végrehajtását, a javasolt 
mérföldkövekre és célokra, valamint a 
kapcsolódó mutatókra is kiterjedően. Az 
eszköz keretében nyújtott támogatást 
egyértelműen meghatározott 
mérföldkövekhez kapcsolódó részletekben 
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kell kifizetni; az egyes mérföldkövek 
elérését követően lehet csak kifizetni a 
következő részletet.

Or. en

Módosítás 430
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A Bizottságnak értékelnie kell a 
tagállamok által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket, és szorosan 
együtt kell működnie az érintett 
tagállammal. A Bizottság teljes mértékben 
tiszteletben tartja a folyamattal kapcsolatos 
nemzeti felelősséget, és ezért figyelembe 
veszi az érintett tagállam által benyújtott 
indokolást és elemeket, és értékeli, hogy a 
tagállam által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan 
hozzájárul-e az érintett tagállamnak 
címzett releváns országspecifikus 
ajánlásban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb releváns 
dokumentumokban megjelölt kihívások 
hatékony kezeléséhez; hogy a terv 
tartalmaz-e olyan intézkedéseket, amelyek 
hatékonyan hozzájárulnak a zöld és a 
digitális átálláshoz és az átállásból eredő 
kihívások kezeléséhez; a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan tartós 
hatást gyakorol-e az érintett tagállamra; a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan hatékonyan segíti-e a növekedési 
potenciál erősítését, a munkahelyteremtést, 
valamint a gazdasági és társadalmi 
reziliencia fokozását az érintett 
tagállamban, enyhíti-e a válság gazdasági 
és társadalmi hatásait, valamint hozzájárul-
e a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió javításához; hogy a tagállam a 
benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv becsült 

(22) A Bizottságnak a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadását követően és 
az éves helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervek tagállamok által történő 
benyújtását követően legkésőbb négy 
hónappal értékelnie kell a tagállamok által 
javasolt helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveket, és szorosan együtt kell működnie 
az érintett tagállammal. A Bizottság teljes 
mértékben tiszteletben tartja a folyamattal 
kapcsolatos nemzeti felelősséget, és ezért 
figyelembe veszi az érintett tagállam által 
benyújtott indokolást és elemeket, és 
értékeli, hogy a tagállam által javasolt 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan hozzájárul-e az érintett 
tagállamnak címzett releváns 
országspecifikus ajánlásban vagy a 
Bizottság által az európai szemeszter 
keretében hivatalosan elfogadott egyéb 
releváns dokumentumokban megjelölt 
kihívások hatékony kezeléséhez; hogy a 
terv tartalmaz-e olyan intézkedéseket, 
amelyek hatékonyan hozzájárulnak a zöld 
és a digitális átálláshoz és az átállásból 
eredő kihívások kezeléséhez; a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan tartós hatást gyakorol-e az 
érintett tagállamra; a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan 
hatékonyan segíti-e a növekedési potenciál 
erősítését, a munkahelyteremtést, valamint 
a gazdasági és társadalmi reziliencia 
fokozását az érintett tagállamban, enyhíti-e 
a válság gazdasági és társadalmi hatásait, 
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összköltségére vonatkozóan olyan 
indokolást biztosított-e, amely észszerű és 
valószerű, továbbá hogy az összköltség a 
gazdaság és foglalkoztatás tekintetében 
várható hatáshoz viszonyítva arányos-e; 
hogy a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv olyan intézkedéseket 
tartalmaz-e a reformok és a közberuházási 
projektek végrehajtására vonatkozóan, 
amelyek koherens fellépéseket képeznek; 
valamint hogy az érintett tagállam által 
javasolt intézkedések várhatóan biztosítják-
e a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
eredményes végrehajtását, a javasolt 
mérföldkövekre és célokra, valamint a 
kapcsolódó mutatókra is kiterjedően.

valamint hozzájárul-e a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió javításához; 
hogy a tagállam a benyújtott helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv becsült 
összköltségére vonatkozóan olyan 
indokolást biztosított-e, amely észszerű és 
valószerű, továbbá hogy az összköltség a 
gazdaság és foglalkoztatás tekintetében 
várható hatáshoz viszonyítva arányos-e; 
hogy a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv olyan intézkedéseket 
tartalmaz-e a reformok és a közberuházási 
projektek végrehajtására vonatkozóan, 
amelyek koherens fellépéseket képeznek; 
valamint hogy az érintett tagállam által 
javasolt intézkedések várhatóan biztosítják-
e a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
eredményes végrehajtását, a javasolt 
mérföldkövekre és célokra, valamint a 
kapcsolódó mutatókra is kiterjedően.

Or. en

Módosítás 431
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A Bizottságnak értékelnie kell a 
tagállamok által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket, és szorosan 
együtt kell működnie az érintett 
tagállammal. A Bizottság teljes mértékben 
tiszteletben tartja a folyamattal kapcsolatos 
nemzeti felelősséget, és ezért figyelembe 
veszi az érintett tagállam által benyújtott 
indokolást és elemeket, és értékeli, hogy a 
tagállam által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan 
hozzájárul-e az érintett tagállamnak 
címzett releváns országspecifikus 
ajánlásban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb releváns 
dokumentumokban megjelölt kihívások 
hatékony kezeléséhez; hogy a terv 

(22) A Bizottságnak értékelnie kell a 
tagállamok által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket, és szorosan 
együtt kell működnie az érintett 
tagállammal. A Bizottság teljes mértékben 
tiszteletben tartja a folyamattal kapcsolatos 
nemzeti felelősséget, és ezért értékeli az 
érintett tagállam által benyújtott kiigazítást 
és elemeket, és értékeli, hogy a tagállam 
által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan 
hozzájárul-e az érintett tagállamnak 
címzett releváns országspecifikus 
ajánlásban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb releváns 
dokumentumokban megjelölt kihívások 
hatékony kezeléséhez; az euróövezeti 



AM\1211941HU.docx 233/344 PE655.953v01-00

HU

tartalmaz-e olyan intézkedéseket, amelyek 
hatékonyan hozzájárulnak a zöld és a 
digitális átálláshoz és az átállásból eredő 
kihívások kezeléséhez; a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan tartós 
hatást gyakorol-e az érintett tagállamra; a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan hatékonyan segíti-e a növekedési 
potenciál erősítését, a munkahelyteremtést, 
valamint a gazdasági és társadalmi 
reziliencia fokozását az érintett 
tagállamban, enyhíti-e a válság gazdasági 
és társadalmi hatásait, valamint hozzájárul-
e a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió javításához; hogy a tagállam a 
benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv becsült 
összköltségére vonatkozóan olyan 
indokolást biztosított-e, amely észszerű és 
valószerű, továbbá hogy az összköltség a 
gazdaság és foglalkoztatás tekintetében 
várható hatáshoz viszonyítva arányos-e; 
hogy a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv olyan intézkedéseket 
tartalmaz-e a reformok és a közberuházási 
projektek végrehajtására vonatkozóan, 
amelyek koherens fellépéseket képeznek; 
valamint hogy az érintett tagállam által 
javasolt intézkedések várhatóan biztosítják-
e a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
eredményes végrehajtását, a javasolt 
mérföldkövekre és célokra, valamint a 
kapcsolódó mutatókra is kiterjedően.

országoknak különösen oda kell 
figyelniük a Tanács által az euróövezetre 
vonatkozóan támogatott releváns 
ajánlásokra; hogy a terv tartalmaz-e olyan 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
hozzájárulnak a zöld és a digitális 
átálláshoz és az átállásból eredő kihívások 
kezeléséhez; a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan tartós 
hatást gyakorol-e az érintett tagállamra; a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan hatékonyan segíti-e a növekedési 
potenciál erősítését, a munkahelyteremtést, 
valamint a gazdasági és társadalmi 
reziliencia fokozását az érintett 
tagállamban, enyhíti-e a válság gazdasági 
és társadalmi hatásait, valamint hozzájárul-
e a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió javításához; hogy a tagállam a 
benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv becsült 
összköltségére vonatkozóan olyan 
indokolást biztosított-e, amely észszerű és 
valószerű, továbbá hogy az összköltség a 
gazdaság és foglalkoztatás tekintetében 
várható hatáshoz viszonyítva arányos-e; 
hogy a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv olyan intézkedéseket 
tartalmaz-e a növekedést elősegítő 
reformok és a fenntartható közberuházási 
projektek végrehajtására vonatkozóan, 
amelyek koherens fellépéseket képeznek; 
valamint hogy az érintett tagállam által 
javasolt intézkedések várhatóan biztosítják-
e a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
eredményes végrehajtását, a javasolt 
egyértelmű mérföldkövekre és célokra, 
valamint a kapcsolódó mutatókra is 
kiterjedően.

Or. en

Módosítás 432
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A Bizottságnak értékelnie kell a 
tagállamok által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket, és szorosan 
együtt kell működnie az érintett 
tagállammal. A Bizottság teljes mértékben 
tiszteletben tartja a folyamattal kapcsolatos 
nemzeti felelősséget, és ezért figyelembe 
veszi az érintett tagállam által benyújtott 
indokolást és elemeket, és értékeli, hogy a 
tagállam által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan 
hozzájárul-e az érintett tagállamnak 
címzett releváns országspecifikus 
ajánlásban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb releváns 
dokumentumokban megjelölt kihívások 
hatékony kezeléséhez; hogy a terv 
tartalmaz-e olyan intézkedéseket, amelyek 
hatékonyan hozzájárulnak a zöld és a 
digitális átálláshoz és az átállásból eredő 
kihívások kezeléséhez; a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan tartós 
hatást gyakorol-e az érintett tagállamra; a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan hatékonyan segíti-e a növekedési 
potenciál erősítését, a munkahelyteremtést, 
valamint a gazdasági és társadalmi 
reziliencia fokozását az érintett 
tagállamban, enyhíti-e a válság gazdasági 
és társadalmi hatásait, valamint hozzájárul-
e a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió javításához; hogy a tagállam a 
benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv becsült 
összköltségére vonatkozóan olyan 
indokolást biztosított-e, amely észszerű és 
valószerű, továbbá hogy az összköltség a 
gazdaság és foglalkoztatás tekintetében 
várható hatáshoz viszonyítva arányos-e; 
hogy a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv olyan intézkedéseket 
tartalmaz-e a reformok és a közberuházási 
projektek végrehajtására vonatkozóan, 
amelyek koherens fellépéseket képeznek; 
valamint hogy az érintett tagállam által 

(22) A Bizottságnak értékelnie kell a 
tagállamok által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket, és szorosan 
együtt kell működnie az érintett 
tagállammal. A Bizottság teljes mértékben 
tiszteletben tartja a folyamattal kapcsolatos 
nemzeti felelősséget, és ezért figyelembe 
veszi az érintett tagállam által benyújtott 
indokolást és elemeket, és értékeli, hogy a 
tagállam által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan 
hozzájárul-e az érintett tagállamnak 
címzett releváns országspecifikus 
ajánlásban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb releváns 
dokumentumokban megjelölt kihívások 
hatékony kezeléséhez; hogy a terv 
tartalmaz-e olyan intézkedéseket, amelyek 
hatékonyan hozzájárulnak a zöld és a 
digitális átálláshoz és az átállásból eredő 
kihívások kezeléséhez; a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan tartós 
hatást gyakorol-e az érintett tagállamra; a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan hatékonyan segíti-e az 
éghajlatváltozásról szóló Párizsi 
Megállapodással összeegyeztethető 
tevékenységek gyorsított kialakításának és 
az azzal össze nem egyeztethető 
tevékenységek csökkentésének az 
erősítését, a munkahelyteremtést, valamint 
a gazdasági és társadalmi reziliencia 
fokozását az érintett tagállamban, enyhíti-e 
a válság gazdasági és társadalmi hatásait, 
valamint hozzájárul-e a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió javításához; 
hogy a tagállam a benyújtott helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv becsült 
összköltségére vonatkozóan olyan 
indokolást biztosított-e, amely észszerű és 
valószerű, továbbá hogy az összköltség a 
gazdaság és foglalkoztatás tekintetében 
várható hatáshoz viszonyítva arányos-e; 
hogy a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv olyan intézkedéseket 
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javasolt intézkedések várhatóan biztosítják-
e a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
eredményes végrehajtását, a javasolt 
mérföldkövekre és célokra, valamint a 
kapcsolódó mutatókra is kiterjedően.

tartalmaz-e a reformok és a közberuházási 
projektek végrehajtására vonatkozóan, 
amelyek koherens fellépéseket képeznek; 
valamint hogy az érintett tagállam által 
javasolt intézkedések várhatóan biztosítják-
e a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
eredményes végrehajtását, a javasolt 
mérföldkövekre és célokra, valamint a 
kapcsolódó mutatókra is kiterjedően.

Or. en

Módosítás 433
Pedro Marques, Pedro Silva Pereire, Margarida Marques, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A Bizottságnak értékelnie kell a 
tagállamok által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket, és szorosan 
együtt kell működnie az érintett 
tagállammal. A Bizottság teljes mértékben 
tiszteletben tartja a folyamattal kapcsolatos 
nemzeti felelősséget, és ezért figyelembe 
veszi az érintett tagállam által benyújtott 
indokolást és elemeket, és értékeli, hogy a 
tagállam által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan 
hozzájárul-e az érintett tagállamnak 
címzett releváns országspecifikus 
ajánlásban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb releváns 
dokumentumokban megjelölt kihívások 
hatékony kezeléséhez; hogy a terv 
tartalmaz-e olyan intézkedéseket, amelyek 
hatékonyan hozzájárulnak a zöld és a 
digitális átálláshoz és az átállásból eredő 
kihívások kezeléséhez; a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan tartós 
hatást gyakorol-e az érintett tagállamra; a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan hatékonyan segíti-e a növekedési 
potenciál erősítését, a munkahelyteremtést, 
valamint a gazdasági és társadalmi 
reziliencia fokozását az érintett 

(22) A Bizottságnak értékelnie kell a 
tagállamok által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket, és szorosan 
együtt kell működnie az érintett 
tagállammal. A Bizottság teljes mértékben 
tiszteletben tartja a folyamattal kapcsolatos 
nemzeti felelősséget, és ezért figyelembe 
veszi az érintett tagállam által benyújtott 
indokolást és elemeket, és értékeli, hogy a 
tagállam által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan 
hozzájárul-e az érintett tagállamnak 
címzett releváns országspecifikus 
ajánlásban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb releváns 
dokumentumokban megjelölt kihívások 
hatékony kezeléséhez; hogy a terv 
tartalmaz-e olyan intézkedéseket, amelyek 
hatékonyan hozzájárulnak a zöld és a 
digitális átálláshoz és az átállásból eredő 
kihívások kezeléséhez; a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan tartós 
hatást gyakorol-e az érintett tagállamra; a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan hatékonyan segíti-e a növekedési 
potenciál erősítését, a munkahelyteremtést, 
valamint a gazdasági és társadalmi 
reziliencia fokozását az érintett 
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tagállamban, enyhíti-e a válság gazdasági 
és társadalmi hatásait, valamint hozzájárul-
e a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió javításához; hogy a tagállam a 
benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv becsült 
összköltségére vonatkozóan olyan 
indokolást biztosított-e, amely észszerű és 
valószerű, továbbá hogy az összköltség a 
gazdaság és foglalkoztatás tekintetében 
várható hatáshoz viszonyítva arányos-e; 
hogy a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv olyan intézkedéseket 
tartalmaz-e a reformok és a közberuházási 
projektek végrehajtására vonatkozóan, 
amelyek koherens fellépéseket képeznek; 
valamint hogy az érintett tagállam által 
javasolt intézkedések várhatóan biztosítják-
e a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
eredményes végrehajtását, a javasolt 
mérföldkövekre és célokra, valamint a 
kapcsolódó mutatókra is kiterjedően.

tagállamban, enyhíti-e a válság gazdasági 
és társadalmi hatásait, valamint hozzájárul-
e a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió javításához; hogy a terv tartalmaz-
e olyan intézkedéseket, amelyek 
hatékonyan hozzájárulnak a demográfiai 
kihívások, kezeléséhez; hogy a tagállam a 
benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv becsült 
összköltségére vonatkozóan olyan 
indokolást biztosított-e, amely észszerű és 
valószerű, továbbá hogy az összköltség a 
gazdaság és foglalkoztatás tekintetében 
várható hatáshoz viszonyítva arányos-e; 
hogy a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv olyan intézkedéseket 
tartalmaz-e a reformok és a közberuházási 
projektek végrehajtására vonatkozóan, 
amelyek koherens fellépéseket képeznek; 
valamint hogy az érintett tagállam által 
javasolt intézkedések várhatóan biztosítják-
e a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
eredményes végrehajtását, a javasolt 
mérföldkövekre és célokra, valamint a 
kapcsolódó mutatókra is kiterjedően.

Or. en

Módosítás 434
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A Bizottságnak értékelnie kell a 
tagállamok által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket, és szorosan 
együtt kell működnie az érintett 
tagállammal. A Bizottság teljes mértékben 
tiszteletben tartja a folyamattal kapcsolatos 
nemzeti felelősséget, és ezért figyelembe 
veszi az érintett tagállam által benyújtott 
indokolást és elemeket, és értékeli, hogy a 
tagállam által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan 
hozzájárul-e az érintett tagállamnak 
címzett releváns országspecifikus 

(22) A Bizottságnak értékelnie kell a 
tagállamok által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket, és szorosan 
együtt kell működnie az érintett 
tagállammal. A Bizottság teljes mértékben 
tiszteletben tartja a folyamattal kapcsolatos 
nemzeti felelősséget, és ezért figyelembe 
veszi az érintett tagállam által benyújtott 
indokolást és elemeket, és értékeli, hogy a 
tagállam által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan 
hozzájárul-e az érintett tagállamnak 
címzett releváns országspecifikus 
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ajánlásban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb releváns 
dokumentumokban megjelölt kihívások 
hatékony kezeléséhez; hogy a terv 
tartalmaz-e olyan intézkedéseket, amelyek 
hatékonyan hozzájárulnak a zöld és a 
digitális átálláshoz és az átállásból eredő 
kihívások kezeléséhez; a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan tartós 
hatást gyakorol-e az érintett tagállamra; a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan hatékonyan segíti-e a növekedési 
potenciál erősítését, a munkahelyteremtést, 
valamint a gazdasági és társadalmi 
reziliencia fokozását az érintett 
tagállamban, enyhíti-e a válság gazdasági 
és társadalmi hatásait, valamint hozzájárul-
e a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió javításához; hogy a tagállam a 
benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv becsült 
összköltségére vonatkozóan olyan 
indokolást biztosított-e, amely észszerű és 
valószerű, továbbá hogy az összköltség a 
gazdaság és foglalkoztatás tekintetében 
várható hatáshoz viszonyítva arányos-e; 
hogy a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv olyan intézkedéseket 
tartalmaz-e a reformok és a közberuházási 
projektek végrehajtására vonatkozóan, 
amelyek koherens fellépéseket képeznek; 
valamint hogy az érintett tagállam által 
javasolt intézkedések várhatóan biztosítják-
e a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
eredményes végrehajtását, a javasolt 
mérföldkövekre és célokra, valamint a 
kapcsolódó mutatókra is kiterjedően.

ajánlásban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb releváns 
dokumentumokban, mint például a 
nemzeti reformprogramokban megjelölt 
kihívások hatékony kezeléséhez; hogy a 
terv tartalmaz-e olyan intézkedéseket, 
amelyek hatékonyan hozzájárulnak a zöld 
és a digitális átálláshoz és az átállásból 
eredő kihívások kezeléséhez; a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan tartós hatást gyakorol-e az 
érintett tagállamra; a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan 
hatékonyan segíti-e a növekedési potenciál 
erősítését, a munkahelyteremtést, valamint 
a gazdasági és társadalmi reziliencia 
fokozását az érintett tagállamban, enyhíti-e 
a válság gazdasági és társadalmi hatásait, 
valamint hozzájárul-e a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió javításához 
és az infrastrukturális hiányosságok 
csökkentéséhez; hogy a tagállam a 
benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv becsült 
összköltségére vonatkozóan olyan 
indokolást biztosított-e, amely észszerű és 
valószerű, továbbá hogy az összköltség a 
gazdaság és foglalkoztatás tekintetében 
várható hatáshoz viszonyítva arányos-e; 
hogy a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv olyan intézkedéseket 
tartalmaz-e a reformok és a közberuházási 
projektek végrehajtására vonatkozóan, 
amelyek koherens fellépéseket képeznek; 
valamint hogy az érintett tagállam által 
javasolt intézkedések várhatóan biztosítják-
e a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
eredményes végrehajtását, a javasolt 
mérföldkövekre és célokra, valamint a 
kapcsolódó mutatókra is kiterjedően.

Or. en

Módosítás 435
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A Bizottságnak értékelnie kell a 
tagállamok által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket, és szorosan 
együtt kell működnie az érintett 
tagállammal. A Bizottság teljes mértékben 
tiszteletben tartja a folyamattal kapcsolatos 
nemzeti felelősséget, és ezért figyelembe 
veszi az érintett tagállam által benyújtott 
indokolást és elemeket, és értékeli, hogy a 
tagállam által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan 
hozzájárul-e az érintett tagállamnak 
címzett releváns országspecifikus 
ajánlásban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb releváns 
dokumentumokban megjelölt kihívások 
hatékony kezeléséhez; hogy a terv 
tartalmaz-e olyan intézkedéseket, amelyek 
hatékonyan hozzájárulnak a zöld és a 
digitális átálláshoz és az átállásból eredő 
kihívások kezeléséhez; a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan tartós 
hatást gyakorol-e az érintett tagállamra; a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan hatékonyan segíti-e a 
növekedési potenciál erősítését, a 
munkahelyteremtést, valamint a 
gazdasági és társadalmi reziliencia 
fokozását az érintett tagállamban, enyhíti-
e a válság gazdasági és társadalmi hatásait, 
valamint hozzájárul-e a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió javításához; 
hogy a tagállam a benyújtott helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv becsült 
összköltségére vonatkozóan olyan 
indokolást biztosított-e, amely észszerű és 
valószerű, továbbá hogy az összköltség a 
gazdaság és foglalkoztatás tekintetében 
várható hatáshoz viszonyítva arányos-e; 
hogy a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv olyan intézkedéseket 
tartalmaz-e a reformok és a közberuházási 
projektek végrehajtására vonatkozóan, 
amelyek koherens fellépéseket képeznek; 
valamint hogy az érintett tagállam által 

(22) A Bizottságnak értékelnie kell a 
tagállamok által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket, és szorosan 
együtt kell működnie az érintett 
tagállammal. A Bizottság teljes mértékben 
tiszteletben tartja a folyamattal kapcsolatos 
nemzeti felelősséget, és ezért figyelembe 
veszi az érintett tagállam által benyújtott 
indokolást és elemeket, és értékeli, hogy a 
tagállam által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan 
hozzájárul-e az érintett tagállamnak 
címzett releváns országspecifikus 
ajánlásban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb releváns 
dokumentumokban megjelölt kihívások 
hatékony kezeléséhez; hogy a terv 
tartalmaz-e olyan intézkedéseket, amelyek 
hatékonyan hozzájárulnak a zöld és a 
digitális átálláshoz és az átállásból eredő 
kihívások kezeléséhez; a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan tartós 
hatást gyakorol-e az érintett tagállamra; a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan hatékonyan hozzájárul-e az 
ebben a rendeletben azonosított 
kulcsfontosságú területekhez, enyhíti-e a 
válság gazdasági és társadalmi hatásait, 
valamint hozzájárul-e a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió javításához; 
hogy a tagállam a benyújtott helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv becsült 
összköltségére vonatkozóan olyan 
indokolást biztosított-e, amely észszerű és 
valószerű, továbbá hogy az összköltség a 
gazdaság és foglalkoztatás tekintetében 
várható hatáshoz viszonyítva arányos-e; 
hogy a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv olyan intézkedéseket 
tartalmaz-e a reformok és a közberuházási 
projektek végrehajtására vonatkozóan, 
amelyek koherens fellépéseket képeznek; 
valamint hogy az érintett tagállam által 
javasolt intézkedések várhatóan biztosítják-
e a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
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javasolt intézkedések várhatóan biztosítják-
e a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
eredményes végrehajtását, a javasolt 
mérföldkövekre és célokra, valamint a 
kapcsolódó mutatókra is kiterjedően.

eredményes végrehajtását, a javasolt 
mérföldkövekre és célokra, valamint a 
kapcsolódó mutatókra is kiterjedően.

Or. en

Módosítás 436
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A Bizottságnak értékelnie kell a 
tagállamok által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket, és szorosan 
együtt kell működnie az érintett 
tagállammal. A Bizottság teljes mértékben 
tiszteletben tartja a folyamattal kapcsolatos 
nemzeti felelősséget, és ezért figyelembe 
veszi az érintett tagállam által benyújtott 
indokolást és elemeket, és értékeli, hogy a 
tagállam által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan 
hozzájárul-e az érintett tagállamnak 
címzett releváns országspecifikus 
ajánlásban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb releváns 
dokumentumokban megjelölt kihívások 
hatékony kezeléséhez; hogy a terv 
tartalmaz-e olyan intézkedéseket, amelyek 
hatékonyan hozzájárulnak a zöld és a 
digitális átálláshoz és az átállásból eredő 
kihívások kezeléséhez; a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan tartós 
hatást gyakorol-e az érintett tagállamra; a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan hatékonyan segíti-e a növekedési 
potenciál erősítését, a munkahelyteremtést, 
valamint a gazdasági és társadalmi 
reziliencia fokozását az érintett 
tagállamban, enyhíti-e a válság gazdasági 
és társadalmi hatásait, valamint hozzájárul-
e a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió javításához; hogy a tagállam a 

(22) A Bizottságnak értékelnie kell a 
tagállamok által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket, és szorosan 
együtt kell működnie az érintett 
tagállammal. A Bizottság teljes mértékben 
tiszteletben tartja a folyamattal kapcsolatos 
nemzeti felelősséget, és ezért figyelembe 
veszi az érintett tagállam által benyújtott 
indokolást és elemeket, és értékeli, hogy a 
tagállam által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan 
hozzájárul-e az érintett tagállamnak 
címzett releváns országspecifikus 
ajánlásban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb releváns 
dokumentumokban megjelölt kihívások 
hatékony kezeléséhez; hogy a terv 
tartalmaz-e olyan intézkedéseket, amelyek 
hatékonyan hozzájárulnak a zöld és a 
digitális átálláshoz és az átállásból eredő 
kihívások kezeléséhez; a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan tartós 
hatást gyakorol-e az érintett tagállamra; a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan hatékonyan segíti-e a növekedési 
potenciál erősítését, a nemi szempontokat 
figyelembe vevő munkahelyteremtést, 
valamint a gazdasági és társadalmi 
reziliencia fokozását az érintett 
tagállamban, enyhíti-e a válság gazdasági 
és társadalmi hatásait, valamint hozzájárul-
e a gazdasági, társadalmi és területi 
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benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv becsült 
összköltségére vonatkozóan olyan 
indokolást biztosított-e, amely észszerű és 
valószerű, továbbá hogy az összköltség a 
gazdaság és foglalkoztatás tekintetében 
várható hatáshoz viszonyítva arányos-e; 
hogy a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv olyan intézkedéseket 
tartalmaz-e a reformok és a közberuházási 
projektek végrehajtására vonatkozóan, 
amelyek koherens fellépéseket képeznek; 
valamint hogy az érintett tagállam által 
javasolt intézkedések várhatóan biztosítják-
e a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
eredményes végrehajtását, a javasolt 
mérföldkövekre és célokra, valamint a 
kapcsolódó mutatókra is kiterjedően.

kohézió javításához; hogy a tagállam a 
benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv becsült 
összköltségére vonatkozóan olyan 
indokolást biztosított-e, amely észszerű és 
valószerű, továbbá hogy az összköltség a 
gazdaság és foglalkoztatás tekintetében 
várható hatáshoz viszonyítva arányos-e; 
hogy a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv olyan intézkedéseket 
tartalmaz-e a reformok és a közberuházási 
projektek végrehajtására vonatkozóan, 
amelyek koherens fellépéseket képeznek; 
valamint hogy az érintett tagállam által 
javasolt intézkedések várhatóan biztosítják-
e a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
eredményes végrehajtását, a javasolt 
mérföldkövekre és célokra, valamint a 
kapcsolódó mutatókra is kiterjedően.

Or. en

Módosítás 437
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A Bizottságnak értékelnie kell a 
tagállamok által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket, és szorosan 
együtt kell működnie az érintett 
tagállammal. A Bizottság teljes mértékben 
tiszteletben tartja a folyamattal kapcsolatos 
nemzeti felelősséget, és ezért figyelembe 
veszi az érintett tagállam által benyújtott 
indokolást és elemeket, és értékeli, hogy a 
tagállam által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan 
hozzájárul-e az érintett tagállamnak 
címzett releváns országspecifikus 
ajánlásban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb releváns 
dokumentumokban megjelölt kihívások 
hatékony kezeléséhez; hogy a terv 
tartalmaz-e olyan intézkedéseket, amelyek 

(22) A Bizottságnak értékelnie kell a 
tagállamok által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket, és szorosan 
együtt kell működnie az érintett 
tagállammal és nemzeti parlamentjével. A 
Bizottság teljes mértékben tiszteletben 
tartja a folyamattal kapcsolatos nemzeti 
felelősséget, és ezért figyelembe veszi az 
érintett tagállam által benyújtott indokolást 
és elemeket, és értékeli, hogy a tagállam 
által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan 
hozzájárul-e az érintett tagállamnak 
címzett releváns országspecifikus 
ajánlásban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb releváns 
dokumentumokban megjelölt kihívások 
hatékony kezeléséhez; hogy a terv 
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hatékonyan hozzájárulnak a zöld és a 
digitális átálláshoz és az átállásból eredő 
kihívások kezeléséhez; a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan tartós 
hatást gyakorol-e az érintett tagállamra; a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan hatékonyan segíti-e a növekedési 
potenciál erősítését, a munkahelyteremtést, 
valamint a gazdasági és társadalmi 
reziliencia fokozását az érintett 
tagállamban, enyhíti-e a válság gazdasági 
és társadalmi hatásait, valamint hozzájárul-
e a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió javításához; hogy a tagállam a 
benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv becsült 
összköltségére vonatkozóan olyan 
indokolást biztosított-e, amely észszerű és 
valószerű, továbbá hogy az összköltség a 
gazdaság és foglalkoztatás tekintetében 
várható hatáshoz viszonyítva arányos-e; 
hogy a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv olyan intézkedéseket 
tartalmaz-e a reformok és a közberuházási 
projektek végrehajtására vonatkozóan, 
amelyek koherens fellépéseket képeznek; 
valamint hogy az érintett tagállam által 
javasolt intézkedések várhatóan biztosítják-
e a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
eredményes végrehajtását, a javasolt 
mérföldkövekre és célokra, valamint a 
kapcsolódó mutatókra is kiterjedően.

tartalmaz-e olyan intézkedéseket, amelyek 
hatékonyan hozzájárulnak a költségvetési 
helyzet javításához és az átállásból eredő 
kihívások kezeléséhez; a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan tartós 
hatást gyakorol-e az érintett tagállamra; a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan hatékonyan segíti-e a növekedési 
potenciál erősítését, a munkahelyteremtést, 
valamint a gazdasági és társadalmi 
reziliencia fokozását az érintett 
tagállamban, enyhíti-e a válság gazdasági 
és társadalmi hatásait, valamint hozzájárul-
e a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió javításához; hogy a tagállam a 
benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv becsült 
összköltségére vonatkozóan olyan 
indokolást biztosított-e, amely észszerű és 
valószerű, továbbá hogy az összköltség a 
gazdaság és foglalkoztatás tekintetében 
várható hatáshoz viszonyítva arányos-e; 
hogy a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv olyan intézkedéseket 
tartalmaz-e a reformok végrehajtására 
vonatkozóan, amelyek koherens 
fellépéseket képeznek; valamint hogy az 
érintett tagállam által javasolt intézkedések 
várhatóan biztosítják-e a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv eredményes 
végrehajtását, a javasolt mérföldkövekre és 
célokra, valamint a kapcsolódó mutatókra 
is kiterjedően.

Or. en

Módosítás 438
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) A nemzeti felelősség biztosítása 
érdekében fokozni kell az eszközből 
származó kifizetések összekapcsolását az 
országspecifikus ajánlásokban 
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meghatározott kihívásokkal, valamint a 
növekedést elősegítő reformok és a 
fenntartható beruházások terén elért 
előrehaladás nyomon követését.

Or. en

Módosítás 439
Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) E rendelet mellékleteként megfelelő 
iránymutatásokat kell meghatározni, 
amelyek alapján a Bizottságnak – átlátható 
és méltányos módon – értékelnie kell a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveket, 
valamint – a célkitűzésekkel és az e 
rendeletben meghatározott egyéb releváns 
követelményekkel összhangban – meg kell 
határoznia a pénzügyi hozzájárulást. Az 
átláthatóság és a hatékonyság érdekében 
erre a célra a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekre vonatkozó 
javaslatok értékelésére szolgáló minősítési 
rendszert kell létrehozni.

(23) E rendelet mellékleteként megfelelő 
iránymutatásokat kell meghatározni, 
amelyek alapján a Bizottságnak – átlátható 
és méltányos módon – értékelnie kell a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveket, 
valamint – a célkitűzésekkel és az e 
rendeletben meghatározott egyéb releváns 
követelményekkel összhangban – meg kell 
határoznia a pénzügyi hozzájárulást. Az 
átláthatóság és a hatékonyság érdekében 
erre a célra a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekre vonatkozó 
javaslatok értékelésére szolgáló minősítési 
rendszert kell létrehozni. Az Európai 
Parlament bekérheti a minősítési 
rendszereket, hogy ellenőrizze a Bizottság 
által végzett értékelő munka 
méltányosságát.

Or. fr

Módosítás 440
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) E rendelet mellékleteként megfelelő 
iránymutatásokat kell meghatározni, 
amelyek alapján a Bizottságnak – átlátható 
és méltányos módon – értékelnie kell a 

(23) E rendelet mellékleteként megfelelő 
iránymutatásokat kell meghatározni, 
amelyek alapján a Bizottságnak – átlátható 
és méltányos módon – értékelnie kell a 
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helyreállítási és rezilienciaépítési terveket, 
valamint – a célkitűzésekkel és az e 
rendeletben meghatározott egyéb releváns 
követelményekkel összhangban – meg kell 
határoznia a pénzügyi hozzájárulást. Az 
átláthatóság és a hatékonyság érdekében 
erre a célra a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekre vonatkozó 
javaslatok értékelésére szolgáló minősítési 
rendszert kell létrehozni.

helyreállítási és rezilienciaépítési terveket, 
valamint – a célkitűzésekkel és az e 
rendeletben meghatározott egyéb releváns 
követelményekkel összhangban – meg kell 
határoznia a pénzügyi hozzájárulást. Az 
átláthatóság és a hatékonyság érdekében 
erre a célra a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekre vonatkozó 
javaslatok értékelésére szolgáló minősítési 
rendszert kell létrehozni. Az elfogadott 
tervekre adott pontszámokat közzé kell 
tenni.

Or. en

Módosítás 441
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) E rendelet mellékleteként megfelelő 
iránymutatásokat kell meghatározni, 
amelyek alapján a Bizottságnak – átlátható 
és méltányos módon – értékelnie kell a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveket, 
valamint – a célkitűzésekkel és az e 
rendeletben meghatározott egyéb releváns 
követelményekkel összhangban – meg kell 
határoznia a pénzügyi hozzájárulást. Az 
átláthatóság és a hatékonyság érdekében 
erre a célra a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekre vonatkozó 
javaslatok értékelésére szolgáló minősítési 
rendszert kell létrehozni.

(23) E rendelet mellékleteként megfelelő 
iránymutatásokat kell meghatározni, 
amelyek alapján a Bizottságnak – átlátható 
és méltányos módon – értékelnie kell a 
helyreállítási, rezilienciaépítési és átállási 
terveket, valamint – a célkitűzésekkel és az 
e rendeletben meghatározott egyéb 
releváns követelményekkel összhangban – 
meg kell határoznia a pénzügyi 
hozzájárulást. Az átláthatóság és a 
hatékonyság érdekében erre a célra a 
helyreállítási, rezilienciaépítési és átállási 
tervekre vonatkozó javaslatok értékelésére 
szolgáló minősítési és a fenntarthatóságot 
nyomon követő rendszert kell létrehozni.

Or. en

Módosítás 442
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A magas színvonalú tervek 
előkészítéséhez való hozzájárulás, továbbá 
a tagállamok által benyújtott helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervek értékelésében és 
a reformok megvalósítási fokának 
értékelésében a Bizottság számára 
nyújtandó segítség biztosítása érdekében 
rendelkezni kell a szakértői javaslatok, 
valamint a – tagállami kérésre nyújtható – 
partneri tanácsadás alkalmazásáról.

(24) A magas színvonalú tervek 
előkészítéséhez való hozzájárulás, továbbá 
a tagállamok által benyújtott helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervek értékelésében és 
a reformok megvalósítási fokának 
értékelésében a Bizottság számára 
nyújtandó segítség biztosítása érdekében 
rendelkezni kell a szakértői javaslatok, 
valamint a – tagállami kérésre nyújtható – 
partneri tanácsadás alkalmazásáról. A 
Bizottság által a tervek elkészítéséhez és 
végrehajtásához nyújtott támogatásnak a 
hatékonyabb intézmények és eredményes 
közigazgatás létrehozása terén szerzett 
szakértelemből kell merítenie, és tükröznie 
kell az eszköz céljait, nevezetesen a 
gazdasági, szociális és területi kohézió 
erősítését.

Or. en

Módosítás 443
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A magas színvonalú tervek 
előkészítéséhez való hozzájárulás, továbbá 
a tagállamok által benyújtott helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervek értékelésében és 
a reformok megvalósítási fokának 
értékelésében a Bizottság számára 
nyújtandó segítség biztosítása érdekében 
rendelkezni kell a szakértői javaslatok, 
valamint a – tagállami kérésre nyújtható – 
partneri tanácsadás alkalmazásáról.

(24) A magas színvonalú tervek 
előkészítéséhez való hozzájárulás, továbbá 
a tagállamok által benyújtott helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervek értékelésében és 
a reformok megvalósítási fokának 
értékelésében a Bizottság számára 
nyújtandó segítség biztosítása érdekében 
rendelkezni kell a szakértői javaslatok, 
valamint a – tagállami kérésre nyújtható – 
partneri tanácsadás alkalmazásáról. 
Bevonják a szociális partnereket, amikor 
az ilyen jellegű szakértelem a munkával 
kapcsolatos szakpolitikákra vonatkozik.

Or. en



AM\1211941HU.docx 245/344 PE655.953v01-00

HU

Módosítás 444
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A magas színvonalú tervek 
előkészítéséhez való hozzájárulás, továbbá 
a tagállamok által benyújtott helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervek értékelésében és 
a reformok megvalósítási fokának 
értékelésében a Bizottság számára 
nyújtandó segítség biztosítása érdekében 
rendelkezni kell a szakértői javaslatok, 
valamint a – tagállami kérésre nyújtható – 
partneri tanácsadás alkalmazásáról.

(24) A magas színvonalú tervek 
előkészítéséhez való hozzájárulás, továbbá 
a tagállamok által benyújtott helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervek értékelésében és 
az uniós taxonómiai célkitűzések hatálya 
alatt elért megvalósítási fokuk 
értékelésében a Bizottság számára 
nyújtandó segítség biztosítása érdekében 
rendelkezni kell a tudományos szakértői 
javaslatok, valamint a – tagállami kérésre 
nyújtható – partneri tanácsadás 
alkalmazásáról.

Or. en

Módosítás 445
Margarida Marques, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A magas színvonalú tervek 
előkészítéséhez való hozzájárulás, továbbá 
a tagállamok által benyújtott helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervek értékelésében és 
a reformok megvalósítási fokának 
értékelésében a Bizottság számára 
nyújtandó segítség biztosítása érdekében 
rendelkezni kell a szakértői javaslatok, 
valamint a – tagállami kérésre nyújtható – 
partneri tanácsadás alkalmazásáról.

(24) A magas színvonalú tervek 
előkészítéséhez való hozzájárulás, továbbá 
a tagállamok által benyújtott helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervek értékelésében és 
megvalósítási fokuk értékelésében a 
Bizottság számára nyújtandó segítség 
biztosítása érdekében rendelkezni kell a 
szakértői javaslatok, valamint a – tagállami 
kérésre nyújtható – partneri tanácsadás és 
technikai támogatás alkalmazásáról.

Or. en

Módosítás 446
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

(24a) A rendelet alkalmazása során 
maradéktalanul tiszteletben tartják az 
EUMSZ. 152. cikkét, és az e rendelet 
alapján kibocsátott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek tiszteletben tartják 
a bérképzésre vonatkozó nemzeti 
gyakorlatokat és intézményeket. Ez a 
rendelet kellően figyelembe kell veszi az 
Európai Unió Alapjogi Chartájának 28. 
cikkét, és ennélfogva nem befolyásolhatja 
a nemzeti joggal és gyakorlatokkal 
összhangban lévő, kollektív 
megállapodásokkal kapcsolatos 
tárgyalásokhoz, azok megkötéséhez és 
érvényesítéséhez való jogot, valamint a 
kollektív fellépéshez való jogot.

Or. en

Módosítás 447
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az egyszerűsítés érdekében a 
pénzügyi hozzájárulás meghatározásának 
egyszerű kritériumokon kell alapulnia. A 
pénzügyi hozzájárulást az adott tagállam 
által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tervezett 
összköltsége alapján kell meghatározni.

(25) Az egyszerűsítés érdekében a 
pénzügyi hozzájárulás meghatározásának 
egyszerű kritériumokon kell alapulnia. A 
pénzügyi hozzájárulást az adott tagállam 
által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tervezett 
összköltsége alapján kell meghatározni. Az 
eszközből származó finanszírozással nem 
támogathatók olyan intézkedések, 
amelyek nem járnak tartós hatással, a 
finanszírozás nem pótolhatja az ismétlődő 
nemzeti ráfordítási kötelezettségeket és 
nem támogathat olyan intézkedéseket, 
amelyek hosszabb időre vagy tartósan 
csökkentik a kormányzati bevételeket, 
mint például az adócsökkentések vagy az 
illetékcsökkentések.

Or. en
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Módosítás 448
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az egyszerűsítés érdekében a 
pénzügyi hozzájárulás meghatározásának 
egyszerű kritériumokon kell alapulnia. A 
pénzügyi hozzájárulást az adott tagállam 
által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tervezett 
összköltsége alapján kell meghatározni.

(25) Az egyszerűsítés érdekében a 
pénzügyi hozzájárulás meghatározásának 
világos és egyértelmű kritériumokon kell 
alapulnia, többek között a pénzügyi 
hozzájárulás visszaszerzésének 
kritériumain, ha elmulasztották teljesíteni 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
célkitűzéseit, vagy csalás esetén. A 
pénzügyi hozzájárulást az adott tagállam 
által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tervezett 
összköltsége alapján kell meghatározni.

Or. en

Módosítás 449
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az egyszerűsítés érdekében a 
pénzügyi hozzájárulás meghatározásának 
egyszerű kritériumokon kell alapulnia. A 
pénzügyi hozzájárulást az adott tagállam 
által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tervezett 
összköltsége alapján kell meghatározni.

(25) Az egyszerűsítés érdekében a 
pénzügyi hozzájárulás meghatározásának 
egyszerű kritériumokon kell alapulnia. A 
pénzügyi hozzájárulást az adott tagállam 
által javasolt éves helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek tervezett 
összköltsége alapján kell meghatározni.

Or. en

Módosítás 450
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés



PE655.953v01-00 248/344 AM\1211941HU.docx

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Feltéve, hogy a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv kielégítő mértékben 
megfelel az értékelési kritériumoknak, a 
maximális pénzügyi hozzájárulást kell 
allokálni az érintett tagállam részére, 
amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben foglalt reform és 
beruházás tervezett összköltsége 
megegyezik a maximális pénzügyi 
hozzájárulás összegével vagy nagyobb 
annál. Amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tervezett 
összköltsége kisebb, mint a maximális 
pénzügyi hozzájárulás összege, akkor a 
terv tervezett összköltségével megegyező 
összeget kell allokálni az érintett tagállam 
részére. Nem ítélhető meg pénzügyi 
hozzájárulás a tagállamnak, ha a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv nem 
felel meg kielégítő mértékben az értékelési 
kritériumoknak.

(26) Feltéve, hogy a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv kielégítő mértékben 
megfelel az értékelési kritériumoknak, a 
maximális pénzügyi hozzájárulást kell 
allokálni az érintett tagállam részére, 
amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben foglalt reform és 
beruházás tervezett összköltsége 
megegyezik a maximális pénzügyi 
hozzájárulás összegével vagy nagyobb 
annál. Amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tervezett 
összköltsége kisebb, mint a maximális 
pénzügyi hozzájárulás összege, akkor a 
terv tervezett összköltségével megegyező 
összeget kell allokálni az érintett tagállam 
részére. Nem ítélhető meg pénzügyi 
hozzájárulás a tagállamnak, ha a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv nem 
felel meg kielégítő mértékben az értékelési 
kritériumoknak. Ha a Bizottság úgy ítéli 
meg, hogy a terv nem kezeli kielégítő 
módon az értékelés kritériumait, akkor 
tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet 
és a Tanácsot, és kérnie kell az érintett 
tagállamtól, hogy egy hónapon belül 
nyújtson be egy felülvizsgált tervet.

Or. en

Módosítás 451
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Feltéve, hogy a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv kielégítő mértékben 
megfelel az értékelési kritériumoknak, a 
maximális pénzügyi hozzájárulást kell 
allokálni az érintett tagállam részére, 
amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben foglalt reform és 
beruházás tervezett összköltsége 

(26) A Tanácsnak a Bizottság 
javaslatán alapuló végrehajtási 
határozattal kell jóváhagynia a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveket, 
és arra kell törekednie, hogy a javaslatot 
követő négy héten belül ezt elfogadja. 
Feltéve, hogy a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv kielégítő mértékben 
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megegyezik a maximális pénzügyi 
hozzájárulás összegével vagy nagyobb 
annál. Amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tervezett 
összköltsége kisebb, mint a maximális 
pénzügyi hozzájárulás összege, akkor a 
terv tervezett összköltségével megegyező 
összeget kell allokálni az érintett tagállam 
részére. Nem ítélhető meg pénzügyi 
hozzájárulás a tagállamnak, ha a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv nem 
felel meg kielégítő mértékben az értékelési 
kritériumoknak.

megfelel az értékelési kritériumoknak, a 
maximális pénzügyi hozzájárulást kell 
allokálni az érintett tagállam részére, 
amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben foglalt reform és 
beruházás tervezett összköltsége 
megegyezik a maximális pénzügyi 
hozzájárulás összegével vagy nagyobb 
annál. Amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tervezett 
összköltsége kisebb, mint a maximális 
pénzügyi hozzájárulás összege, akkor a 
terv tervezett összköltségével megegyező 
összeget kell allokálni az érintett tagállam 
részére. Nem ítélhető meg pénzügyi 
hozzájárulás a tagállamnak, ha a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv nem 
felel meg kielégítő mértékben az értékelési 
kritériumoknak.

Or. en

Módosítás 452
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Feltéve, hogy a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv kielégítő mértékben 
megfelel az értékelési kritériumoknak, a 
maximális pénzügyi hozzájárulást kell 
allokálni az érintett tagállam részére, 
amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben foglalt reform és 
beruházás tervezett összköltsége 
megegyezik a maximális pénzügyi 
hozzájárulás összegével vagy nagyobb 
annál. Amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tervezett 
összköltsége kisebb, mint a maximális 
pénzügyi hozzájárulás összege, akkor a 
terv tervezett összköltségével megegyező 
összeget kell allokálni az érintett tagállam 
részére. Nem ítélhető meg pénzügyi 
hozzájárulás a tagállamnak, ha a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv nem 

(26) Feltéve, hogy a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv kielégítő mértékben 
megfelel az értékelési kritériumoknak, a 
maximális pénzügyi hozzájárulást kell 
allokálni az érintett tagállam részére, 
amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben foglalt reform és 
beruházás tervezett összköltsége 
megegyezik a maximális pénzügyi 
hozzájárulás összegével vagy nagyobb 
annál. Amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tervezett 
összköltsége kisebb, mint a maximális 
pénzügyi hozzájárulás összege, akkor a 
terv tervezett összköltségével megegyező 
összeget kell allokálni az érintett tagállam 
részére. Nem ítélhető meg pénzügyi 
hozzájárulás a tagállamnak, ha a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv nem 
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felel meg kielégítő mértékben az értékelési 
kritériumoknak.

felel meg kielégítő mértékben az értékelési 
kritériumoknak. Csalás esetén a pénzügyi 
hozzájárulás 110%-át vissza kell fizetni.

Or. en

Módosítás 453
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Feltéve, hogy a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv kielégítő mértékben 
megfelel az értékelési kritériumoknak, a 
maximális pénzügyi hozzájárulást kell 
allokálni az érintett tagállam részére, 
amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben foglalt reform és 
beruházás tervezett összköltsége 
megegyezik a maximális pénzügyi 
hozzájárulás összegével vagy nagyobb 
annál. Amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tervezett 
összköltsége kisebb, mint a maximális 
pénzügyi hozzájárulás összege, akkor a 
terv tervezett összköltségével megegyező 
összeget kell allokálni az érintett tagállam 
részére. Nem ítélhető meg pénzügyi 
hozzájárulás a tagállamnak, ha a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv nem 
felel meg kielégítő mértékben az értékelési 
kritériumoknak.

(26) Feltéve, hogy a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv kielégítő mértékben 
megfelel az értékelési kritériumoknak, a 
maximális pénzügyi hozzájárulást kell 
allokálni az érintett tagállam részére, 
amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben foglalt reform és 
beruházás tervezett összköltsége 
megegyezik a maximális pénzügyi 
hozzájárulás összegével vagy nagyobb 
annál. Amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tervezett 
összköltsége kisebb, mint a maximális 
pénzügyi hozzájárulás összege, akkor a 
terv tervezett összköltségével megegyező 
összeget kell allokálni az érintett tagállam 
részére. Nem ítélhető meg pénzügyi 
hozzájárulás a tagállamnak, ha a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv nem 
felel meg kielégítő mértékben az értékelési 
kritériumoknak, beleértve az uniós 
taxonómiának és a jelentős károkozás 
elkerülését célzó elvnek.

Or. en

Módosítás 454
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Feltéve, hogy a helyreállítási és (26) Feltéve, hogy a helyreállítási és 
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rezilienciaépítési terv kielégítő mértékben 
megfelel az értékelési kritériumoknak, a 
maximális pénzügyi hozzájárulást kell 
allokálni az érintett tagállam részére, 
amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben foglalt reform és 
beruházás tervezett összköltsége 
megegyezik a maximális pénzügyi 
hozzájárulás összegével vagy nagyobb 
annál. Amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tervezett 
összköltsége kisebb, mint a maximális 
pénzügyi hozzájárulás összege, akkor a 
terv tervezett összköltségével megegyező 
összeget kell allokálni az érintett tagállam 
részére. Nem ítélhető meg pénzügyi 
hozzájárulás a tagállamnak, ha a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv nem 
felel meg kielégítő mértékben az értékelési 
kritériumoknak.

rezilienciaépítési terv teljesült, és kielégítő 
mértékben megfelelt az értékelési 
kritériumoknak, a maximális pénzügyi 
hozzájárulást kell allokálni az érintett 
tagállam részére, amennyiben a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervben 
foglalt reform és beruházás tervezett 
összköltsége megegyezik a maximális 
pénzügyi hozzájárulás összegével vagy 
nagyobb annál. Amennyiben a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
tervezett összköltsége kisebb, mint a 
maximális pénzügyi hozzájárulás összege, 
akkor a terv tervezett összköltségével 
megegyező összeget kell allokálni az 
érintett tagállam részére. Nem ítélhető meg 
pénzügyi hozzájárulás a tagállamnak, ha a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv nem 
felel meg kielégítő mértékben az értékelési 
kritériumoknak.

Or. en

Módosítás 455
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Feltéve, hogy a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv kielégítő mértékben 
megfelel az értékelési kritériumoknak, a 
maximális pénzügyi hozzájárulást kell 
allokálni az érintett tagállam részére, 
amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben foglalt reform és 
beruházás tervezett összköltsége 
megegyezik a maximális pénzügyi 
hozzájárulás összegével vagy nagyobb 
annál. Amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tervezett 
összköltsége kisebb, mint a maximális 
pénzügyi hozzájárulás összege, akkor a 
terv tervezett összköltségével megegyező 
összeget kell allokálni az érintett tagállam 
részére. Nem ítélhető meg pénzügyi 
hozzájárulás a tagállamnak, ha a 

(26) Feltéve, hogy az éves helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv kielégítő 
mértékben megfelel az értékelési 
kritériumoknak, a maximális pénzügyi 
hozzájárulást kell allokálni az érintett 
tagállam részére, amennyiben a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervben 
foglalt reform és beruházás tervezett 
összköltsége megegyezik a maximális 
pénzügyi hozzájárulás összegével vagy 
nagyobb annál. Amennyiben a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
tervezett összköltsége kisebb, mint a 
maximális pénzügyi hozzájárulás összege, 
akkor a terv tervezett összköltségével 
megegyező összeget kell allokálni az 
érintett tagállam részére. Nem ítélhető meg 
pénzügyi hozzájárulás a tagállamnak, ha a 
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helyreállítási és rezilienciaépítési terv nem 
felel meg kielégítő mértékben az értékelési 
kritériumoknak.

helyreállítási és rezilienciaépítési terv nem 
felel meg kielégítő mértékben az értékelési 
kritériumoknak.

Or. en

Módosítás 456
Nicolae Ştefănuță

Rendeletre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) Ha egy tagállam nem járt sikerrel 
egy helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervben az értékelési kritériumok kielégítő 
teljesítésével, a Bizottságnak a 2022. 
december 31-ig lekötött forrásokra 
vonatkozóan a nemzeti jogalkotási 
akadályok miatt derogatív 
meghosszabbítási időszakot kell 
előirányoznia.

Or. en

Módosítás 457
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A pénzügyi támogatásnak a 
válságot követő első évekre való 
előreütemezése, valamint az eszköz 
keretében elérhető finanszírozással való 
összeegyeztethetőség érdekében 
forrásoknak a tagállamok részére történő 
allokációját 2024. december 31-ig kell 
lehetővé tenni. E célból a vissza nem 
térítendő támogatáshoz rendelkezésre álló 
összegnek legalább 60%-át 2022. 
december 31-ig jogilag le kell kötni. A 
fennmaradó összeget 2024. december 31-
ig kell jogilag lekötni.

törölve
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Or. en

Módosítás 458
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A pénzügyi támogatásnak a 
válságot követő első évekre való 
előreütemezése, valamint az eszköz 
keretében elérhető finanszírozással való 
összeegyeztethetőség érdekében 
forrásoknak a tagállamok részére történő 
allokációját 2024. december 31-ig kell 
lehetővé tenni. E célból a vissza nem 
térítendő támogatáshoz rendelkezésre álló 
összegnek legalább 60%-át 2022. 
december 31-ig jogilag le kell kötni. A 
fennmaradó összeget 2024. december 31-
ig kell jogilag lekötni.

törölve

Or. en

Módosítás 459
Nicolae Ştefănuță

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A pénzügyi támogatásnak a 
válságot követő első évekre való 
előreütemezése, valamint az eszköz 
keretében elérhető finanszírozással való 
összeegyeztethetőség érdekében 
forrásoknak a tagállamok részére történő 
allokációját 2024. december 31-ig kell 
lehetővé tenni. E célból a vissza nem 
térítendő támogatáshoz rendelkezésre álló 
összegnek legalább 60 %-át 2022. 
december 31-ig jogilag le kell kötni. A 
fennmaradó összeget 2024. december 31-ig 
kell jogilag lekötni.

(27) A pénzügyi támogatásnak a 
válságot követő első évekre való 
előreütemezése, valamint az eszköz 
keretében elérhető finanszírozással való 
összeegyeztethetőség érdekében 
forrásoknak a tagállamok részére történő 
allokációját 2024. december 31-ig kell 
lehetővé tenni. E célból a vissza nem 
térítendő támogatáshoz rendelkezésre álló 
összegnek legalább 60%-át 2022. 
december 31-ig jogilag le kell kötni, kivéve 
ha egy tagállam, amely technikai 
támogatást kért a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekhez, jogalkotási 



PE655.953v01-00 254/344 AM\1211941HU.docx

HU

akadállyal néz szembe, ebben a helyzetben 
a Bizottságnak kérésre és kellő indoklás 
esetén lehetővé kell tennie a derogatív 
meghosszabbítást. A fennmaradó összeget 
2024. december 31-ig kell jogilag lekötni.

Or. en

Módosítás 460
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A pénzügyi támogatásnak a 
válságot követő első évekre való 
előreütemezése, valamint az eszköz 
keretében elérhető finanszírozással való 
összeegyeztethetőség érdekében 
forrásoknak a tagállamok részére történő 
allokációját 2024. december 31-ig kell 
lehetővé tenni. E célból a vissza nem 
térítendő támogatáshoz rendelkezésre álló 
összegnek legalább 60%-át 2022. 
december 31-ig jogilag le kell kötni. A 
fennmaradó összeget 2024. december 31-
ig kell jogilag lekötni.

(27) A pénzügyi támogatásnak a 
válságot követő első évekre való 
előreütemezése, valamint az eszköz 
keretében elérhető finanszírozással való 
összeegyeztethetőség érdekében 
forrásoknak a tagállamok részére történő 
allokációját 2024. december 31-ig kell 
lehetővé tenni.

Or. en

Módosítás 461
Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A pénzügyi támogatásnak a 
válságot követő első évekre való 
előreütemezése, valamint az eszköz 
keretében elérhető finanszírozással való 
összeegyeztethetőség érdekében 
forrásoknak a tagállamok részére történő 
allokációját 2024. december 31-ig kell 
lehetővé tenni. E célból a vissza nem 

(27) A pénzügyi támogatásnak a 
válságot követő első évekre való 
előreütemezése, valamint az eszköz 
keretében elérhető finanszírozással való 
összeegyeztethetőség érdekében 
forrásoknak a tagállamok részére történő 
allokációját 2024. december 31-ig kell 
lehetővé tenni. E célból a vissza nem 
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térítendő támogatáshoz rendelkezésre álló 
összegnek legalább 60 %-át 2022. 
december 31-ig jogilag le kell kötni. A 
fennmaradó összeget 2024. december 31-ig 
kell jogilag lekötni.

térítendő támogatáshoz rendelkezésre álló 
összegnek legalább 70%-át 2022. 
december 31-ig jogilag le kell kötni, mivel 
az eszköznek különösen azokat a 
tagállamokat kell segítenie, amelyek 
hosszú távú csökkentett munkaidős 
foglalkoztatásra vonatkozó intézkedéseket 
vezettek be. A fennmaradó összeget 2024. 
december 31-ig kell jogilag lekötni.

Or. fr

Módosítás 462
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A pénzügyi támogatásnak a 
válságot követő első évekre való 
előreütemezése, valamint az eszköz 
keretében elérhető finanszírozással való 
összeegyeztethetőség érdekében 
forrásoknak a tagállamok részére történő 
allokációját 2024. december 31-ig kell 
lehetővé tenni. E célból a vissza nem 
térítendő támogatáshoz rendelkezésre álló 
összegnek legalább 60%-át 2022. 
december 31-ig jogilag le kell kötni. A 
fennmaradó összeget 2024. december 31-
ig kell jogilag lekötni.

(27) A pénzügyi támogatásnak a 
válságot követő első évekre való 
előreütemezése, valamint az eszköz 
keretében elérhető finanszírozással való 
összeegyeztethetőség érdekében 
forrásoknak a tagállamok részére történő 
allokációját 2022. december 31-ig kell 
lehetővé tenni. E célból a vissza nem 
térítendő támogatáshoz rendelkezésre álló 
teljes összeget 2022. december 31-ig 
jogilag le kell kötni. A források gyors 
elosztása elengedhetetlen a Covid19-
válság európai gazdaságra gyakorolt 
hatásainak enyhítéséhez.

Or. en

Indokolás

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz elsősorban a válság gazdasági következményeire 
választ adó eszköz. Ezért a forrásokat súlyos mértékben előre kell ütemezni.

Módosítás 463
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A pénzügyi támogatásnak a 
válságot követő első évekre való 
előreütemezése, valamint az eszköz 
keretében elérhető finanszírozással való 
összeegyeztethetőség érdekében 
forrásoknak a tagállamok részére történő 
allokációját 2024. december 31-ig kell 
lehetővé tenni. E célból a vissza nem 
térítendő támogatáshoz rendelkezésre álló 
összegnek legalább 60%-át 2022. 
december 31-ig jogilag le kell kötni. A 
fennmaradó összeget 2024. december 31-ig 
kell jogilag lekötni.

(27) A pénzügyi támogatásnak a 
válságot követő első évekre való 
előreütemezése, valamint az eszköz 
keretében elérhető finanszírozással való 
összeegyeztethetőség érdekében 
forrásoknak a tagállamok részére történő 
allokációját 2026. december 31-ig kell 
lehetővé tenni. E célból a vissza nem 
térítendő támogatáshoz rendelkezésre álló 
összegnek legalább 60%-át 2022. 
december 31-ig jogilag le kell kötni. A 
fennmaradó összeget 2026. december 31-ig 
kell jogilag lekötni.

Or. en

Módosítás 464
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A pénzügyi támogatásnak a 
válságot követő első évekre való 
előreütemezése, valamint az eszköz 
keretében elérhető finanszírozással való 
összeegyeztethetőség érdekében 
forrásoknak a tagállamok részére történő 
allokációját 2024. december 31-ig kell 
lehetővé tenni. E célból a vissza nem 
térítendő támogatáshoz rendelkezésre álló 
összegnek legalább 60%-át 2022. 
december 31-ig jogilag le kell kötni. A 
fennmaradó összeget 2024. december 31-ig 
kell jogilag lekötni.

(27) A pénzügyi támogatásnak a 
válságot követő első évekre való 
előreütemezése, valamint az eszköz 
keretében elérhető finanszírozással való 
összeegyeztethetőség érdekében 
forrásoknak a tagállamok részére történő 
allokációját 2024. december 31-ig kell 
lehetővé tenni. E célból a vissza nem 
térítendő támogatáshoz rendelkezésre álló 
összegnek legalább 50%-át 2022. 
december 31-ig jogilag le kell kötni. A 
fennmaradó összeget 2024. december 31-ig 
kell jogilag lekötni.

Or. en

Módosítás 465
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

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

(27a) Tekintettel arra, hogy a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
végrehajtása tekintetében rövid távra 
fókuszálnak, és a hangsúlyt a nemzeti 
keretekre helyezik, fennáll annak a 
kockázata, hogy az alapoknak pusztán a 
határidő betartása érdekében történő 
végrehajtása fog elsőbbséget élvezni az 
eszköz eredeti céljának ellenőrzésével és 
szemben.

Or. en

Módosítás 466
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Lehetővé kell tenni a tagállami terv 
hitel formájában történő pénzügyi 
támogatását, azzal a feltétellel, hogy az 
érintett tagállam megfelelően indokolt 
kérelme alapján hitelmegállapodás 
megkötésére kerül sor a Bizottsággal. A 
nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervek végrehajtását támogató hiteleket az 
ilyen kiadások hosszú távú jellegét tükröző 
lejárattal kell nyújtani. E lejárati idők 
eltérhetnek az Unió által a hitelek 
finanszírozása érdekében a tőkepiacokon 
felvett hitelek lejárati idejétől. Ezért 
lehetőséget kell biztosítani a költségvetési 
rendelet 220. cikkének (2) bekezdésében 
rögzített elvtől való eltérésre, mely elv 
szerint a pénzügyi támogatást biztosító 
hitelek tekintetében nem kerülhet sor 
lejárati transzformációra.

(28) Lehetővé kell tenni a tagállami terv 
hitel formájában történő pénzügyi 
támogatását, azzal a feltétellel, hogy az 
érintett tagállam megfelelően indokolt 
kérelme alapján hitelmegállapodás 
megkötésére kerül sor a Bizottsággal. A 
nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervek végrehajtását támogató hiteleket az 
ilyen kiadások hosszú távú jellegét tükröző 
lejárattal kell nyújtani. E lejárati idők 
eltérhetnek az Unió által a hitelek 
finanszírozása érdekében a tőkepiacokon 
felvett hitelek lejárati idejétől. Ezért 
lehetőséget kell biztosítani a költségvetési 
rendelet 220. cikkének (2) bekezdésében 
rögzített elvtől való eltérésre, mely elv 
szerint a pénzügyi támogatást biztosító 
hitelek tekintetében nem kerülhet sor 
lejárati transzformációra. A nemzeti 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
végrehajtását támogató kölcsönöknek az 
1466/97/EK tanácsi rendelet 5. cikkének 
és az 1467/97/EK tanácsi rendelet 3. cikke 
értelmében egyszeri intézkedéseknek kell 
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minősülniük.
Or. en

Módosítás 467
Nicolae Ştefănuță

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Lehetővé kell tenni a tagállami terv 
hitel formájában történő pénzügyi 
támogatását, azzal a feltétellel, hogy az 
érintett tagállam megfelelően indokolt 
kérelme alapján hitelmegállapodás 
megkötésére kerül sor a Bizottsággal. A 
nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervek végrehajtását támogató hiteleket az 
ilyen kiadások hosszú távú jellegét tükröző 
lejárattal kell nyújtani. E lejárati idők 
eltérhetnek az Unió által a hitelek 
finanszírozása érdekében a tőkepiacokon 
felvett hitelek lejárati idejétől. Ezért 
lehetőséget kell biztosítani a költségvetési 
rendelet 220. cikkének (2) bekezdésében 
rögzített elvtől való eltérésre, mely elv 
szerint a pénzügyi támogatást biztosító 
hitelek tekintetében nem kerülhet sor 
lejárati transzformációra.

(28) Lehetővé kell tenni a tagállami terv 
hitel formájában történő pénzügyi 
támogatását, azzal a feltétellel, hogy az 
érintett tagállam megfelelően indokolt 
kérelme alapján hitelmegállapodás 
megkötésére kerül sor a Bizottsággal. A 
nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervek végrehajtását támogató hiteleket az 
ilyen kiadások hosszú távú jellegét tükröző 
lejárattal kell nyújtani. E lejárati idők 
eltérhetnek az Unió által a hitelek 
finanszírozása érdekében a tőkepiacokon 
felvett hitelek lejárati idejétől. Ezért 
lehetőséget kell biztosítani a költségvetési 
rendelet 220. cikkének (2) bekezdésében 
rögzített elvtől való eltérésre, mely elv 
szerint a pénzügyi támogatást biztosító 
hitelek tekintetében nem kerülhet sor 
lejárati transzformációra. A kölcsönök 
visszafizetését az Európai Unió 
költségvetéséből származó új saját 
forrásokból kell eszközölni.

Or. en

Módosítás 468
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Lehetővé kell tenni a tagállami terv 
hitel formájában történő pénzügyi 
támogatását, azzal a feltétellel, hogy az 
érintett tagállam megfelelően indokolt 

(28) Lehetővé kell tenni a tagállami terv 
hitel formájában történő pénzügyi 
támogatását, azzal a feltétellel, hogy az 
érintett tagállam megfelelően indokolt 
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kérelme alapján hitelmegállapodás 
megkötésére kerül sor a Bizottsággal. A 
nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervek végrehajtását támogató hiteleket az 
ilyen kiadások hosszú távú jellegét tükröző 
lejárattal kell nyújtani. E lejárati idők 
eltérhetnek az Unió által a hitelek 
finanszírozása érdekében a tőkepiacokon 
felvett hitelek lejárati idejétől. Ezért 
lehetőséget kell biztosítani a költségvetési 
rendelet 220. cikkének (2) bekezdésében 
rögzített elvtől való eltérésre, mely elv 
szerint a pénzügyi támogatást biztosító 
hitelek tekintetében nem kerülhet sor 
lejárati transzformációra.

kérelme alapján hitelmegállapodás 
megkötésére kerül sor a Bizottsággal. A 
nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervek végrehajtását támogató hiteleket az 
ilyen kiadások hosszú távú jellegét tükröző 
lejárattal kell nyújtani. A költségvetési 
rendelet 220. cikkének (2) bekezdését teljes 
mértékben tiszteletben kell tartani. A 
kölcsönök kamatait azoknak a 
tagállamoknak a hozzájárulásaiból kell 
diszkontálni az EU költségvetése részére, 
amelyek nem pályáztak támogatásért a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközből, nemzeti hozzájárulásuk 
arányában.

Or. en

Módosítás 469
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Lehetővé kell tenni a tagállami terv 
hitel formájában történő pénzügyi 
támogatását, azzal a feltétellel, hogy az 
érintett tagállam megfelelően indokolt 
kérelme alapján hitelmegállapodás 
megkötésére kerül sor a Bizottsággal. A 
nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervek végrehajtását támogató hiteleket az 
ilyen kiadások hosszú távú jellegét tükröző 
lejárattal kell nyújtani. E lejárati idők 
eltérhetnek az Unió által a hitelek 
finanszírozása érdekében a tőkepiacokon 
felvett hitelek lejárati idejétől. Ezért 
lehetőséget kell biztosítani a költségvetési 
rendelet 220. cikkének (2) bekezdésében 
rögzített elvtől való eltérésre, mely elv 
szerint a pénzügyi támogatást biztosító 
hitelek tekintetében nem kerülhet sor 
lejárati transzformációra.

(28) Lehetővé kell tenni a tagállami terv 
hitel formájában történő pénzügyi 
támogatását, azzal a feltétellel, hogy az 
érintett tagállam éves helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervében megfelelően 
indokolt kérelme alapján hitelmegállapodás 
megkötésére kerül sor a Bizottsággal. A 
nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervek végrehajtását támogató hiteleket az 
ilyen kiadások hosszú távú jellegét tükröző 
lejárattal kell nyújtani. E lejárati idők 
eltérhetnek az Unió által a hitelek 
finanszírozása érdekében a tőkepiacokon 
felvett hitelek lejárati idejétől. Ezért 
lehetőséget kell biztosítani a költségvetési 
rendelet 220. cikkének (2) bekezdésében 
rögzített elvtől való eltérésre, mely elv 
szerint a pénzügyi támogatást biztosító 
hitelek tekintetében nem kerülhet sor 
lejárati transzformációra.

Or. en
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Módosítás 470
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28a) Az eszköz keretében jóváhagyott és 
a tagállamok által igényelt kölcsönöket és 
az azzal kapcsolatos kiadásokat nem kell 
figyelembe venni a Stabilitási és 
Növekedési Paktum keretén belül a 
megfelelőség értékelése során.

Or. en

Módosítás 471
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A hitelkérelmet alá kell 
támasztaniuk a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben meghatározott 
további reformokhoz és beruházásokhoz 
kapcsolódó megnövekedett pénzügyi 
szükségleteknek, különösen a zöld és a 
digitális átállás tekintetében, és annak, 
hogy a terv költsége meghaladja a vissza 
nem térítendő támogatás révén allokálható 
maximális pénzügyi hozzájárulás összegét. 
Lehetővé kell tenni, hogy a terv 
benyújtásával egyidejűleg kerüljön sor a 
hitelkérelem benyújtására. Amennyiben a 
hitelkérelem benyújtására más időpontban 
kerül sor, azt további mérföldköveket és 
célokat tartalmazó felülvizsgált tervnek 
kell kísérnie. A források 
előreütemezésének biztosítása érdekében a 
tagállamok legkésőbb 2024. augusztus 31-
ig kérhetnek hiteltámogatást. A hatékony 
és eredményes pénzgazdálkodás érdekében 
maximálni kell a rendelet keretében 
nyújtható összes hitel teljes összegét. 
Emellett az egyes tagállamoknak nyújtott 

(29) A hitelkérelmet alá kell 
támasztaniuk a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben meghatározott 
további reformokhoz és beruházásokhoz 
kapcsolódó megnövekedett pénzügyi 
szükségleteknek, különösen a zöld és a 
digitális átállás tekintetében, és annak, 
hogy terv költsége meghaladja a vissza 
nem térítendő támogatás révén allokálható 
maximális pénzügyi hozzájárulás összegét. 
Lehetővé kell tenni, hogy a terv 
benyújtásával egyidejűleg kerüljön sor a 
hitelkérelem benyújtására. Amennyiben a 
hitelkérelem benyújtására más időpontban 
kerül sor, azt további mérföldköveket és 
célokat tartalmazó felülvizsgált tervnek 
kell kísérnie. A források 
előreütemezésének biztosítása érdekében a 
tagállamok legkésőbb 2024. augusztus 31-
ig kérhetnek hiteltámogatást. A hatékony 
és eredményes pénzgazdálkodás érdekében 
maximálni kell a rendelet keretében 
nyújtható összes hitel teljes összegét. 
Emellett az egyes tagállamoknak nyújtott 
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hitel maximális összege nem haladhatja 
meg az adott tagállam bruttó nemzeti 
jövedelmének 4,7%-át. Kivételes 
körülmények között – a rendelkezésre álló 
források függvényében – lehetőséget kell 
biztosítani a maximált összeg emelésére. A 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
érdekében azt is lehetővé kell tenni, hogy a 
hitel kifizetésére részletekben, az 
eredmények elérésétől függően kerüljön 
sor.

hitel maximális összege nem haladhatja 
meg az adott tagállam bruttó nemzeti 
jövedelmének 4,7%-át. Kivételes 
körülmények között – a rendelkezésre álló 
források függvényében – lehetőséget kell 
biztosítani a maximált összeg emelésére. A 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
érdekében azt is lehetővé kell tenni, hogy a 
hitel kifizetésére részletekben, az 
eredmények elérésétől függően kerüljön 
sor. A Bizottságnak két hónapon belül 
értékelnie kell a kölcsönre irányuló 
kérelmet. A Tanácsnak a Bizottság 
javaslata alapján, minősített többséggel 
hozott végrehajtó határozattal képesnek 
kell lennie ennek az értékelésnek a 
jóváhagyására, és a Tanácsnak arra kell 
törekednie, hogy a javaslatot követő négy 
héten belül ezt elfogadja.

Or. en

Módosítás 472
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A hitelkérelmet alá kell 
támasztaniuk a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben meghatározott 
további reformokhoz és beruházásokhoz 
kapcsolódó megnövekedett pénzügyi 
szükségleteknek, különösen a zöld és a 
digitális átállás tekintetében, és annak, 
hogy terv költsége meghaladja a vissza 
nem térítendő támogatás révén allokálható 
maximális pénzügyi hozzájárulás összegét. 
Lehetővé kell tenni, hogy a terv 
benyújtásával egyidejűleg kerüljön sor a 
hitelkérelem benyújtására. Amennyiben a 
hitelkérelem benyújtására más 
időpontban kerül sor, azt további 
mérföldköveket és célokat tartalmazó 
felülvizsgált tervnek kell kísérnie. A 
források előreütemezésének biztosítása 
érdekében a tagállamoknak legkésőbb 

(29) A hitelkérelmet alá kell 
támasztaniuk a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben meghatározott 
további reformokhoz és beruházásokhoz 
kapcsolódó megnövekedett pénzügyi 
szükségleteknek, különösen a zöld és a 
digitális átállás tekintetében, és annak, 
hogy a terv költsége meghaladja a vissza 
nem térítendő támogatás révén allokálható 
maximális pénzügyi hozzájárulás összegét. 
Lehetővé kell tenni, hogy a terv 
benyújtásával egyidejűleg kerüljön sor a 
hitelkérelem benyújtására. A 
tagállamoknak legkésőbb 2024. október 
15-ig kell kérniük a hiteltámogatást. A 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
érdekében maximálni kell a rendelet 
keretében nyújtható összes hitel teljes 
összegét. Emellett az egyes tagállamoknak 
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2024. augusztus 31-ig kell kérniük a 
hiteltámogatást. A hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás érdekében maximálni kell 
a rendelet keretében nyújtható összes hitel 
teljes összegét. Emellett az egyes 
tagállamoknak nyújtott hitel maximális 
összege nem haladhatja meg az adott 
tagállam bruttó nemzeti jövedelmének 
4,7%-át. Kivételes körülmények között – a 
rendelkezésre álló források függvényében 
– lehetőséget kell biztosítani a maximált 
összeg emelésére. A hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás érdekében 
azt is lehetővé kell tenni, hogy a hitel 
kifizetésére részletekben, az eredmények 
elérésétől függően kerüljön sor.

nyújtott hitel maximális összege nem 
haladhatja meg az adott tagállam bruttó 
nemzeti jövedelmének 4,7%-át. Kivételes 
körülmények között – a rendelkezésre álló 
források függvényében – lehetőséget kell 
biztosítani a maximált összeg emelésére. A 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
érdekében azt is lehetővé kell tenni, hogy a 
hitel kifizetésére részletekben, az 
eredmények elérésétől függően kerüljön 
sor.

Or. en

Módosítás 473
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A hitelkérelmet alá kell 
támasztaniuk a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben meghatározott 
további reformokhoz és beruházásokhoz 
kapcsolódó megnövekedett pénzügyi 
szükségleteknek, különösen a zöld és a 
digitális átállás tekintetében, és annak, 
hogy a terv költsége meghaladja a vissza 
nem térítendő támogatás révén allokálható 
maximális pénzügyi hozzájárulás összegét. 
Lehetővé kell tenni, hogy a terv 
benyújtásával egyidejűleg kerüljön sor a 
hitelkérelem benyújtására. Amennyiben a 
hitelkérelem benyújtására más időpontban 
kerül sor, azt további mérföldköveket és 
célokat tartalmazó felülvizsgált tervnek 
kell kísérnie. A források 
előreütemezésének biztosítása érdekében a 
tagállamoknak legkésőbb 2024. augusztus 
31-ig kell kérniük a hiteltámogatást. A 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
érdekében maximálni kell a rendelet 

(29) A hitelkérelmet alá kell 
támasztaniuk a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben meghatározott 
további reformokhoz és beruházásokhoz 
kapcsolódó megnövekedett pénzügyi 
szükségleteknek, különösen a zöld és a 
digitális átállás tekintetében, és annak, 
hogy a terv költsége meghaladja a vissza 
nem térítendő támogatás révén allokálható 
maximális pénzügyi hozzájárulás összegét. 
A hitelkérelemnek azt is ki kell fejtenie, 
hogy a hitel hogyan illeszkedik a tagállam 
hosszú távú tervezésébe a felelősségteljes 
költségvetési politikára tekintettel. 
Lehetővé kell tenni, hogy a terv 
benyújtásával egyidejűleg kerüljön sor a 
hitelkérelem benyújtására. Amennyiben a 
hitelkérelem benyújtására más időpontban 
kerül sor, azt további mérföldköveket és 
célokat tartalmazó felülvizsgált tervnek 
kell kísérnie. A források 
előreütemezésének biztosítása érdekében a 
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keretében nyújtható összes hitel teljes 
összegét. Emellett az egyes tagállamoknak 
nyújtott hitel maximális összege nem 
haladhatja meg az adott tagállam bruttó 
nemzeti jövedelmének 4,7%-át. Kivételes 
körülmények között – a rendelkezésre álló 
források függvényében – lehetőséget kell 
biztosítani a maximált összeg emelésére. A 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
érdekében azt is lehetővé kell tenni, hogy a 
hitel kifizetésére részletekben, az 
eredmények elérésétől függően kerüljön 
sor.

tagállamoknak legkésőbb 2022. augusztus 
31-ig kell kérniük a hiteltámogatást. A 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
érdekében maximálni kell a rendelet 
keretében nyújtható összes hitel teljes 
összegét. Emellett az egyes tagállamoknak 
nyújtott hitel maximális összege nem 
haladhatja meg az adott tagállam bruttó 
nemzeti jövedelmének 2,0%-át. Kivételes 
körülmények között – a rendelkezésre álló 
források függvényében – lehetőséget kell 
biztosítani a maximált összeg emelésére. A 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
érdekében azt is lehetővé kell tenni, hogy a 
hitel kifizetésére részletekben, az 
eredmények elérésétől függően kerüljön 
sor.

Or. en

Módosítás 474
Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A hitelkérelmet alá kell támasztania 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervben 
meghatározott további reformokhoz és 
beruházásokhoz kapcsolódó 
megnövekedett pénzügyi szükségleteknek, 
különösen a zöld és digitális átállás 
tekintetében, és annak, hogy terv költsége 
meghaladja a vissza nem térítendő 
támogatás révén allokálható maximális 
pénzügyi hozzájárulás összegét. Lehetővé 
kell tenni, hogy a terv benyújtásával 
egyidejűleg kerüljön sor a hitelkérelem 
benyújtására. Amennyiben a hitelkérelem 
benyújtására más időpontban kerül sor, azt 
további mérföldköveket és célokat 
tartalmazó felülvizsgált tervnek kell 
kísérnie. A források előreütemezésének 
biztosítása érdekében a tagállamok 
legkésőbb 2024. augusztus 31-ig kérhetnek 
hiteltámogatást. A hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás érdekében maximálni kell 

(29) A hitelkérelmet alá kell támasztania 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervben 
meghatározott további reformokhoz és 
beruházásokhoz kapcsolódó 
megnövekedett pénzügyi szükségleteknek, 
különösen a zöld és digitális átállás 
tekintetében, és annak, hogy terv költsége 
meghaladja a vissza nem térítendő 
támogatás révén allokálható maximális 
pénzügyi hozzájárulás összegét. Lehetővé 
kell tenni, hogy a terv benyújtásával 
egyidejűleg kerüljön sor a hitelkérelem 
benyújtására. Amennyiben a hitelkérelem 
benyújtására más időpontban kerül sor, azt 
további mérföldköveket és célokat 
tartalmazó felülvizsgált tervnek kell 
kísérnie. A források előreütemezésének 
biztosítása érdekében a tagállamok 
legkésőbb 2024. augusztus 31-ig kérhetnek 
hiteltámogatást. A hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás érdekében maximálni kell 
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a rendelet keretében nyújtható összes hitel 
teljes összegét. Emellett az egyes 
tagállamoknak nyújtott hitel maximális 
összege nem haladhatja meg az adott 
tagállam bruttó nemzeti jövedelmének 
4,7 %-át. Kivételes körülmények között – a 
rendelkezésre álló források függvényében 
– lehetőséget kell biztosítani a maximált 
összeg emelésére. A hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás érdekében 
azt is lehetővé kell tenni, hogy a hitel 
kifizetésére részletekben, az eredmények 
elérésétől függően kerüljön sor.

a rendelet keretében nyújtható összes hitel 
teljes összegét. Emellett az egyes 
tagállamoknak nyújtott hitel maximális 
összege nem haladhatja meg az adott 
tagállam bruttó nemzeti jövedelmének 
4,7%-át. A hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás érdekében azt is lehetővé 
kell tenni, hogy a hitel kifizetésére 
részletekben, az eredmények elérésétől 
függően kerüljön sor.

Or. fr

Módosítás 475
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A hitelkérelmet alá kell 
támasztaniuk a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben meghatározott 
további reformokhoz és beruházásokhoz 
kapcsolódó megnövekedett pénzügyi 
szükségleteknek, különösen a zöld és a 
digitális átállás tekintetében, és annak, 
hogy a terv költsége meghaladja a vissza 
nem térítendő támogatás révén allokálható 
maximális pénzügyi hozzájárulás összegét. 
Lehetővé kell tenni, hogy a terv 
benyújtásával egyidejűleg kerüljön sor a 
hitelkérelem benyújtására. Amennyiben a 
hitelkérelem benyújtására más időpontban 
kerül sor, azt további mérföldköveket és 
célokat tartalmazó felülvizsgált tervnek 
kell kísérnie. A források 
előreütemezésének biztosítása érdekében a 
tagállamok legkésőbb 2024. augusztus 31-
ig kérhetnek hiteltámogatást. A hatékony 
és eredményes pénzgazdálkodás érdekében 
maximálni kell a rendelet keretében 
nyújtható összes hitel teljes összegét. 
Emellett az egyes tagállamoknak nyújtott 
hitel maximális összege nem haladhatja 

(29) A hitelkérelmet alá kell 
támasztaniuk a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben meghatározott 
további reformokhoz és beruházásokhoz 
kapcsolódó megnövekedett pénzügyi 
szükségleteknek, és annak, hogy a terv 
költsége meghaladja a vissza nem térítendő 
támogatás révén allokálható maximális 
pénzügyi hozzájárulás összegét. Lehetővé 
kell tenni, hogy a terv benyújtásával 
egyidejűleg kerüljön sor a hitelkérelem 
benyújtására. Amennyiben a hitelkérelem 
benyújtására más időpontban kerül sor, azt 
további mérföldköveket és célokat 
tartalmazó felülvizsgált tervnek kell 
kísérnie. A források előreütemezésének 
biztosítása érdekében a tagállamok 
legkésőbb 2024. augusztus 31-ig kérhetnek 
hiteltámogatást. A hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás érdekében maximálni kell 
a rendelet keretében nyújtható összes hitel 
teljes összegét. Emellett az egyes 
tagállamoknak nyújtott hitel maximális 
összege nem haladhatja meg az adott 
tagállam bruttó nemzeti jövedelmének 2%-
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meg az adott tagállam bruttó nemzeti 
jövedelmének 4,7%-át. Kivételes 
körülmények között – a rendelkezésre álló 
források függvényében – lehetőséget kell 
biztosítani a maximált összeg emelésére. A 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
érdekében azt is lehetővé kell tenni, hogy a 
hitel kifizetésére részletekben, az 
eredmények elérésétől függően kerüljön 
sor.

át. A maximált összeget nem lehet 
megemelni. A hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás érdekében azt is lehetővé 
kell tenni, hogy a hitel kifizetésére 
részletekben, az eredmények elérésétől 
függően kerüljön sor.

Or. en

Módosítás 476
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A hitelkérelmet alá kell 
támasztaniuk a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben meghatározott 
további reformokhoz és beruházásokhoz 
kapcsolódó megnövekedett pénzügyi 
szükségleteknek, különösen a zöld és a 
digitális átállás tekintetében, és annak, 
hogy a terv költsége meghaladja a vissza 
nem térítendő támogatás révén allokálható 
maximális pénzügyi hozzájárulás összegét. 
Lehetővé kell tenni, hogy a terv 
benyújtásával egyidejűleg kerüljön sor a 
hitelkérelem benyújtására. Amennyiben a 
hitelkérelem benyújtására más időpontban 
kerül sor, azt további mérföldköveket és 
célokat tartalmazó felülvizsgált tervnek 
kell kísérnie. A források 
előreütemezésének biztosítása érdekében a 
tagállamok legkésőbb 2024. augusztus 31-
ig kérhetnek hiteltámogatást. A hatékony 
és eredményes pénzgazdálkodás érdekében 
maximálni kell a rendelet keretében 
nyújtható összes hitel teljes összegét. 
Emellett az egyes tagállamoknak nyújtott 
hitel maximális összege nem haladhatja 
meg az adott tagállam bruttó nemzeti 
jövedelmének 4,7%-át. Kivételes 

(29) A hitelkérelmet alá kell 
támasztaniuk a reformokhoz és 
beruházásokhoz kapcsolódó 
megnövekedett magasabb költségeknek, 
amelyek meghaladják a vissza nem 
térítendő támogatás révén allokálható 
maximális pénzügyi hozzájárulás összegét. 
Lehetővé kell tenni, hogy a terv 
benyújtásával egyidejűleg vagy egy 
későbbi fázisban kerüljön sor a 
hitelkérelem benyújtására. Amennyiben 
egy hitelkérelem benyújtására egy későbbi 
fázisban kerül sor, és további reformokat 
és beruházásokat érint, a releváns 
mérföldköveket és célokat tartalmazó 
felülvizsgált tervnek kell kísérnie. A 
források előreütemezésének biztosítása 
érdekében a tagállamok legkésőbb 2024. 
augusztus 31-ig kérhetnek hiteltámogatást. 
A hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás érdekében maximálni kell 
a rendelet keretében nyújtható összes hitel 
teljes összegét. Emellett az egyes 
tagállamoknak nyújtott hitel maximális 
összege nem haladhatja meg az adott 
tagállam bruttó nemzeti jövedelmének 
6,8%-át. Kivételes körülmények között – a 
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körülmények között – a rendelkezésre álló 
források függvényében – lehetőséget kell 
biztosítani a maximált összeg emelésére. A 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
érdekében azt is lehetővé kell tenni, hogy a 
hitel kifizetésére részletekben, az 
eredmények elérésétől függően kerüljön 
sor.

rendelkezésre álló források függvényében 
– lehetőséget kell biztosítani a maximált 
összeg emelésére. A hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás érdekében 
azt is lehetővé kell tenni, hogy a hitel 
kifizetésére részletekben, az eredmények 
elérésétől függően kerüljön sor.

Or. en

Módosítás 477
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A hitelkérelmet alá kell 
támasztaniuk a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben meghatározott 
további reformokhoz és beruházásokhoz 
kapcsolódó megnövekedett pénzügyi 
szükségleteknek, különösen a zöld és a 
digitális átállás tekintetében, és annak, 
hogy a terv költsége meghaladja a vissza 
nem térítendő támogatás révén allokálható 
maximális pénzügyi hozzájárulás összegét. 
Lehetővé kell tenni, hogy a terv 
benyújtásával egyidejűleg kerüljön sor a 
hitelkérelem benyújtására. Amennyiben a 
hitelkérelem benyújtására más időpontban 
kerül sor, azt további mérföldköveket és 
célokat tartalmazó felülvizsgált tervnek 
kell kísérnie. A források 
előreütemezésének biztosítása érdekében a 
tagállamok legkésőbb 2024. augusztus 31-
ig kérhetnek hiteltámogatást. A hatékony 
és eredményes pénzgazdálkodás érdekében 
maximálni kell a rendelet keretében 
nyújtható összes hitel teljes összegét. 
Emellett az egyes tagállamoknak nyújtott 
hitel maximális összege nem haladhatja 
meg az adott tagállam bruttó nemzeti 
jövedelmének 4,7%-át. Kivételes 
körülmények között – a rendelkezésre álló 
források függvényében – lehetőséget kell 
biztosítani a maximált összeg emelésére. A 

(29) A hitelkérelmet alá kell 
támasztaniuk a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben meghatározott 
további növekedést elősegítő reformokhoz 
és fenntartható beruházásokhoz 
kapcsolódó megnövekedett pénzügyi 
szükségleteknek, különösen a zöld és a 
digitális átállás tekintetében, és annak, 
hogy a terv költsége meghaladja a vissza 
nem térítendő támogatás révén allokálható 
maximális pénzügyi hozzájárulás összegét. 
Lehetővé kell tenni, hogy a terv 
benyújtásával egyidejűleg kerüljön sor a 
hitelkérelem benyújtására. Amennyiben a 
hitelkérelem benyújtására más időpontban 
kerül sor, azt további világos 
mérföldköveket és célokat tartalmazó 
felülvizsgált tervnek kell kísérnie. A 
források előreütemezésének biztosítása 
érdekében a tagállamok legkésőbb 2024. 
augusztus 31-ig kérhetnek hiteltámogatást. 
A hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás érdekében maximálni kell 
a rendelet keretében nyújtható összes hitel 
teljes összegét. Emellett az egyes 
tagállamoknak nyújtott hitel maximális 
összege nem haladhatja meg az adott 
tagállam bruttó nemzeti jövedelmének 
4,7%-át. Kivételes körülmények között – a 
rendelkezésre álló források függvényében 
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hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
érdekében azt is lehetővé kell tenni, hogy a 
hitel kifizetésére részletekben, az 
eredmények elérésétől függően kerüljön 
sor.

– lehetőséget kell biztosítani a maximált 
összeg emelésére. A hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás érdekében 
azt is lehetővé kell tenni, hogy a hitel 
kifizetésére részletekben, az eredmények 
elérésétől függően kerüljön sor.

Or. en

Módosítás 478
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A hitelkérelmet alá kell 
támasztaniuk a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben meghatározott 
további reformokhoz és beruházásokhoz 
kapcsolódó megnövekedett pénzügyi 
szükségleteknek, különösen a zöld és a 
digitális átállás tekintetében, és annak, 
hogy a terv költsége meghaladja a vissza 
nem térítendő támogatás révén allokálható 
maximális pénzügyi hozzájárulás összegét. 
Lehetővé kell tenni, hogy a terv 
benyújtásával egyidejűleg kerüljön sor a 
hitelkérelem benyújtására. Amennyiben a 
hitelkérelem benyújtására más időpontban 
kerül sor, azt további mérföldköveket és 
célokat tartalmazó felülvizsgált tervnek 
kell kísérnie. A források 
előreütemezésének biztosítása érdekében a 
tagállamok legkésőbb 2024. augusztus 31-
ig kérhetnek hiteltámogatást. A hatékony 
és eredményes pénzgazdálkodás érdekében 
maximálni kell a rendelet keretében 
nyújtható összes hitel teljes összegét. 
Emellett az egyes tagállamoknak nyújtott 
hitel maximális összege nem haladhatja 
meg az adott tagállam bruttó nemzeti 
jövedelmének 4,7%-át. Kivételes 
körülmények között – a rendelkezésre álló 
források függvényében – lehetőséget kell 
biztosítani a maximált összeg emelésére. A 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
érdekében azt is lehetővé kell tenni, hogy a 

(29) A hitelkérelmet alá kell 
támasztaniuk a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben meghatározott 
további reformokhoz és beruházásokhoz 
kapcsolódó megnövekedett pénzügyi 
szükségleteknek, különösen a zöld és a 
digitális átállás tekintetében, és annak, 
hogy a terv költsége meghaladja a vissza 
nem térítendő támogatás révén allokálható 
maximális pénzügyi hozzájárulás összegét. 
Lehetővé kell tenni, hogy a terv 
benyújtásával egyidejűleg kerüljön sor a 
hitelkérelem benyújtására. Amennyiben a 
hitelkérelem benyújtására más időpontban 
kerül sor, azt további tudomány alapú és 
időben kötött mérföldköveket és célokat 
tartalmazó felülvizsgált tervnek kell 
kísérnie. A források előreütemezésének 
biztosítása érdekében a tagállamok 
legkésőbb 2024. augusztus 31-ig kérhetnek 
hiteltámogatást. A hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás érdekében maximálni kell 
a rendelet keretében nyújtható összes hitel 
teljes összegét. Emellett az egyes 
tagállamoknak nyújtott hitel maximális 
összege nem haladhatja meg az adott 
tagállam bruttó nemzeti jövedelmének 
4,7%-át. Kivételes körülmények között – a 
rendelkezésre álló források függvényében 
– lehetőséget kell biztosítani a maximált 
összeg emelésére. A hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás érdekében 
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hitel kifizetésére részletekben, az 
eredmények elérésétől függően kerüljön 
sor.

azt is lehetővé kell tenni, hogy a hitel 
kifizetésére részletekben, az eredmények 
elérésétől függően kerüljön sor.

Or. en

Módosítás 479
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A hitelkérelmet alá kell 
támasztaniuk a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben meghatározott 
további reformokhoz és beruházásokhoz 
kapcsolódó megnövekedett pénzügyi 
szükségleteknek, különösen a zöld és a 
digitális átállás tekintetében, és annak, 
hogy a terv költsége meghaladja a vissza 
nem térítendő támogatás révén allokálható 
maximális pénzügyi hozzájárulás összegét. 
Lehetővé kell tenni, hogy a terv 
benyújtásával egyidejűleg kerüljön sor a 
hitelkérelem benyújtására. Amennyiben a 
hitelkérelem benyújtására más időpontban 
kerül sor, azt további mérföldköveket és 
célokat tartalmazó felülvizsgált tervnek 
kell kísérnie. A források 
előreütemezésének biztosítása érdekében a 
tagállamok legkésőbb 2024. augusztus 31-
ig kérhetnek hiteltámogatást. A hatékony 
és eredményes pénzgazdálkodás érdekében 
maximálni kell a rendelet keretében 
nyújtható összes hitel teljes összegét. 
Emellett az egyes tagállamoknak nyújtott 
hitel maximális összege nem haladhatja 
meg az adott tagállam bruttó nemzeti 
jövedelmének 4,7%-át. Kivételes 
körülmények között – a rendelkezésre álló 
források függvényében – lehetőséget kell 
biztosítani a maximált összeg emelésére. A 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
érdekében azt is lehetővé kell tenni, hogy a 
hitel kifizetésére részletekben, az 
eredmények elérésétől függően kerüljön 

(29) A hitelkérelmet alá kell 
támasztaniuk a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben meghatározott 
további reformokhoz és beruházásokhoz 
kapcsolódó megnövekedett pénzügyi 
szükségleteknek, különösen a zöld és a 
nyílt digitális átállás tekintetében, és annak, 
hogy a terv költsége meghaladja a vissza 
nem térítendő támogatás révén allokálható 
maximális pénzügyi hozzájárulás összegét. 
Lehetővé kell tenni, hogy a terv 
benyújtásával egyidejűleg kerüljön sor a 
hitelkérelem benyújtására. Amennyiben a 
hitelkérelem benyújtására más időpontban 
kerül sor, azt további mérföldköveket és 
célokat tartalmazó felülvizsgált tervnek 
kell kísérnie. A források 
előreütemezésének biztosítása érdekében a 
tagállamok legkésőbb 2024. augusztus 31-
ig kérhetnek hiteltámogatást. A hatékony 
és eredményes pénzgazdálkodás érdekében 
maximálni kell a rendelet keretében 
nyújtható összes hitel teljes összegét. 
Emellett az egyes tagállamoknak nyújtott 
hitel maximális összege nem haladhatja 
meg az adott tagállam bruttó nemzeti 
jövedelmének 6,8%-át. Kivételes 
körülmények között – a rendelkezésre álló 
források függvényében – lehetőséget kell 
biztosítani a maximált összeg emelésére. A 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
érdekében azt is lehetővé kell tenni, hogy a 
hitel kifizetésére részletekben, az 
eredmények elérésétől függően kerüljön 
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sor. sor.
Or. en

Módosítás 480
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A hitelkérelmet alá kell 
támasztaniuk a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben meghatározott 
további reformokhoz és beruházásokhoz 
kapcsolódó megnövekedett pénzügyi 
szükségleteknek, különösen a zöld és a 
digitális átállás tekintetében, és annak, 
hogy a terv költsége meghaladja a vissza 
nem térítendő támogatás révén allokálható 
maximális pénzügyi hozzájárulás összegét. 
Lehetővé kell tenni, hogy a terv 
benyújtásával egyidejűleg kerüljön sor a 
hitelkérelem benyújtására. Amennyiben a 
hitelkérelem benyújtására más időpontban 
kerül sor, azt további mérföldköveket és 
célokat tartalmazó felülvizsgált tervnek 
kell kísérnie. A források 
előreütemezésének biztosítása érdekében a 
tagállamoknak legkésőbb 2024. augusztus 
31-ig kell kérniük a hiteltámogatást. A 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
érdekében maximálni kell a rendelet 
keretében nyújtható összes hitel teljes 
összegét. Emellett az egyes tagállamoknak 
nyújtott hitel maximális összege nem 
haladhatja meg az adott tagállam bruttó 
nemzeti jövedelmének 4,7%-át. Kivételes 
körülmények között – a rendelkezésre álló 
források függvényében – lehetőséget kell 
biztosítani a maximált összeg emelésére. A 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
érdekében azt is lehetővé kell tenni, hogy a 
hitel kifizetésére részletekben, az 
eredmények elérésétől függően kerüljön 
sor.

(29) A hitelkérelmet alá kell 
támasztaniuk a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben meghatározott 
további reformokhoz és beruházásokhoz 
kapcsolódó megnövekedett pénzügyi 
szükségleteknek, különösen a zöld és a 
digitális átállás tekintetében, és annak, 
hogy a terv költsége meghaladja a vissza 
nem térítendő támogatás révén allokálható 
maximális pénzügyi hozzájárulás összegét. 
Lehetővé kell tenni, hogy a terv 
benyújtásával egyidejűleg kerüljön sor a 
hitelkérelem benyújtására. Amennyiben a 
hitelkérelem benyújtására más időpontban 
kerül sor, azt további mérföldköveket és 
célokat tartalmazó felülvizsgált tervnek 
kell kísérnie. A források 
előreütemezésének biztosítása érdekében a 
tagállamoknak legkésőbb 2026. augusztus 
31-ig kell kérniük a hiteltámogatást. A 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
érdekében maximálni kell a rendelet 
keretében nyújtható összes hitel teljes 
összegét. Emellett az egyes tagállamoknak 
nyújtott hitel maximális összege nem 
haladhatja meg az adott tagállam bruttó 
nemzeti jövedelmének 4,7%-át. Kivételes 
körülmények között – a rendelkezésre álló 
források függvényében – lehetőséget kell 
biztosítani a maximált összeg emelésére. A 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
érdekében azt is lehetővé kell tenni, hogy a 
hitel kifizetésére részletekben, az 
eredmények elérésétől függően kerüljön 
sor.

Or. en
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Módosítás 481
Engin Eroglu

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A hitelkérelmet alá kell támasztania 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervben 
meghatározott további reformokhoz és 
beruházásokhoz kapcsolódó 
megnövekedett pénzügyi szükségleteknek, 
különösen a zöld és digitális átállás 
tekintetében, és annak, hogy terv költsége 
meghaladja a vissza nem térítendő 
támogatás révén allokálható maximális 
pénzügyi hozzájárulás összegét. Lehetővé 
kell tenni, hogy a terv benyújtásával 
egyidejűleg kerüljön sor a hitelkérelem 
benyújtására. Amennyiben a hitelkérelem 
benyújtására más időpontban kerül sor, azt 
további mérföldköveket és célokat 
tartalmazó felülvizsgált tervnek kell 
kísérnie. A források előreütemezésének 
biztosítása érdekében a tagállamok 
legkésőbb 2024. augusztus 31-ig kérhetnek 
hiteltámogatást. A hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás érdekében maximálni kell 
a rendelet keretében nyújtható összes hitel 
teljes összegét. Emellett az egyes 
tagállamoknak nyújtott hitel maximális 
összege nem haladhatja meg az adott 
tagállam bruttó nemzeti jövedelmének 
4,7%-át. Kivételes körülmények között – a 
rendelkezésre álló források függvényében 
– lehetőséget kell biztosítani a maximált 
összeg emelésére. A hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás érdekében 
azt is lehetővé kell tenni, hogy a hitel 
kifizetésére részletekben, az eredmények 
elérésétől függően kerüljön sor.

(29) A hitelkérelmet alá kell támasztania 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervben 
meghatározott további reformokhoz és 
beruházásokhoz kapcsolódó 
megnövekedett pénzügyi szükségleteknek, 
különösen a zöld és digitális átállás 
tekintetében, és annak, hogy terv költsége 
meghaladja a vissza nem térítendő 
támogatás révén allokálható maximális 
pénzügyi hozzájárulás összegét. Lehetővé 
kell tenni, hogy a terv benyújtásával 
egyidejűleg kerüljön sor a hitelkérelem 
benyújtására. Amennyiben a hitelkérelem 
benyújtására más időpontban kerül sor, azt 
további mérföldköveket és célokat 
tartalmazó felülvizsgált tervnek kell 
kísérnie. A források előreütemezésének 
biztosítása érdekében a tagállamok 
legkésőbb 2024. augusztus 31-ig kérhetnek 
hiteltámogatást. A hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás érdekében maximálni kell 
a rendelet keretében nyújtható összes hitel 
teljes összegét. Emellett az egyes 
tagállamoknak nyújtott hitel maximális 
összege nem haladhatja meg az adott 
tagállam bruttó nemzeti jövedelmének 3%-
át. Kivételes körülmények között – a 
rendelkezésre álló források függvényében 
– lehetőséget kell biztosítani a maximált 
összeg emelésére. A hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás érdekében 
azt is lehetővé kell tenni, hogy a hitel 
kifizetésére részletekben, az eredmények 
elérésétől függően kerüljön sor.

Or. de

Módosítás 482
Nicolae Ştefănuță
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Rendeletre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) Az EU költségvetési keretén belül a 
Stabilitási és Növekedési Paktum hatálya 
alatt legalább 2027. december 31-ig 
érvényben kell maradnia az általános 
mentesítési záradéknak, annak lehetővé 
tétele érdekében, hogy a tagállamok kellő 
idővel rendelkezzenek a rugalmas 
helyreállásra. 

Or. en

Módosítás 483
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A tagállamok számára lehetővé kell 
tenni, hogy indokolással ellátott 
kérelemben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv módosítását kérjék a 
végrehajtási időszakban, amennyiben ezt 
objektív körülmények szükségessé teszik. 
A Bizottságnak értékelnie kell az 
indokolással ellátott kérelmet, és négy 
hónapon belül új határozatot kell hoznia.

(30) A tagállamok számára lehetővé kell 
tenni, hogy indokolással ellátott 
kérelemben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv módosítását kérjék a 
végrehajtási időszakban, amennyiben ezt 
objektív körülmények szükségessé teszik. 
Amennyiben a Bizottság úgy véli, hogy az 
érintett tagállam által előterjesztett okok 
indokolják az ilyen módosítást, az új tervet 
két hónapon belül értékelnie kell. Az 
érintett tagállam és a Bizottság 
megegyezhet abban, hogy ezt a határidőt 
szükség szerint ésszerű időtartammal 
meghosszabbítják. A Tanácsnak a 
Bizottság javaslatán alapuló végrehajtási 
határozattal kell jóváhagynia az új tervet.

Or. en

Módosítás 484
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A tagállamok számára lehetővé kell 
tenni, hogy indokolással ellátott 
kérelemben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv módosítását kérjék a 
végrehajtási időszakban, amennyiben ezt 
objektív körülmények szükségessé teszik. 
A Bizottságnak értékelnie kell az 
indokolással ellátott kérelmet, és négy 
hónapon belül új határozatot kell hoznia.

(30) A tagállamok számára lehetővé kell 
tenni, hogy indokolással ellátott 
kérelemben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv kiegészítését, 
módosítását vagy cseréjét kérjék a 
végrehajtási időszakban, amennyiben ezt 
objektív körülmények szükségessé teszik. 
A Bizottságnak értékelnie kell az 
indokolással ellátott kérelmet, és két 
hónapon belül új határozatot kell hoznia. A 
tagállamoknak helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveik kiegészítéséhez, 
módosításához vagy cseréjéhez a(z) (EU) 
XX/YY [a technikai támogatási eszköz 
létrehozásáról szóló] rendelettel 
összhangban képesnek kell lenniük a 
technikai támogatási eszköz 
igénybevételére.

Or. en

Módosítás 485
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A tagállamok számára lehetővé kell 
tenni, hogy indokolással ellátott 
kérelemben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv módosítását kérjék a 
végrehajtási időszakban, amennyiben ezt 
objektív körülmények szükségessé teszik. 
A Bizottságnak értékelnie kell az 
indokolással ellátott kérelmet, és négy 
hónapon belül új határozatot kell hoznia.

(30) A tagállamok számára lehetővé kell 
tenni, hogy indokolással ellátott 
kérelemben a helyreállítási, 
rezilienciaépítési és átállási terv 
módosítását kérjék a végrehajtási 
időszakban, amennyiben ezt objektív 
körülmények szükségessé teszik. A 
Bizottságnak értékelnie kell az 
indokolással ellátott kérelmet, és négy 
hónapon belül új határozatot kell hoznia.

Or. en

Módosítás 486
Jonás Fernández, Costas Mavrides
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Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A tagállamok számára lehetővé kell 
tenni, hogy indokolással ellátott 
kérelemben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv módosítását kérjék a 
végrehajtási időszakban, amennyiben ezt 
objektív körülmények szükségessé teszik. 
A Bizottságnak értékelnie kell az 
indokolással ellátott kérelmet, és négy 
hónapon belül új határozatot kell hoznia.

(30) A tagállamok számára lehetővé kell 
tenni, hogy indokolással ellátott 
kérelemben az éves helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek módosítását kérjék 
a végrehajtási időszakban, amennyiben ezt 
objektív körülmények szükségessé teszik. 
A Bizottságnak értékelnie kell az 
indokolással ellátott kérelmet, és két 
hónapon belül új határozatot kell hoznia.

Or. en

Módosítás 487
Jens Geier

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A tagállamok számára lehetővé kell 
tenni, hogy indokolással ellátott 
kérelemben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv módosítását kérjék a 
végrehajtási időszakban, amennyiben ezt 
objektív körülmények szükségessé teszik. 
A Bizottságnak értékelnie kell az 
indokolással ellátott kérelmet, és négy 
hónapon belül új határozatot kell hoznia.

(30) A tagállamok számára lehetővé kell 
tenni, hogy indokolással ellátott 
kérelemben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv módosítását kérjék a 
végrehajtási időszakban, amennyiben ezt 
objektív körülmények szükségessé teszik. 
A Bizottságnak értékelnie kell az 
indokolással ellátott kérelmet, és négy 
hónapon belül új értékelést kell végeznie.

Or. en

Módosítás 488
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A tagállamok számára lehetővé kell 
tenni, hogy indokolással ellátott 
kérelemben a helyreállítási és 

(30) A tagállamok számára lehetővé kell 
tenni, hogy indokolással ellátott 
kérelemben a helyreállítási és 
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rezilienciaépítési terv módosítását kérjék a 
végrehajtási időszakban, amennyiben ezt 
objektív körülmények szükségessé teszik. 
A Bizottságnak értékelnie kell az 
indokolással ellátott kérelmet, és négy 
hónapon belül új határozatot kell hoznia.

rezilienciaépítési terv módosítását kérjék a 
végrehajtási időszakban, amennyiben ezt 
objektív körülmények szükségessé teszik. 
A Bizottságnak értékelnie kell az 
indokolással ellátott kérelmet, és két 
hónapon belül új határozatot kell hoznia.

Or. en

Módosítás 489
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A tagállamok számára lehetővé kell 
tenni, hogy indokolással ellátott 
kérelemben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv módosítását kérjék a 
végrehajtási időszakban, amennyiben ezt 
objektív körülmények szükségessé teszik. 
A Bizottságnak értékelnie kell az 
indokolással ellátott kérelmet, és négy 
hónapon belül új határozatot kell hoznia.

(30) A tagállamok számára lehetővé kell 
tenni, hogy indokolással ellátott 
kérelemben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv módosítását kérjék a 
végrehajtási időszakban, amennyiben ezt 
objektív körülmények szükségessé teszik. 
A Bizottságnak értékelnie kell az 
indokolással ellátott kérelmet, és két 
hónapon belül új határozatot kell hoznia.

Or. en

Indokolás

Mivel a Bizottságnak már ismernie kell a helyreállítási és rezilienciaépítési terv általános 
tartalmát, ezért indokolt, hogy rövidebb határidőt szabjanak meg a módosított tervek 
értékelésére.

Módosítás 490
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Annak érdekében, hogy az eszköz 
pénzügyi irányítása hatékony és egyszerű 
legyen, a helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervekhez nyújtott uniós pénzügyi 

(31) Annak érdekében, hogy az eszköz 
pénzügyi irányítása hatékony és egyszerű 
legyen, a helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervekhez nyújtott uniós pénzügyi 
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támogatásnak olyan finanszírozás formáját 
kell öltenie, amely azon alapul, hogy a 
jóváhagyott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekben meghatározott 
mérföldkövekhez és célokhoz viszonyítva 
milyen eredményeket sikerült elérni. Ezért 
a további hiteltámogatásnak – a pénzügyi 
támogatás (azaz a vissza nem térítendő 
támogatás) tekintetében 
meghatározottakhoz képest – további 
mérföldkövekhez és célokhoz kell 
kapcsolódnia.

támogatásnak olyan finanszírozás formáját 
kell öltenie, amely azon alapul, hogy a 
jóváhagyott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekben meghatározott 
mérföldkövekhez és célokhoz viszonyítva 
milyen eredményeket sikerült elérni. Mivel 
a tagállamok nélkülözik a pénzügyi 
eszközöket, és sürgős szükség van a 
rendelet célkitűzéseinek az 
előmozdítására, a Bizottságnak a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervet 
jóváhagyó határozatban megszabott teljes 
támogatásnak legalább a 20%-át 
előfinanszírozással kell rendelkezésre 
bocsátania.

Or. en

Módosítás 491
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Annak érdekében, hogy az eszköz 
pénzügyi irányítása hatékony és egyszerű 
legyen, a helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervekhez nyújtott uniós pénzügyi 
támogatásnak olyan finanszírozás formáját 
kell öltenie, amely azon alapul, hogy a 
jóváhagyott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekben meghatározott 
mérföldkövekhez és célokhoz viszonyítva 
milyen eredményeket sikerült elérni. Ezért 
a további hiteltámogatásnak – a pénzügyi 
támogatás (azaz a vissza nem térítendő 
támogatás) tekintetében 
meghatározottakhoz képest – további 
mérföldkövekhez és célokhoz kell 
kapcsolódnia.

(31) Annak érdekében, hogy az eszköz 
pénzügyi irányítása hatékony és egyszerű 
legyen, a helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervekhez nyújtott uniós pénzügyi 
támogatásnak olyan finanszírozás formáját 
kell öltenie, amely azon alapul, hogy a 
jóváhagyott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekben meghatározott 
mérföldkövekhez és célokhoz viszonyítva 
milyen eredményeket sikerült elérni. Ezért 
a további hiteltámogatásnak – a pénzügyi 
támogatás (azaz a vissza nem térítendő 
támogatás) tekintetében 
meghatározottakhoz képest – további 
mérföldkövekhez és célokhoz kell 
kapcsolódnia. A kifizetésekre csak a 
releváns mérföldkövek teljesítését 
követően kerülhet sor.

Or. en

Módosítás 492
Sirpa Pietikäinen
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Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Annak érdekében, hogy az eszköz 
pénzügyi irányítása hatékony és egyszerű 
legyen, a helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervekhez nyújtott uniós pénzügyi 
támogatásnak olyan finanszírozás formáját 
kell öltenie, amely azon alapul, hogy a 
jóváhagyott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekben meghatározott 
mérföldkövekhez és célokhoz viszonyítva 
milyen eredményeket sikerült elérni. Ezért 
a további hiteltámogatásnak – a pénzügyi 
támogatás (azaz a vissza nem térítendő 
támogatás) tekintetében 
meghatározottakhoz képest – további 
mérföldkövekhez és célokhoz kell 
kapcsolódnia.

(31) Annak érdekében, hogy az eszköz 
pénzügyi irányítása hatékony és egyszerű 
legyen, a helyreállítási, rezilienciaépítési és 
átállási tervekhez nyújtott uniós pénzügyi 
támogatásnak olyan finanszírozás formáját 
kell öltenie, amely azon alapul, hogy a 
jóváhagyott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekben meghatározott 
tudomány alapú és időben kötött 
mérföldkövekhez és célokhoz viszonyítva 
milyen eredményeket sikerült elérni. Ezért 
a további hiteltámogatásnak – a pénzügyi 
támogatás (azaz a vissza nem térítendő 
támogatás) tekintetében 
meghatározottakhoz képest – további 
mérföldkövekhez és célokhoz kell 
kapcsolódnia.

Or. en

Módosítás 493
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Annak érdekében, hogy az eszköz 
pénzügyi irányítása hatékony és egyszerű 
legyen, a helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervekhez nyújtott uniós pénzügyi 
támogatásnak olyan finanszírozás formáját 
kell öltenie, amely azon alapul, hogy a 
jóváhagyott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekben meghatározott 
mérföldkövekhez és célokhoz viszonyítva 
milyen eredményeket sikerült elérni. Ezért 
a további hiteltámogatásnak – a pénzügyi 
támogatás (azaz a vissza nem térítendő 
támogatás) tekintetében 
meghatározottakhoz képest – további 
mérföldkövekhez és célokhoz kell 

(31) Annak érdekében, hogy az eszköz 
pénzügyi irányítása hatékony és egyszerű 
legyen, a helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervekhez nyújtott uniós pénzügyi 
támogatásnak olyan finanszírozás formáját 
kell öltenie, amely azon alapul, hogy a 
jóváhagyott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekben meghatározott 
világos mérföldkövekhez és célokhoz 
viszonyítva milyen eredményeket sikerült 
elérni. Ezért a további hiteltámogatásnak – 
a pénzügyi támogatás (azaz a vissza nem 
térítendő támogatás) tekintetében 
meghatározottakhoz képest – további 
mérföldkövekhez és célokhoz kell 
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kapcsolódnia. kapcsolódnia.
Or. en

Módosítás 494
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
31 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31a) A tagállamok részére speciális 
követelményeket kell megfogalmazni az 
éves végrehajtási jelentésben a hatékony 
és eredményes költségvetési 
gazdálkodással kapcsolatban nyújtandó 
jelentésre vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 495
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
31 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31a) A tagállamoknak éves végrehajtási 
jelentéseikben be kell számolniuk a 
hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodásról. Ezért speciális 
követelményeket kell megfogalmazni.

Or. en

Módosítás 496
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás érdekében egyedi 

(32) A hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás érdekében egyedi 
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szabályokat kell megállapítani a 
költségvetési kötelezettségvállalásokra, a 
kifizetésekre, a felfüggesztésre, a törlésre 
és a pénzeszközök visszafizettetésére. A 
kiszámíthatóság biztosítása érdekében 
lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok 
félévente nyújthassanak be kifizetési 
kérelmeket. A kifizetéseket részletekben, a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
tagállami végrehajtására vonatkozó 
pozitív bizottsági értékelés alapján kell 
teljesíteni. Lehetővé kell tenni a pénzügyi 
hozzájárulás abban az esetben való 
felfüggesztését, illetve törlését, ha a 
tagállam nem hajtotta végre kielégítően a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervet. 
Megfelelő kontradiktórius eljárásokat kell 
létrehozni annak biztosítása érdekében, 
hogy a Bizottságnak a felfüggesztésre, 
törlésre és a kifizetett összegek 
visszafizettetésére vonatkozó döntései 
tiszteletben tartsák a tagállamok 
észrevételezési jogát.

szabályokat kell megállapítani a 
költségvetési kötelezettségvállalásokra és a 
kifizetésekre. A kiszámíthatóság 
biztosítása érdekében lehetővé kell tenni, 
hogy a tagállamok félévente nyújthassanak 
be kifizetési kérelmeket.

Or. en

Módosítás 497
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás érdekében egyedi 
szabályokat kell megállapítani a 
költségvetési kötelezettségvállalásokra, a 
kifizetésekre, a felfüggesztésre, a törlésre 
és a pénzeszközök visszafizettetésére. A 
kiszámíthatóság biztosítása érdekében 
lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok 
félévente nyújthassanak be kifizetési 
kérelmeket. A kifizetéseket részletekben, a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
tagállami végrehajtására vonatkozó pozitív 
bizottsági értékelés alapján kell teljesíteni. 
Lehetővé kell tenni a pénzügyi 

(32) A hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás érdekében egyedi 
szabályokat kell megállapítani a 
költségvetési kötelezettségvállalásokra, a 
kifizetésekre, a felfüggesztésre, a törlésre 
és a pénzeszközök visszafizettetésére. A 
kiszámíthatóság biztosítása érdekében 
lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok 
félévente nyújthassanak be kifizetési 
kérelmeket. A kifizetéseket részletekben, a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
tagállami végrehajtására vonatkozó pozitív 
bizottsági értékelés alapján kell teljesíteni. 
A Bizottságnak az alapokból nyújtott, a 
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hozzájárulás abban az esetben való 
felfüggesztését, illetve törlését, ha a 
tagállam nem hajtotta végre kielégítően a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervet. 
Megfelelő kontradiktórius eljárásokat kell 
létrehozni annak biztosítása érdekében, 
hogy a Bizottságnak a felfüggesztésre, 
törlésre és a kifizetett összegek 
visszafizettetésére vonatkozó döntései 
tiszteletben tartsák a tagállamok 
észrevételezési jogát.

helyreállítási és rezilienciaépítési tervet 
jóváhagyó határozatban meghatározott 
teljes támogatás 20%-át kell 
előfinanszíroznia. Lehetővé kell tenni a 
pénzügyi hozzájárulás abban az esetben 
való felfüggesztését, illetve törlését, ha a 
tagállam nem hajtotta végre kielégítően a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervet. 
Megfelelő kontradiktórius eljárásokat kell 
létrehozni annak biztosítása érdekében, 
hogy a Bizottságnak a felfüggesztésre, 
törlésre és a kifizetett összegek 
visszafizettetésére vonatkozó döntései 
tiszteletben tartsák a tagállamok 
észrevételezési jogát. Az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot előre 
tájékoztatni kell bárminemű 
kontradiktórius eljárásról. 

Or. en

Módosítás 498
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás érdekében egyedi 
szabályokat kell megállapítani a 
költségvetési kötelezettségvállalásokra, a 
kifizetésekre, a felfüggesztésre, a törlésre 
és a pénzeszközök visszafizettetésére. A 
kiszámíthatóság biztosítása érdekében 
lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok 
félévente nyújthassanak be kifizetési 
kérelmeket. A kifizetéseket részletekben, a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
tagállami végrehajtására vonatkozó pozitív 
bizottsági értékelés alapján kell teljesíteni. 
Lehetővé kell tenni a pénzügyi 
hozzájárulás abban az esetben való 
felfüggesztését és törlését, ha a tagállam 
nem hajtotta végre kielégítően a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervet. 
Megfelelő kontradiktórius eljárásokat kell 
létrehozni annak biztosítása érdekében, 

(32) A hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás érdekében egyedi 
szabályokat kell megállapítani a 
költségvetési kötelezettségvállalásokra, a 
kifizetésekre, a felfüggesztésre, a törlésre 
és a pénzeszközök visszafizettetésére. A 
kiszámíthatóság biztosítása érdekében 
lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok 
félévente nyújthassanak be kifizetési 
kérelmeket. A kifizetéseket részletekben, a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
tagállami végrehajtására vonatkozó pozitív 
bizottsági értékelés alapján kell teljesíteni. 
Lehetővé kell tenni a pénzügyi 
hozzájárulás abban az esetben való 
felfüggesztését, törlését és visszaszerzését, 
ha a tagállam nem hajtotta végre 
kielégítően a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet. Megfelelő 
kontradiktórius eljárásokat kell létrehozni 
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hogy a Bizottságnak a felfüggesztésre, 
törlésre és a kifizetett összegek 
visszafizettetésére vonatkozó döntései 
tiszteletben tartsák a tagállamok 
észrevételezési jogát.

annak biztosítása érdekében, hogy a 
Bizottságnak a felfüggesztésre, törlésre és 
a kifizetett összegek visszafizettetésére 
vonatkozó döntései tiszteletben tartsák a 
tagállamok észrevételezési jogát. Csalás 
vagy a pénzügyi hozzájárulással folytatott 
gazdálkodás súlyos hibája esetére 
pénzbírságokat kell megszabni.

Or. en

Módosítás 499
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás érdekében egyedi 
szabályokat kell megállapítani a 
költségvetési kötelezettségvállalásokra, a 
kifizetésekre, a felfüggesztésre, a törlésre 
és a pénzeszközök visszafizettetésére. A 
kiszámíthatóság biztosítása érdekében 
lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok 
félévente nyújthassanak be kifizetési 
kérelmeket. A kifizetéseket részletekben, a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
tagállami végrehajtására vonatkozó pozitív 
bizottsági értékelés alapján kell teljesíteni. 
Lehetővé kell tenni a pénzügyi 
hozzájárulás abban az esetben való 
felfüggesztését, illetve törlését, ha a 
tagállam nem hajtotta végre kielégítően a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervet. 
Megfelelő kontradiktórius eljárásokat kell 
létrehozni annak biztosítása érdekében, 
hogy a Bizottságnak a felfüggesztésre, 
törlésre és a kifizetett összegek 
visszafizettetésére vonatkozó döntései 
tiszteletben tartsák a tagállamok 
észrevételezési jogát.

(32) A hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás érdekében egy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusnak 
egyedi szabályokat kell megállapítania a 
költségvetési kötelezettségvállalásokra, a 
kifizetésekre, a felfüggesztésre, a törlésre 
és a pénzeszközök visszafizettetésére. A 
kiszámíthatóság biztosítása érdekében 
lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok 
félévente nyújthassanak be kifizetési 
kérelmeket. A kifizetéseket részletekben, a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
tagállami végrehajtására vonatkozó pozitív 
bizottsági értékelés alapján kell teljesíteni. 
Lehetővé kell tenni a pénzügyi 
hozzájárulás abban az esetben való 
felfüggesztését, illetve törlését, ha a 
tagállam nem hajtotta végre kielégítően a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervet. 
Megfelelő kontradiktórius eljárásokat kell 
létrehozni annak biztosítása érdekében, 
hogy a Bizottságnak a felfüggesztésre, 
törlésre és a kifizetett összegek 
visszafizettetésére vonatkozó döntései 
tiszteletben tartsák a tagállamok 
észrevételezési jogát.

Or. en
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Módosítás 500
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás érdekében egyedi 
szabályokat kell megállapítani a 
költségvetési kötelezettségvállalásokra, a 
kifizetésekre, a felfüggesztésre, a törlésre 
és a pénzeszközök visszafizettetésére. A 
kiszámíthatóság biztosítása érdekében 
lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok 
félévente nyújthassanak be kifizetési 
kérelmeket. A kifizetéseket részletekben, a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
tagállami végrehajtására vonatkozó pozitív 
bizottsági értékelés alapján kell teljesíteni. 
Lehetővé kell tenni a pénzügyi 
hozzájárulás abban az esetben való 
felfüggesztését, illetve törlését, ha a 
tagállam nem hajtotta végre kielégítően a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervet. 
Megfelelő kontradiktórius eljárásokat kell 
létrehozni annak biztosítása érdekében, 
hogy a Bizottságnak a felfüggesztésre, 
törlésre és a kifizetett összegek 
visszafizettetésére vonatkozó döntései 
tiszteletben tartsák a tagállamok 
észrevételezési jogát.

(32) A hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás érdekében egyedi 
szabályokat kell megállapítani a 
költségvetési kötelezettségvállalásokra, a 
kifizetésekre, a felfüggesztésre, a törlésre 
és a pénzeszközök visszafizettetésére. A 
kiszámíthatóság biztosítása érdekében 
lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok 
félévente nyújthassanak be kifizetési 
kérelmeket. A kifizetéseket részletekben, a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
teljes tagállami végrehajtására vonatkozó 
pozitív bizottsági értékelés alapján kell 
teljesíteni. Lehetővé kell tenni a pénzügyi 
hozzájárulás abban az esetben való 
felfüggesztését, illetve törlését, ha a 
tagállam nem hajtotta végre kielégítően a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervet. 
Megfelelő kontradiktórius eljárásokat kell 
létrehozni annak biztosítása érdekében, 
hogy a Bizottságnak a felfüggesztésre, 
törlésre és a kifizetett összegek 
visszafizettetésére vonatkozó döntései 
tiszteletben tartsák a tagállamok 
észrevételezési jogát.

Or. en

Módosítás 501
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás érdekében egyedi 
szabályokat kell megállapítani a 
költségvetési kötelezettségvállalásokra, a 
kifizetésekre, a felfüggesztésre, a törlésre 

(32) A hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás érdekében egyedi 
szabályokat kell megállapítani a 
költségvetési kötelezettségvállalásokra, a 
kifizetésekre, a felfüggesztésre, a törlésre 
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és a pénzeszközök visszafizettetésére. A 
kiszámíthatóság biztosítása érdekében 
lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok 
félévente nyújthassanak be kifizetési 
kérelmeket. A kifizetéseket részletekben, a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
tagállami végrehajtására vonatkozó pozitív 
bizottsági értékelés alapján kell teljesíteni. 
Lehetővé kell tenni a pénzügyi 
hozzájárulás abban az esetben való 
felfüggesztését és törlését, ha a tagállam 
nem hajtotta végre kielégítően a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervet. 
Megfelelő kontradiktórius eljárásokat kell 
létrehozni annak biztosítása érdekében, 
hogy a Bizottságnak a felfüggesztésre, 
törlésre és a kifizetett összegek 
visszafizettetésére vonatkozó döntései 
tiszteletben tartsák a tagállamok 
észrevételezési jogát.

és a pénzeszközök visszafizettetésére. A 
kiszámíthatóság biztosítása érdekében 
lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok 
félévente nyújthassanak be kifizetési 
kérelmeket. A kifizetéseket részletekben, a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
tagállami végrehajtására vonatkozó pozitív 
bizottsági értékelés alapján kell teljesíteni. 
Ha a tagállam nem hajtotta végre 
kielégítően a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet, akkor a pénzügyi 
hozzájárulást azonnal fel kell függeszteni 
és törölni kell. Megfelelő kontradiktórius 
eljárásokat kell létrehozni annak biztosítása 
érdekében, hogy a Bizottságnak a 
felfüggesztésre, törlésre és a kifizetett 
összegek visszafizettetésére vonatkozó 
döntései tiszteletben tartsák a tagállamok 
észrevételezési jogát.

Or. en

Módosítás 502
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás érdekében egyedi 
szabályokat kell megállapítani a 
költségvetési kötelezettségvállalásokra, a 
kifizetésekre, a felfüggesztésre, a törlésre 
és a pénzeszközök visszafizettetésére. A 
kiszámíthatóság biztosítása érdekében 
lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok 
félévente nyújthassanak be kifizetési 
kérelmeket. A kifizetéseket részletekben, a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
tagállami végrehajtására vonatkozó pozitív 
bizottsági értékelés alapján kell teljesíteni. 
Lehetővé kell tenni a pénzügyi 
hozzájárulás abban az esetben való 
felfüggesztését, illetve törlését, ha a 
tagállam nem hajtotta végre kielégítően a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervet. 

(32) A hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás érdekében egyedi 
szabályokat kell megállapítani a 
költségvetési kötelezettségvállalásokra, a 
kifizetésekre, a felfüggesztésre, a törlésre 
és a pénzeszközök visszafizettetésére. A 
kiszámíthatóság biztosítása érdekében a 
tagállamoknak félévenkénti kifizetésre 
irányuló kérelmet kell benyújtaniuk. A 
kifizetéseket részletekben, a helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervek tagállami 
végrehajtására vonatkozó pozitív bizottsági 
értékelés alapján kell teljesíteni. Lehetővé 
kell tenni a pénzügyi hozzájárulás abban az 
esetben való felfüggesztését, illetve 
törlését, ha a tagállam nem hajtotta végre 
kielégítően a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet. Megfelelő 
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Megfelelő kontradiktórius eljárásokat kell 
létrehozni annak biztosítása érdekében, 
hogy a Bizottságnak a felfüggesztésre, 
törlésre és a kifizetett összegek 
visszafizettetésére vonatkozó döntései 
tiszteletben tartsák a tagállamok 
észrevételezési jogát.

kontradiktórius eljárásokat kell létrehozni 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
Bizottságnak a felfüggesztésre, törlésre és 
a kifizetett összegek visszafizettetésére 
vonatkozó döntései tiszteletben tartsák a 
tagállamok észrevételezési jogát.

Or. en

Módosítás 503
Csaba Molnár, Marek Belka, Marc Angel

Rendeletre irányuló javaslat
32 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32a) Amennyiben az európai szemeszter 
és különösen az országspecifikus 
ajánlások sürgős reformokat igénylő 
kihívásokat állapítanak meg, de a 
kérdéses tagállam nem megfelelően 
használja az allokált forrásokat, vagy a 
Bizottság úgy határozott, hogy felfüggeszti 
az adott finanszírozást a helyreállítási és a 
rezilienciaépítési tervek nem kielégítő 
végrehajtása miatt, vagy a jogállamiság 
hiányosságainak esetében, a regionális és 
helyi szintű fellépések, többek között az 
olyan civil társadalmi kezdeményezések, 
amelyek hozzájárulnak ezeknek a 
kihívásoknak a kezeléséhez, továbbra is 
támogatásban részesülnek az eszközből, és 
a finanszírozás a regionális és helyi 
hatóságok és egyéb érdekelt felek, ideértve 
a szociális partnerek és a civil társadalmi 
szervezetek részére továbbra is 
rendelkezésre áll.

Or. en

Módosítás 504
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A végrehajtás hatékony nyomon 
követése érdekében a tagállamoknak az 
európai szemeszter folyamata keretében 
negyedévente jelentést kell tenniük a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
teljesítése terén elért előrehaladásról. A 
nemzeti reformprogramoknak megfelelően 
tükrözniük kell az érintett tagállamok által 
készített ilyen jelentéseket, és kívánatos e 
programokat a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek teljesítése 
tekintetében elért előrelépésekről való 
beszámolás eszközeként alkalmazni.

(33) A végrehajtás hatékony nyomon 
követése érdekében a tagállamoknak az 
európai szemeszter folyamata keretében 
negyedévente jelentést kell tenniük a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
teljesítése terén elért előrehaladásról. A 
nemzeti reformprogramoknak megfelelően 
tükrözniük kell az érintett tagállamok által 
készített ilyen jelentéseket, és kívánatos e 
programokat a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek teljesítése 
tekintetében elért előrelépésekről való 
beszámolás eszközeként alkalmazni. Az 
Európai Parlament illetékes 
szakbizottságai bármelyik fázisban 
meghallgatják a tagállamoknak és 
bármilyen egyéb releváns intézménynek és 
érdekelt félnek a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekért felelős 
képviselőit, hogy megtárgyalják a rendelet 
rendelkezéseiben szereplő és annak 
alapján végrehajtandó intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 505
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A végrehajtás hatékony nyomon 
követése érdekében a tagállamoknak az 
európai szemeszter folyamata keretében 
negyedévente jelentést kell tenniük a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
teljesítése terén elért előrehaladásról. A 
nemzeti reformprogramoknak megfelelően 
tükrözniük kell az érintett tagállamok által 
készített ilyen jelentéseket, és kívánatos e 
programokat a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek teljesítése 
tekintetében elért előrelépésekről való 

(33) A végrehajtás hatékony nyomon 
követése érdekében a tagállamoknak az 
európai szemeszter folyamata keretében 
félévente jelentést kell tenniük a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
teljesítése terén elért előrehaladásról. A 
nemzeti reformprogramoknak megfelelően 
tükrözniük kell az érintett tagállamok által 
készített ilyen jelentéseket, és kívánatos e 
programokat a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek teljesítése 
tekintetében elért előrelépésekről való 
beszámolás eszközeként alkalmazni. A 
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beszámolás eszközeként alkalmazni. helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
végrehajtásához a tagállamok a(z) 
XX/YYYY [a technikai támogatási eszköz 
létrehozásáról szóló] rendelettel 
összhangban igénybe vehetik a technikai 
támogatási eszközt.

Or. en

Módosítás 506
Sirpa Pietikäinen
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A végrehajtás hatékony nyomon 
követése érdekében a tagállamoknak az 
európai szemeszter folyamata keretében 
negyedévente jelentést kell tenniük a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
teljesítése terén elért előrehaladásról. A 
nemzeti reformprogramoknak megfelelően 
tükrözniük kell az érintett tagállamok által 
készített ilyen jelentéseket, és kívánatos e 
programokat a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek teljesítése 
tekintetében elért előrelépésekről való 
beszámolás eszközeként alkalmazni.

(33) A végrehajtás hatékony nyomon 
követése érdekében a tagállamoknak az 
európai szemeszter folyamata keretében, a 
szociális partnerekkel és a civil társadalmi 
szervezetekkel konzultálva, negyedévente 
jelentést kell tenniük a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv teljesítése terén elért 
előrehaladásról. A nemzeti 
reformprogramoknak megfelelően 
tükrözniük kell az érintett tagállamok által 
készített ilyen jelentéseket, és kívánatos e 
programokat a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek teljesítése 
tekintetében elért előrelépésekről való 
beszámolás eszközeként alkalmazni.

Or. en

Módosítás 507
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A végrehajtás hatékony nyomon 
követése érdekében a tagállamoknak az 
európai szemeszter folyamata keretében 
negyedévente jelentést kell tenniük a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 

(33) A végrehajtás hatékony nyomon 
követése érdekében a tagállamoknak az 
európai szemeszter folyamata keretében 
negyedévente jelentést kell tenniük a 
helyreállítási, rezilienciaépítési és átállási 
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teljesítése terén elért előrehaladásról. A 
nemzeti reformprogramoknak megfelelően 
tükrözniük kell az érintett tagállamok által 
készített ilyen jelentéseket, és kívánatos e 
programokat a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek teljesítése 
tekintetében elért előrelépésekről való 
beszámolás eszközeként alkalmazni.

terv teljesítése terén elért előrehaladásról. 
A nemzeti reformprogramok megfelelően 
tükrözhetik az akkreditált független 
szakértők által készített és harmadik felek 
által auditált ilyen jelentéseket, és 
kívánatos e programokat a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek teljesítése 
tekintetében elért előrelépésekről való 
beszámolás eszközeként alkalmazni.

Or. en

Módosítás 508
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A végrehajtás hatékony nyomon 
követése érdekében a tagállamoknak az 
európai szemeszter folyamata keretében 
negyedévente jelentést kell tenniük a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
teljesítése terén elért előrehaladásról. A 
nemzeti reformprogramoknak megfelelően 
tükrözniük kell az érintett tagállamok által 
készített ilyen jelentéseket, és kívánatos e 
programokat a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek teljesítése 
tekintetében elért előrelépésekről való 
beszámolás eszközeként alkalmazni.

(33) A végrehajtás hatékony nyomon 
követése érdekében a tagállamoknak 
félévente jelentést kell tenniük a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
teljesítése terén elért előrehaladásról. A 
nemzeti reformprogramoknak megfelelően 
tükrözniük kell az érintett tagállamok által 
készített ilyen jelentéseket, és kívánatos e 
programokat a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek teljesítése 
tekintetében elért előrelépésekről való 
beszámolás eszközeként alkalmazni.

Or. en

Módosítás 509
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A végrehajtás hatékony nyomon 
követése érdekében a tagállamoknak az 
európai szemeszter folyamata keretében 
negyedévente jelentést kell tenniük a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 

(33) A végrehajtás hatékony nyomon 
követése érdekében a tagállamoknak az 
európai szemeszter folyamata keretében 
félévente jelentést kell tenniük a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
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teljesítése terén elért előrehaladásról. A 
nemzeti reformprogramoknak megfelelően 
tükrözniük kell az érintett tagállamok által 
készített ilyen jelentéseket, és kívánatos e 
programokat a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek teljesítése 
tekintetében elért előrelépésekről való 
beszámolás eszközeként alkalmazni.

teljesítése terén elért előrehaladásról. A 
nemzeti reformprogramoknak megfelelően 
tükrözniük kell az érintett tagállamok által 
készített ilyen jelentéseket, és kívánatos e 
programokat a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek teljesítése 
tekintetében elért előrelépésekről való 
beszámolás eszközeként alkalmazni.

Or. en

Módosítás 510
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Az átláthatóság érdekében a 
Bizottság által elfogadott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekről tájékoztatni kell 
az Európai Parlamentet és a Tanácsot, és a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 
megfelelő kommunikációs tevékenység 
elvégzéséről.

(34) Az átláthatóság érdekében a 
Bizottság által elfogadott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekről tájékoztatni kell 
egyidejűleg az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot, és a Bizottságnak gondoskodnia 
kell a megfelelő kommunikációs 
tevékenység elvégzéséről. A Bizottságnak 
biztosítania kell az eszköz keretében 
történő kiadások láthatóságát azáltal, 
hogy egyértelműen közli, hogy a 
támogatott projekteket egyértelműen 
„uniós gazdaságélénkítési 
kezdeményezésként” kell feltüntetni. A 
teljes körű átláthatóság biztosítása 
érdekében közzé kell tenni a lehetséges 
kedvezményezetteket, a 
kedvezményezetteket, a résztvevőket, a 
pénzügyi eszközök végső címzettjeit. 
Felsorolásuknak szerepelnie kell a 
Bizottság által létrehozandó, uniós 
alapokhoz kapcsolódó digitális 
nyomonkövetési rendszerben.

Or. en

Módosítás 511
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Az átláthatóság érdekében a 
Bizottság által elfogadott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekről tájékoztatni kell 
az Európai Parlamentet és a Tanácsot, és a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 
megfelelő kommunikációs tevékenység 
elvégzéséről.

(34) Az átláthatóság érdekében a 
Bizottság által elfogadott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekről tájékoztatni kell 
az Európai Parlamentet és a Tanácsot, és a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 
megfelelő kommunikációs tevékenység 
elvégzéséről. A tervek elfogadását 
megelőző további konzultációs vagy 
tájékoztató tevékenységekbe a Tanácsot és 
a Parlamentet mint az európai 
költségvetési hatóságokat egyenlő 
mértékben be kell vonni.

Or. en

Módosítás 512
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Az átláthatóság érdekében a 
Bizottság által elfogadott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekről tájékoztatni kell 
az Európai Parlamentet és a Tanácsot, és a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 
megfelelő kommunikációs tevékenység 
elvégzéséről.

(34) Az átláthatóság érdekében a 
Bizottság által elfogadott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekről tájékoztatni kell 
egyidejűleg az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot, és a Bizottságnak gondoskodnia 
kell a megfelelő kommunikációs 
tevékenység elvégzéséről. A Bizottságnak 
biztosítania kell az eszköz keretében 
történő kiadások láthatóságát azáltal, 
hogy közli, hogy a támogatott projekteket 
egyértelműen „uniós gazdaságélénkítési 
kezdeményezésként” kell feltüntetni.

Or. en

Módosítás 513
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Az átláthatóság érdekében a 
Bizottság által elfogadott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekről tájékoztatni kell 
az Európai Parlamentet és a Tanácsot, és a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 
megfelelő kommunikációs tevékenység 
elvégzéséről.

(34) Az átláthatóság és 
elszámoltathatóság érdekében a Bizottság 
által elfogadott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekről haladéktalanul 
egyenlő feltételek mellett tájékoztatni kell 
az Európai Parlamentet és a Tanácsot, és a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 
megfelelő kommunikációs tevékenység 
elvégzéséről.

Or. en

Módosítás 514
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, Danuta Maria 
Hübner, Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Az átláthatóság érdekében a 
Bizottság által elfogadott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekről tájékoztatni kell 
az Európai Parlamentet és a Tanácsot, és a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 
megfelelő kommunikációs tevékenység 
elvégzéséről.

(34) Az átláthatóság érdekében a 
Bizottság által elfogadott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekről tájékoztatni kell 
egyidejűleg az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot, és a Bizottságnak gondoskodnia 
kell a megfelelő kommunikációs 
tevékenység elvégzéséről.

Or. en

Módosítás 515
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Az átláthatóság érdekében a 
Bizottság által elfogadott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekről tájékoztatni kell 
az Európai Parlamentet és a Tanácsot, és a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 
megfelelő kommunikációs tevékenység 

(34) Az átláthatóság érdekében a 
Bizottság által elfogadott éves helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervekről tájékoztatni 
kell az Európai Parlamentet és a Tanácsot, 
és a Bizottságnak gondoskodnia kell a 
megfelelő kommunikációs tevékenység 
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elvégzéséről. elvégzéséről.
Or. en

Módosítás 516
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Rendeletre irányuló javaslat
34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34a) A tagállamoknak biztosítaniuk 
kell, hogy a kommunikációs tevékenységet 
– különösen az eszköz keretében nyújtott 
támogatás felhasználására vonatkozó 
kötelezettség tekintetében – megfelelő 
módon terjesszék a megfelelő regionális és 
helyi szinten, számos ponton és 
megkülönböztetéstől mentesen.

Or. en

Módosítás 517
Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Az uniós költségvetésből származó 
pénzeszközök hatékony és következetes 
allokációja, valamint a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás elvének 
tiszteletben tartása érdekében az e 
rendelet alapján hozott intézkedéseknek 
konzisztensnek kell lenniük a 
folyamatban lévő uniós programokkal, és 
ki kell egészíteniük azokat, ugyanakkor el 
kell kerülni ugyanazon kiadások kettős 
finanszírozását. Ennek jegyében a 
Bizottságnak és a tagállamoknak a 
folyamat minden szakaszában 
biztosítaniuk kell az eredményes 
koordinációt a finanszírozási források 
közötti konzisztencia, koherencia, 
kiegészítő jelleg és szinergiák garantálása 
érdekében. E célból a tagállamokat 

(35) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz célkitűzései 
közösek más EU-programokkal, ami a 
kiegészítő jelleg és a szinergiák 
szempontjából előnyös. Mindazonáltal ez 
fokozza a kettős finanszírozás és a 
különböző programok versengésének a 
kockázatát, különösen azért, mert az 
eszköz olyan projektekre terjed ki, 
amelyek potenciálisan finanszírozásra 
jogosultak más szakpolitikai területek, így 
a kohézió, a közlekedés, az energia és a 
kutatás keretében is.
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kötelezni kell arra, hogy a terveiknek a 
Bizottsághoz való benyújtásakor 
ismertessék a meglévő vagy tervezett uniós 
finanszírozásra vonatkozó releváns 
információkat. Az eszköz keretében 
nyújtott támogatásnak ki kell egészítenie 
az egyéb uniós alapok és programok 
keretében nyújtott támogatást, továbbá az 
eszköz keretében finanszírozott reform- és 
beruházási projektek támogatásban 
részesülhetnek más uniós programokból 
és eszközökből, feltéve, hogy a támogatás 
nem ugyanazokat a költségeket fedezi.

Or. en

Módosítás 518
Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Az uniós költségvetésből származó 
pénzeszközök hatékony és következetes 
allokációja, valamint a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás elvének 
tiszteletben tartása érdekében az e rendelet 
alapján hozott intézkedéseknek 
konzisztensnek kell lenniük a folyamatban 
lévő uniós programokkal és ki kell 
egészíteniük azokat, ugyanakkor el kell 
kerülni ugyanazon kiadások kettős 
finanszírozását. Ennek jegyében a 
Bizottságnak és a tagállamoknak a 
folyamat minden szakaszában biztosítaniuk 
kell az eredményes koordinációt a 
finanszírozási források közötti 
konzisztencia, koherencia, kiegészítő jelleg 
és szinergiák garantálása érdekében. E 
célból a tagállamokat kötelezni kell arra, 
hogy a terveiknek a Bizottsághoz való 
benyújtásakor ismertessék a meglévő vagy 
tervezett uniós finanszírozásra vonatkozó 
releváns információkat. Az eszköz 
keretében nyújtott támogatásnak ki kell 
egészítenie az egyéb uniós alapok és 
programok keretében nyújtott támogatást, 

(35) Az uniós költségvetésből származó 
pénzeszközök hatékony és következetes 
allokációja, valamint a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás elvének 
tiszteletben tartása érdekében az e rendelet 
alapján hozott intézkedéseknek 
konzisztensnek kell lenniük a folyamatban 
lévő uniós programokkal és ki kell 
egészíteniük azokat, ugyanakkor el kell 
kerülni ugyanazon kiadások kettős 
finanszírozását. Különös figyelmet kell 
fordítani a más programokkal, például a 
Méltányos Átállást Támogató Alappal 
vagy az InvestEU programmal való 
átfedés kockázatára. Ennek jegyében a 
Bizottságnak és a tagállamoknak a 
folyamat minden szakaszában biztosítaniuk 
kell az eredményes koordinációt a 
finanszírozási források közötti 
konzisztencia, koherencia, kiegészítő jelleg 
és szinergiák garantálása érdekében. E 
célból a tagállamokat kötelezni kell arra, 
hogy a terveiknek a Bizottsághoz való 
benyújtásakor ismertessék a meglévő vagy 
tervezett uniós finanszírozásra vonatkozó 
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továbbá az eszköz keretében finanszírozott 
reform- és beruházási projektek 
támogatásban részesülhetnek más uniós 
programokból és eszközökből, feltéve, 
hogy a támogatás nem ugyanazokat a 
költségeket fedezi.

releváns információkat. Az eszköz 
keretében nyújtott támogatásnak ki kell 
egészítenie az egyéb uniós alapok és 
programok keretében nyújtott támogatást, 
továbbá az eszköz keretében finanszírozott 
reform- és beruházási projektek 
támogatásban részesülhetnek más uniós 
programokból és eszközökből, feltéve, 
hogy a támogatás nem ugyanazokat a 
költségeket fedezi.

Or. fr

Módosítás 519
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Az uniós költségvetésből származó 
pénzeszközök hatékony és következetes 
allokációja, valamint a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás elvének 
tiszteletben tartása érdekében az e rendelet 
alapján hozott intézkedéseknek 
konzisztensnek kell lenniük a folyamatban 
lévő uniós programokkal és ki kell 
egészíteniük azokat, ugyanakkor el kell 
kerülni ugyanazon kiadások kettős 
finanszírozását. Ennek jegyében a 
Bizottságnak és a tagállamoknak a 
folyamat minden szakaszában biztosítaniuk 
kell az eredményes koordinációt a 
finanszírozási források közötti 
konzisztencia, koherencia, kiegészítő jelleg 
és szinergiák garantálása érdekében. E 
célból a tagállamokat kötelezni kell arra, 
hogy a terveiknek a Bizottsághoz való 
benyújtásakor ismertessék a meglévő vagy 
tervezett uniós finanszírozásra vonatkozó 
releváns információkat. Az eszköz 
keretében nyújtott támogatásnak ki kell 
egészítenie az egyéb uniós alapok és 
programok keretében nyújtott támogatást, 
továbbá az eszköz keretében finanszírozott 
reform- és beruházási projektek 
támogatásban részesülhetnek más uniós 

(35) Az uniós költségvetésből származó 
pénzeszközök hatékony és következetes 
allokációja, valamint a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás elvének 
tiszteletben tartása érdekében az e rendelet 
alapján hozott intézkedéseknek 
konzisztensnek kell lenniük a folyamatban 
lévő uniós programokkal és ki kell 
egészíteniük azokat, ugyanakkor el kell 
kerülni ugyanazon kiadások kettős 
finanszírozását. A Bizottságnak és a 
tagállamnak mindenekelőtt a folyamat 
valamennyi szakaszában biztosítania kell a 
hatékony koordinációt a finanszírozási 
források és a technikai támogatási 
eszközön keresztül kapott technikai 
támogatás közötti összhang, koherencia, 
kiegészítő jelleg és szinergia biztosítása 
érdekében. E célból a tagállamokat 
kötelezni kell arra, hogy a terveiknek a 
Bizottsághoz való benyújtásakor 
ismertessék a meglévő vagy tervezett uniós 
finanszírozásra vonatkozó releváns 
információkat. Az eszköz keretében 
nyújtott támogatásnak ki kell egészítenie az 
egyéb uniós alapok és programok 
keretében nyújtott támogatást, továbbá az 
eszköz keretében finanszírozott reform- és 
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programokból és eszközökből, feltéve, 
hogy a támogatás nem ugyanazokat a 
költségeket fedezi.

beruházási projektek támogatásban 
részesülhetnek más uniós programokból és 
eszközökből, feltéve, hogy a támogatás 
nem ugyanazokat a költségeket fedezi.

Or. en

Módosítás 520
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Az uniós költségvetésből származó 
pénzeszközök hatékony és következetes 
allokációja, valamint a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás elvének 
tiszteletben tartása érdekében az e rendelet 
alapján hozott intézkedéseknek 
konzisztensnek kell lenniük a folyamatban 
lévő uniós programokkal és ki kell 
egészíteniük azokat, ugyanakkor el kell 
kerülni ugyanazon kiadások kettős 
finanszírozását. Ennek jegyében a 
Bizottságnak és a tagállamoknak a 
folyamat minden szakaszában biztosítaniuk 
kell az eredményes koordinációt a 
finanszírozási források közötti 
konzisztencia, koherencia, kiegészítő jelleg 
és szinergiák garantálása érdekében. E 
célból a tagállamokat kötelezni kell arra, 
hogy a terveiknek a Bizottsághoz való 
benyújtásakor ismertessék a meglévő vagy 
tervezett uniós finanszírozásra vonatkozó 
releváns információkat. Az eszköz 
keretében nyújtott támogatásnak ki kell 
egészítenie az egyéb uniós alapok és 
programok keretében nyújtott támogatást, 
továbbá az eszköz keretében finanszírozott 
reform- és beruházási projektek 
támogatásban részesülhetnek más uniós 
programokból és eszközökből, feltéve, 
hogy a támogatás nem ugyanazokat a 
költségeket fedezi.

(35) Az uniós költségvetésből származó 
pénzeszközök hatékony és következetes 
allokációja, valamint a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás elvének 
tiszteletben tartása és az 
összeférhetetlenségek elkerülése 
érdekében. Az e rendelet alapján hozott 
intézkedéseknek konzisztensnek kell 
lenniük a folyamatban lévő uniós 
programokkal, és ki kell egészíteniük 
azokat, ugyanakkor el kell kerülni 
ugyanazoknak a kiadásoknak a kettős 
finanszírozását. Ennek jegyében a 
Bizottságnak és a tagállamoknak a 
folyamat minden szakaszában biztosítaniuk 
kell az eredményes koordinációt a 
finanszírozási források közötti 
konzisztencia, koherencia, kiegészítő jelleg 
és szinergiák garantálása érdekében. E 
célból a tagállamokat kötelezni kell arra, 
hogy a terveiknek a Bizottsághoz való 
benyújtásakor ismertessék a meglévő vagy 
tervezett uniós finanszírozásra vonatkozó 
releváns információkat. Az eszköz 
keretében nyújtott támogatásnak ki kell 
egészítenie az egyéb uniós alapok és 
programok keretében nyújtott támogatást, 
továbbá az eszköz keretében finanszírozott 
reform- és beruházási projektek 
támogatásban részesülhetnek más uniós 
programokból és eszközökből, feltéve, 
hogy a támogatás nem ugyanazokat a 
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költségeket fedezi.
Or. en

Módosítás 521
Paul Tang, Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
35 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35a) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz keretében 
elköltött összes pénzt oly módon kell 
hatékonyan elkölteni, hogy az kettős 
pozitív hatást gyakoroljon Európában a 
válságból való kilábalásra és a 
fenntartható gazdaságra történő európai 
átállásra.

Or. en

Módosítás 522
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
35 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35a) Az elszámoltathatóság és az 
átláthatóság elvének megfelelően az 
eszköz keretében történő kiadásokat az 
Európai Parlamentben mentesítési 
eljárásnak kell alávetni.

Or. en

Módosítás 523
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodás (22) és 
(23) bekezdése értelmében az e rendelettel 
létrehozott Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközt egyedi 
nyomonkövetési követelmények útján 
gyűjtött információk alapján kell értékelni, 
kerülve a túlszabályozást és a – főként a 
tagállamokra nehezedő – adminisztratív 
terheket. Adott esetben e 
követelményeknek mérhető mutatókat is 
magukban kell foglalniuk, amelyek alapján 
értékelhetők az eszközök tényleges hatásai.

(36) A jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodás (22) és 
(23) bekezdése értelmében az e rendelettel 
létrehozott Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközt egyedi 
nyomonkövetési követelmények útján 
gyűjtött információk alapján kell értékelni, 
kerülve a – főként a tagállamokra 
nehezedő – túlszabályozást. Adott esetben 
e követelményeknek mérhető mutatókat is 
magukban kell foglalniuk, amelyek alapján 
értékelhetők az eszközök tényleges hatásai. 
Ebből a célból külön eredménytáblát kell 
létrehozni. Az eszköz keretében történő 
kiadásokat az Európai Parlamentben 
mentesítési eljárásnak kell alávetni. A 
nyomonkövetési célból gyűjtött adatokat 
nemek és jövedelmi szintek szerinti 
felbontásban kell gyűjteni.

Or. en

Módosítás 524
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodás (22) és 
(23) bekezdése értelmében az e rendelettel 
létrehozott Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközt egyedi 
nyomonkövetési követelmények útján 
gyűjtött információk alapján kell értékelni, 
kerülve a túlszabályozást és a – főként a 
tagállamokra nehezedő – adminisztratív 
terheket. Adott esetben e 
követelményeknek mérhető mutatókat is 
magukban kell foglalniuk, amelyek alapján 

(36) A jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodás (22) és 
(23) bekezdése értelmében az e rendelettel 
létrehozott Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközt egyedi 
nyomonkövetési követelmények útján 
gyűjtött információk alapján kell értékelni, 
kerülve a túlszabályozást és a – főként a 
tagállamokra nehezedő – adminisztratív 
terheket. Adott esetben e 
követelményeknek mérhető mutatókat is 
magukban kell foglalniuk, amelyek alapján 
értékelhetők az eszközök tényleges hatásai. 
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értékelhetők az eszközök tényleges hatásai. Ebből a célból a társadalmi és 
makrogazdasági eredménytáblákhoz 
igazodó külön eredménytáblát kell 
létrehozni.

Or. en

Módosítás 525
Sirpa Pietikäinen
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodás (22) és 
(23) bekezdése értelmében az e rendelettel 
létrehozott Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközt egyedi 
nyomonkövetési követelmények útján 
gyűjtött információk alapján kell értékelni, 
kerülve a túlszabályozást és a – főként a 
tagállamokra nehezedő – adminisztratív 
terheket. Adott esetben e 
követelményeknek mérhető mutatókat is 
magukban kell foglalniuk, amelyek alapján 
értékelhetők az eszközök tényleges hatásai.

(36) A jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodás (22) és 
(23) bekezdése értelmében az e rendelettel 
létrehozott Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközt egyedi 
nyomonkövetési követelmények útján 
gyűjtött információk alapján kell értékelni, 
kerülve a túlszabályozást és a – főként a 
tagállamokra nehezedő – adminisztratív 
terheket. Adott esetben e 
követelményeknek mérhető mutatókat is 
magukban kell foglalniuk, amelyek alapján 
értékelhetők az eszközök tényleges hatásai. 
A nyomonkövetési célból gyűjtött adatokat 
nemek szerinti felbontásban kell gyűjteni.

Or. en

Módosítás 526
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodás (22) és 
(23) bekezdése értelmében az e rendelettel 
létrehozott Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközt egyedi 

(36) A jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodás (22) és 
(23) bekezdése értelmében az e rendelettel 
létrehozott Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközt egyedi 
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nyomonkövetési követelmények útján 
gyűjtött információk alapján kell értékelni, 
kerülve a túlszabályozást és a – főként a 
tagállamokra nehezedő – adminisztratív 
terheket. Adott esetben e 
követelményeknek mérhető mutatókat is 
magukban kell foglalniuk, amelyek alapján 
értékelhetők az eszközök tényleges hatásai.

nyomonkövetési követelmények útján 
gyűjtött információk alapján kell értékelni, 
kerülve a túlszabályozást és a – főként a 
tagállamokra nehezedő – adminisztratív 
terheket. Adott esetben e 
követelményeknek mérhető mutatókat is 
magukban kell foglalniuk, amelyek alapján 
értékelhetők az eszközök tényleges hatásai. 
Az értékelés egyik alapját a szociális 
eredménytábla képezi.

Or. en

Módosítás 527
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodás (22) és 
(23) bekezdése értelmében az e rendelettel 
létrehozott Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközt egyedi 
nyomonkövetési követelmények útján 
gyűjtött információk alapján kell értékelni, 
kerülve a túlszabályozást és a – főként a 
tagállamokra nehezedő – adminisztratív 
terheket. Adott esetben e 
követelményeknek mérhető mutatókat is 
magukban kell foglalniuk, amelyek alapján 
értékelhetők az eszközök tényleges hatásai.

(36) A jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodás (22) és 
(23) bekezdése értelmében az e rendelettel 
létrehozott Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközt egyedi 
nyomonkövetési követelmények útján 
gyűjtött információk alapján kell értékelni, 
kerülve a túlszabályozást és a – főként a 
tagállamokra nehezedő – adminisztratív 
terheket. Adott esetben e 
követelményeknek mérhető mutatókat is 
magukban kell foglalniuk, amelyek alapján 
értékelhetők az eszközök tényleges hatásai. 
Az eszköz keretében történő kiadásokat 
mentesítési eljárásnak kell alávetni.

Or. en

Módosítás 528
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A jogalkotás minőségének (36) A jogalkotás minőségének 
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javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodás (22) és 
(23) bekezdése értelmében az e rendelettel 
létrehozott Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközt egyedi 
nyomonkövetési követelmények útján 
gyűjtött információk alapján kell értékelni, 
kerülve a túlszabályozást és a – főként a 
tagállamokra nehezedő – adminisztratív 
terheket. Adott esetben e 
követelményeknek mérhető mutatókat is 
magukban kell foglalniuk, amelyek alapján 
értékelhetők az eszközök helyszíni hatásai.

javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodás (22) és 
(23) bekezdése értelmében az e rendelettel 
létrehozott Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközt egyedi 
nyomonkövetési követelmények útján 
gyűjtött információk alapján kell értékelni, 
kerülve a túlszabályozást és a – főként a 
tagállamokra nehezedő – adminisztratív 
terheket. Adott esetben e 
követelményeknek harmonizált mérhető 
fenntarthatósági mutatókat is magukban 
kell foglalniuk, amelyek alapján 
értékelhetők az eszközöknek a környezetre, 
a gazdaságra és a társadalomra gyakorolt 
hatásai.

Or. en

Módosítás 529
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Célszerű, hogy a Bizottság a 
rendelettel létrehozott eszköz 
végrehajtásáról éves jelentést nyújtson be 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. 
E jelentésnek tájékoztatást kell nyújtania a 
helyreállítási és rezilienciaépítési eszköz 
keretében az érintett tagállamok által a 
jóváhagyott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek tekintetében elért 
haladásról; tájékoztatást kell nyújtania 
továbbá az Európai Uniós Helyreállítási 
Eszköz keretében az eszközhöz rendelt, 
előző évi bevételek összegéről, 
költségvetési sorok szerinti bontásban, 
valamint arról, hogy Európai Uniós 
Helyreállítási Eszközön keresztül beszedett 
összegek milyen mértékben segítik elő az 
eszköz célkitűzéseinek megvalósítását.

(37) Célszerű, hogy a Bizottság a 
rendelettel létrehozott eszköz 
végrehajtásáról negyedéves jelentéseket 
nyújtson be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. Ezeknek a jelentéseknek 
részletes információkat kell tartalmazniuk 
a jóváhagyott és függőben lévő 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
számáról, az érintett tagállamban az 
eszköz keretében a tervekkel elért 
előrehaladásról, minden tagállam 
esetében a célok és mérföldkövek 
végrehajtási státuszáról, egyenként 
minden tagállam esetében az összesen 
lekötött és kifizetett összegekről, a 
kifizetésekre benyújtott kérelmekről, az 
elfogadott kifizetésekről szóló 
határozatokról, a kifizetések 
felfüggesztéséről vagy törléséről, a 
pénzeszközök visszafizettetéséről, a 
források címzettjeiről és minden egyéb 
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olyan releváns információról, amelyek a 
teljes körű átláthatóságot és 
elszámoltathatóságot biztosítják; 
tájékoztatást kell nyújtaniuk továbbá az 
Európai Uniós Helyreállítási Eszköz 
keretében az eszközhöz rendelt, előző 
negyedévi bevételek összegéről, 
költségvetési sorok szerinti bontásban, 
valamint arról, hogy Európai Uniós 
Helyreállítási Eszközön keresztül beszedett 
összegek milyen mértékben segítik elő az 
eszköz célkitűzéseinek megvalósítását. A 
Bizottságnak az átláthatóság és az 
elszámoltathatóság elvével összhangban, 
az Európai Parlament kérésére 
negyedévente meghallgatásokon kell részt 
vennie az Európai Parlament előtt, hogy 
beszámoljon a negyedéves jelentésekben 
szereplő tevékenységekről és 
információkról.

Or. en

Módosítás 530
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Célszerű, hogy a Bizottság a 
rendelettel létrehozott eszköz 
végrehajtásáról éves jelentést nyújtson be 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. E 
jelentésnek tájékoztatást kell nyújtania a 
helyreállítási és rezilienciaépítési eszköz 
keretében az érintett tagállamok által a 
jóváhagyott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek tekintetében elért 
haladásról; tájékoztatást kell nyújtania 
továbbá az Európai Uniós Helyreállítási 
Eszköz keretében az eszközhöz rendelt, 
előző évi bevételek összegéről, 
költségvetési sorok szerinti bontásban, 
valamint arról, hogy Európai Uniós 
Helyreállítási Eszközön keresztül beszedett 
összegek milyen mértékben segítik elő az 

(37) Célszerű, hogy a Bizottság a 
rendelettel létrehozott eszköz 
végrehajtásáról féléves jelentést nyújtson 
be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. E jelentésnek tájékoztatást kell 
nyújtania a helyreállítási és 
rezilienciaépítési eszköz keretében az 
érintett tagállamok által a jóváhagyott 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
tekintetében elért haladásról; tájékoztatást 
kell nyújtania továbbá az Európai Uniós 
Helyreállítási Eszköz keretében az 
eszközhöz rendelt, előző évi bevételek 
összegéről, költségvetési sorok szerinti 
bontásban, valamint arról, hogy Európai 
Uniós Helyreállítási Eszközön keresztül 
beszedett összegek milyen mértékben 
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eszköz célkitűzéseinek megvalósítását. segítik elő az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósítását és azoknak a bevételeknek 
az országonkénti mennyiségi értékelését, 
amelyek hozzájárulnak az EU éghajlati és 
környezetvédelmi célkitűzéseit támogató 
uniós költségvetési kiadások 30%-os 
átfogó célértékéhez.

Or. en

Módosítás 531
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Célszerű, hogy a Bizottság a 
rendelettel létrehozott eszköz 
végrehajtásáról éves jelentést nyújtson be 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. E 
jelentésnek tájékoztatást kell nyújtania a 
helyreállítási és rezilienciaépítési eszköz 
keretében az érintett tagállamok által a 
jóváhagyott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek tekintetében elért 
haladásról; tájékoztatást kell nyújtania 
továbbá az Európai Uniós Helyreállítási 
Eszköz keretében az eszközhöz rendelt, 
előző évi bevételek összegéről, 
költségvetési sorok szerinti bontásban, 
valamint arról, hogy Európai Uniós 
Helyreállítási Eszközön keresztül beszedett 
összegek milyen mértékben segítik elő az 
eszköz célkitűzéseinek megvalósítását.

(37) Célszerű, hogy a Bizottság a 
rendelettel létrehozott eszköz 
végrehajtásáról éves jelentést nyújtson be 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. E 
jelentésnek tájékoztatást kell nyújtania a 
helyreállítási és rezilienciaépítési eszköz 
keretében az érintett tagállamok által a 
jóváhagyott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek tekintetében elért 
haladásról; tájékoztatást kell nyújtania 
továbbá az Európai Uniós Helyreállítási 
Eszköz keretében az eszközhöz rendelt, 
előző évi bevételek összegéről, 
költségvetési sorok szerinti bontásban, 
valamint arról, hogy Európai Uniós 
Helyreállítási Eszközön keresztül beszedett 
összegek milyen mértékben segítik elő az 
eszköz célkitűzéseinek megvalósítását, az 
éves integrált pénzügyi és 
elszámoltathatósági jelentés részeként, és 
az Európai Parlament mentesítési 
eljárásától függően a Bizottság külön 
fejezetben nyújtott mentesítési 
jelentésének részeként.

Or. en

Módosítás 532
Markus Ferber
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Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Célszerű, hogy a Bizottság a 
rendelettel létrehozott eszköz 
végrehajtásáról éves jelentést nyújtson be 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. E 
jelentésnek tájékoztatást kell nyújtania a 
helyreállítási és rezilienciaépítési eszköz 
keretében az érintett tagállamok által a 
jóváhagyott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek tekintetében elért 
haladásról; tájékoztatást kell nyújtania 
továbbá az Európai Uniós Helyreállítási 
Eszköz keretében az eszközhöz rendelt, 
előző évi bevételek összegéről, 
költségvetési sorok szerinti bontásban, 
valamint arról, hogy Európai Uniós 
Helyreállítási Eszközön keresztül beszedett 
összegek milyen mértékben segítik elő az 
eszköz célkitűzéseinek megvalósítását.

(37) Célszerű, hogy a Bizottság a 
rendelettel létrehozott eszköz 
végrehajtásáról féléves jelentést nyújtson 
be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. E jelentésnek tájékoztatást kell 
nyújtania a helyreállítási és 
rezilienciaépítési eszköz keretében az 
érintett tagállamok által a jóváhagyott 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
tekintetében elért haladásról; tájékoztatást 
kell nyújtania továbbá az Európai Uniós 
Helyreállítási Eszköz keretében az 
eszközhöz rendelt, előző évi bevételek 
összegéről, költségvetési sorok szerinti 
bontásban, valamint arról, hogy Európai 
Uniós Helyreállítási Eszközön keresztül 
beszedett összegek milyen mértékben 
segítik elő az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósítását. Tartalmaznia kell továbbá 
az egyes tagállamok helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveiben felvázolt egyes 
mérföldkövek, célok és megfelelő mutatók 
felé tett előrelépéseket is.

Or. en

Módosítás 533
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Célszerű, hogy a Bizottság a 
rendelettel létrehozott eszköz 
végrehajtásáról éves jelentést nyújtson be 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. E 
jelentésnek tájékoztatást kell nyújtania a 
helyreállítási és rezilienciaépítési eszköz 
keretében az érintett tagállamok által a 
jóváhagyott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek tekintetében elért 
haladásról; tájékoztatást kell nyújtania 

(37) Célszerű, hogy a Bizottság a 
rendelettel létrehozott eszköz 
végrehajtásáról éves jelentést nyújtson be 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, 
az éves integrált pénzügyi és 
elszámoltathatósági jelentés részeként, és 
az Európai Parlament külön mentesítési 
eljárásától függően. E jelentésnek 
tájékoztatást kell nyújtania a helyreállítási 
és rezilienciaépítési eszköz keretében az 
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továbbá az Európai Uniós Helyreállítási 
Eszköz keretében az eszközhöz rendelt, 
előző évi bevételek összegéről, 
költségvetési sorok szerinti bontásban, 
valamint arról, hogy Európai Uniós 
Helyreállítási Eszközön keresztül beszedett 
összegek milyen mértékben segítik elő az 
eszköz célkitűzéseinek megvalósítását.

érintett tagállamok által a jóváhagyott 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
tekintetében elért haladásról; tájékoztatást 
kell nyújtania továbbá az Európai Uniós 
Helyreállítási Eszköz keretében az 
eszközhöz rendelt, előző évi bevételek 
összegéről, költségvetési sorok szerinti 
bontásban, valamint arról, hogy Európai 
Uniós Helyreállítási Eszközön keresztül 
beszedett összegek milyen mértékben 
segítik elő az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósítását.

Or. en

Módosítás 534
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Célszerű, hogy a Bizottság a 
rendelettel létrehozott eszköz 
végrehajtásáról éves jelentést nyújtson be 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. E 
jelentésnek tájékoztatást kell nyújtania a 
helyreállítási és rezilienciaépítési eszköz 
keretében az érintett tagállamok által a 
jóváhagyott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek tekintetében elért 
haladásról; tájékoztatást kell nyújtania 
továbbá az Európai Uniós Helyreállítási 
Eszköz keretében az eszközhöz rendelt, 
előző évi bevételek összegéről, 
költségvetési sorok szerinti bontásban, 
valamint arról, hogy Európai Uniós 
Helyreállítási Eszközön keresztül beszedett 
összegek milyen mértékben segítik elő az 
eszköz célkitűzéseinek megvalósítását.

(37) Célszerű, hogy a Bizottság a 
rendelettel létrehozott eszköz 
végrehajtásáról éves jelentést nyújtson be 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. E 
jelentésnek tájékoztatást kell nyújtania a 
helyreállítási és rezilienciaépítési eszköz 
keretében az érintett tagállamok által a 
jóváhagyott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek tekintetében elért 
haladásról; tájékoztatást kell nyújtania 
továbbá az Európai Uniós Helyreállítási 
Eszköz keretében az eszközhöz rendelt, 
előző évi bevételek összegéről, 
költségvetési sorok szerinti bontásban, 
valamint arról, hogy Európai Uniós 
Helyreállítási Eszközön keresztül beszedett 
összegek milyen mértékben segítik elő az 
eszköz célkitűzéseinek megvalósítását. A 
Bizottságnak ebben a tekintetben a 
kimenetre és a teljesítményre vonatkozó 
közös mutatókat kell javasolnia.

Or. en

Módosítás 535
Hélène Laporte



AM\1211941HU.docx 303/344 PE655.953v01-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Célszerű, hogy a Bizottság a 
rendelettel létrehozott eszköz 
végrehajtásáról éves jelentést nyújtson be 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. E 
jelentésnek tájékoztatást kell nyújtania a 
helyreállítási és rezilienciaépítési eszköz 
keretében az érintett tagállamok által a 
jóváhagyott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek tekintetében elért 
haladásról; tájékoztatást kell nyújtania 
továbbá az Európai Uniós Helyreállítási 
Eszköz keretében az eszközhöz rendelt, 
előző évi bevételek összegéről, 
költségvetési sorok szerinti bontásban, 
valamint arról, hogy Európai Uniós 
Helyreállítási Eszközön keresztül beszedett 
összegek milyen mértékben segítik elő az 
eszköz célkitűzéseinek megvalósítását.

(37) Célszerű, hogy a Bizottság a 
rendelettel létrehozott eszköz 
végrehajtásáról féléves jelentést nyújtson 
be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak, megakadályozandó az 
esetleges visszaéléseket. E jelentésnek 
tájékoztatást kell nyújtania a helyreállítási 
és rezilienciaépítési eszköz keretében az 
érintett tagállamok által a jóváhagyott 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
tekintetében elért haladásról; tájékoztatást 
kell nyújtania továbbá az Európai Uniós 
Helyreállítási Eszköz keretében az 
eszközhöz rendelt, előző évi bevételek 
összegéről, költségvetési sorok szerinti 
bontásban, valamint arról, hogy Európai 
Uniós Helyreállítási Eszközön keresztül 
beszedett összegek milyen mértékben 
segítik elő az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósítását.

Or. fr

Módosítás 536
Sirpa Pietikäinen
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Célszerű, hogy a Bizottság a 
rendelettel létrehozott eszköz 
végrehajtásáról éves jelentést nyújtson be 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. E 
jelentésnek tájékoztatást kell nyújtania a 
helyreállítási és rezilienciaépítési eszköz 
keretében az érintett tagállamok által a 
jóváhagyott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek tekintetében elért 
haladásról; tájékoztatást kell nyújtania 
továbbá az Európai Uniós Helyreállítási 

(37) Célszerű, hogy a Bizottság a 
rendelettel létrehozott eszköz 
végrehajtásáról éves jelentést nyújtson be 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. E 
jelentésnek tájékoztatást kell nyújtania a 
helyreállítási és rezilienciaépítési eszköz 
keretében az érintett tagállamok által a 
jóváhagyott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek tekintetében elért 
haladásról és a nemek közötti egyenlőségre 
gyakorolt hatásukról; tájékoztatást kell 
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Eszköz keretében az eszközhöz rendelt, 
előző évi bevételek összegéről, 
költségvetési sorok szerinti bontásban, 
valamint arról, hogy Európai Uniós 
Helyreállítási Eszközön keresztül beszedett 
összegek milyen mértékben segítik elő az 
eszköz célkitűzéseinek megvalósítását.

nyújtania továbbá az Európai Uniós 
Helyreállítási Eszköz keretében az 
eszközhöz rendelt, előző évi bevételek 
összegéről, költségvetési sorok szerinti 
bontásban, valamint arról, hogy Európai 
Uniós Helyreállítási Eszközön keresztül 
beszedett összegek milyen mértékben 
segítik elő az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósítását.

Or. en

Módosítás 537
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Célszerű, hogy a Bizottság a 
rendelettel létrehozott eszköz 
végrehajtásáról éves jelentést nyújtson be 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. E 
jelentésnek tájékoztatást kell nyújtania a 
helyreállítási és rezilienciaépítési eszköz 
keretében az érintett tagállamok által a 
jóváhagyott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek tekintetében elért 
haladásról; tájékoztatást kell nyújtania 
továbbá az Európai Uniós Helyreállítási 
Eszköz keretében az eszközhöz rendelt, 
előző évi bevételek összegéről, 
költségvetési sorok szerinti bontásban, 
valamint arról, hogy Európai Uniós 
Helyreállítási Eszközön keresztül beszedett 
összegek milyen mértékben segítik elő az 
eszköz célkitűzéseinek megvalósítását.

(37) Célszerű, hogy a Bizottság a 
rendelettel létrehozott eszköz 
végrehajtásáról félévente jelentést nyújtson 
be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. E jelentésnek tájékoztatást kell 
nyújtania a helyreállítási és 
rezilienciaépítési eszköz keretében az 
érintett tagállamok által a jóváhagyott 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
tekintetében elért haladásról; tájékoztatást 
kell nyújtania továbbá az Európai Uniós 
Helyreállítási Eszköz keretében az 
eszközhöz rendelt, előző évi bevételek 
összegéről, költségvetési sorok szerinti 
bontásban, valamint arról, hogy Európai 
Uniós Helyreállítási Eszközön keresztül 
beszedett összegek milyen mértékben 
segítik elő az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósítását.

Or. en

Módosítás 538
Nicolae Ştefănuță

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

(37a) A legnagyobb kihívást az 
eszköznek az arra irányuló kivételes és 
átmeneti jellege jelenti, hogy képes legyen 
rövid idő alatt strukturális reformokat és 
rezilienciaépítési és helyreállítási terveket 
nyújtani. Az Európai Parlamentnek 
közelről nyomon kell követnie az egész 
folyamatot, és biztosítania kell a polgárok 
számára a demokratikus ellenőrzést. 
Ennek elérése céljából a Parlament 
létrehozhatna egy átmeneti speciális 
szakbizottságot, amelynek feladata, hogy 
beszámoljon a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekről.

Or. en

Módosítás 539
Sirpa Pietikäinen
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Független értékelést kell végezni, 
amelynek keretében megvizsgálják az e 
rendelettel létrehozott eszköz 
célkitűzéseinek megvalósulását, forrásai 
felhasználásának hatékonyságát és 
hozzáadott értékét. Az értékelést adott 
esetben a rendelet módosítására irányuló 
javaslattal kell kísérni. Független, utólagos 
értékelés keretében emellett az eszközök 
hosszú távú hatását is vizsgálni kell.

(38) Független, a nemi szempontokat 
figyelembe vevő értékelést kell végezni, a 
nők civil társadalmi szervezeteivel és a 
nemekkel kapcsolatos költségvetés 
szakértőivel folytatott konzultációk során, 
amelynek keretében megvizsgálják az e 
rendelettel létrehozott eszköz 
célkitűzéseinek megvalósulását, forrásai 
felhasználásának hatékonyságát és 
hozzáadott értékét. Az értékelést adott 
esetben a rendelet módosítására irányuló 
javaslattal kell kísérni. Független, utólagos 
értékelés keretében emellett az eszközök 
hosszú távú – többek között a nemek 
közötti egyenlőségre gyakorolt – hatását is 
vizsgálni kell.

Or. en
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Módosítás 540
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Független értékelést kell végezni, 
amelynek keretében megvizsgálják az e 
rendelettel létrehozott eszköz 
célkitűzéseinek megvalósulását, forrásai 
felhasználásának hatékonyságát és 
hozzáadott értékét. Az értékelést adott 
esetben a rendelet módosítására irányuló 
javaslattal kell kísérni. Független, utólagos 
értékelés keretében emellett az eszközök 
hosszú távú hatását is vizsgálni kell.

(38) Független értékelést kell végezni, 
amelynek keretében megvizsgálják az e 
rendelettel létrehozott eszköz 
célkitűzéseinek megvalósulását, forrásai 
felhasználásának hatékonyságát és 
hozzáadott értékét. Az értékelést adott 
esetben a rendelet módosítására irányuló 
javaslattal kell kísérni. Független, utólagos 
értékelés keretében emellett az eszköz 
hosszú távú társadalmi, gazdasági, 
regionális és környezeti hatását is vizsgálni 
kell, beleértve a speciális adatokat és az 
eredményeket minden tagállam esetében.

Or. en

Módosítás 541
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
38 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38a) Az eszköz azoknak a 
tagállamoknak áll a rendelkezésére, 
amelyek aláírták a „jogállamiság 
ígéretét”, és amelyek elkötelezettek a 
jogállamiság betartása és a 
Szerződésekben foglalt alapvető uniós 
értékek mellett.

Or. en

Módosítás 542
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
38 b preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38b) A Bizottságot fel kell hatalmazni, 
hogy kezdeményezze a tagállamok részére 
az eszköz keretében történő 
kötelezettségvállalás vagy a kifizetési 
előirányzatok felfüggesztését a 
jogállamiság általános hiányosságai 
esetén, amennyiben azok hátrányosan 
érintik vagy annak kockázatát hordozzák, 
hogy hátrányosan érinthetik a hatékony 
és eredményes pénzgazdálkodással vagy 
az Unió pénzügyi érdekeinek a védelmével 
kapcsolatos elveket. Az eszköznek világos 
szabályokról és eljárásokról kell 
gondoskodnia a felfüggesztési 
mechanizmus kezdeményezésére vagy 
annak megszüntetésére vonatkozóan. E 
tekintetben az eszköz keretében történő 
finanszírozás felfüggesztésének 
kezdeményezésére irányuló eljárást és az 
azt követő tartalékba helyezést csak akkor 
szabad blokkolni, ha a Tanács minősített 
többsége vagy a Parlament többsége ezt 
ellenzi.

Or. en

Módosítás 543
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A tagállamok által végrehajtandó 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveket 
és a megfelelő, ezekre allokált pénzügyi 
hozzájárulásokat a Bizottságnak 
végrehajtási jogi aktus formájában kell 
rögzítenie. E rendelet végrehajtása 
egységes feltételeinek biztosítása 
érdekében a Bizottságra végrehajtási 
hatásköröket kell ruházni. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervek elfogadásával, 
valamint a pénzügyi támogatásnak a 
vonatkozó mérföldkövek és célok 

törölve
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teljesítését követő kifizetésével kapcsolatos 
végrehajtási hatáskört a 182/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően az ott meghatározott 
vizsgálóbizottsági eljárás alkalmazásával 
a Bizottság gyakorolja13. A végrehajtási 
jogi aktus elfogadását követően lehetővé 
kell tenni, hogy az érintett tagállam és a 
Bizottság megállapodjon bizonyos 
technikai jellegű operatív szabályokról, 
amelyek részletesen meghatározzák a 
végrehajtásnak a határidőkkel, a 
mérföldkövekre és célokra vonatkozó 
mutatókkal, valamint az alapul szolgáló 
adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos 
vonatkozásait. Annak érdekében, hogy az 
operatív szabályok a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv végrehajtása során 
fennálló körülmények tekintetében 
mindvégig relevánsak legyenek, lehetővé 
kell tenni az ilyen technikai szabályok 
elemeinek kölcsönös egyetértés alapján 
történő módosítását. E rendeletre az 
Európai Parlament és a Tanács által az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 322. cikke alapján elfogadott 
horizontális pénzügyi szabályok 
alkalmazandók. E szabályokat a 
költségvetési rendelet rögzíti, és azok 
meghatározzák különösen a költségvetés 
elkészítésére és annak vissza nem 
térítendő támogatások, közbeszerzés, 
pénzdíjak és közvetett végrehajtás révén 
történő végrehajtására vonatkozó eljárást, 
valamint rendelkeznek a pénzügyi 
szereplők felelősségére vonatkozó 
ellenőrzésekről. Az EUMSZ 322. cikke 
alapján elfogadott szabályok érintik 
emellett az uniós költségvetésnek a 
tagállamokban a jogállamiság 
tekintetében fennálló, általánossá vált 
hiányosságok esetén történő védelmét, 
mivel a jogállamiság tiszteletben tartása 
elengedhetetlen előfeltétele a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásnak és a 
hatékony uniós finanszírozásnak.
__________________
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13 Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 
16.) a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 
13. o.).

Or. en

Módosítás 544
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Paul Tang, Csaba Molnár

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A tagállamok által végrehajtandó 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveket 
és a megfelelő, ezekre allokált pénzügyi 
hozzájárulásokat a Bizottságnak 
végrehajtási jogi aktus formájában kell 
rögzítenie. E rendelet végrehajtása 
egységes feltételeinek biztosítása 
érdekében a Bizottságra végrehajtási 
hatásköröket kell ruházni. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervek elfogadásával, 
valamint a pénzügyi támogatásnak a 
vonatkozó mérföldkövek és célok 
teljesítését követő kifizetésével kapcsolatos 
végrehajtási hatáskört a 182/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően az ott meghatározott 
vizsgálóbizottsági eljárás alkalmazásával 
a Bizottság gyakorolja13. A végrehajtási 
jogi aktus elfogadását követően lehetővé 
kell tenni, hogy az érintett tagállam és a 
Bizottság megállapodjon bizonyos 
technikai jellegű operatív szabályokról, 
amelyek részletesen meghatározzák a 
végrehajtásnak a határidőkkel, a 
mérföldkövekre és célokra vonatkozó 
mutatókkal, valamint az alapul szolgáló 
adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos 
vonatkozásait. Annak érdekében, hogy az 
operatív szabályok a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv végrehajtása során 

(39) A tagállamok által végrehajtandó 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveket 
és a megfelelő, ezekre allokált pénzügyi 
hozzájárulásokat a Bizottságnak 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
formájában kell rögzítenie.
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fennálló körülmények tekintetében 
mindvégig relevánsak legyenek, lehetővé 
kell tenni az ilyen technikai szabályok 
elemeinek kölcsönös egyetértés alapján 
történő módosítását. E rendeletre az 
Európai Parlament és a Tanács által az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 322. cikke alapján elfogadott 
horizontális pénzügyi szabályok 
alkalmazandók. E szabályokat a 
költségvetési rendelet rögzíti, és azok 
meghatározzák különösen a költségvetés 
elkészítésére és annak vissza nem 
térítendő támogatások, közbeszerzés, 
pénzdíjak és közvetett végrehajtás révén 
történő végrehajtására vonatkozó eljárást, 
valamint rendelkeznek a pénzügyi 
szereplők felelősségére vonatkozó 
ellenőrzésekről. Az EUMSZ 322. cikke 
alapján elfogadott szabályok érintik 
emellett az uniós költségvetésnek a 
tagállamokban a jogállamiság 
tekintetében fennálló, általánossá vált 
hiányosságok esetén történő védelmét, 
mivel a jogállamiság tiszteletben tartása 
elengedhetetlen előfeltétele a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásnak és a 
hatékony uniós finanszírozásnak.
__________________ __________________
13 Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 
a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

13 Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 
a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Or. en

Módosítás 545
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A tagállamok által végrehajtandó (39) A tagállamok által végrehajtandó 
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helyreállítási és rezilienciaépítési terveket 
és a megfelelő, ezekre allokált pénzügyi 
hozzájárulásokat a Bizottságnak 
végrehajtási jogi aktus formájában kell 
rögzítenie. E rendelet végrehajtása 
egységes feltételeinek biztosítása 
érdekében a Bizottságra végrehajtási 
hatásköröket kell ruházni. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervek elfogadásával, 
valamint a pénzügyi támogatásnak a 
vonatkozó mérföldkövek és célok 
teljesítését követő kifizetésével kapcsolatos 
végrehajtási hatáskört a 182/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően az ott meghatározott 
vizsgálóbizottsági eljárás alkalmazásával 
a Bizottság gyakorolja13. A végrehajtási 
jogi aktus elfogadását követően lehetővé 
kell tenni, hogy az érintett tagállam és a 
Bizottság megállapodjon bizonyos 
technikai jellegű operatív szabályokról, 
amelyek részletesen meghatározzák a 
végrehajtásnak a határidőkkel, a 
mérföldkövekre és célokra vonatkozó 
mutatókkal, valamint az alapul szolgáló 
adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos 
vonatkozásait. Annak érdekében, hogy az 
operatív szabályok a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv végrehajtása során 
fennálló körülmények tekintetében 
mindvégig relevánsak legyenek, lehetővé 
kell tenni az ilyen technikai szabályok 
elemeinek kölcsönös egyetértés alapján 
történő módosítását. E rendeletre az 
Európai Parlament és a Tanács által az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 322. cikke alapján elfogadott 
horizontális pénzügyi szabályok 
alkalmazandók. E szabályokat a 
költségvetési rendelet rögzíti, és azok 
meghatározzák különösen a költségvetés 
elkészítésére és annak vissza nem 
térítendő támogatások, közbeszerzés, 
pénzdíjak és közvetett végrehajtás révén 
történő végrehajtására vonatkozó eljárást, 
valamint rendelkeznek a pénzügyi 
szereplők felelősségére vonatkozó 
ellenőrzésekről. Az EUMSZ 322. cikke 
alapján elfogadott szabályok érintik 

helyreállítási és rezilienciaépítési terveket 
és a megfelelő, ezekre allokált pénzügyi 
hozzájárulásokat a Bizottságnak 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
formájában kell rögzítenie.
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emellett az uniós költségvetésnek a 
tagállamokban a jogállamiság 
tekintetében fennálló, általánossá vált 
hiányosságok esetén történő védelmét, 
mivel a jogállamiság tiszteletben tartása 
elengedhetetlen előfeltétele a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásnak és a 
hatékony uniós finanszírozásnak.
__________________ __________________
13 Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 
a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

13 Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 
a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Or. en

Módosítás 546
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A tagállamok által végrehajtandó 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveket 
és a megfelelő, ezekre allokált pénzügyi 
hozzájárulásokat a Bizottságnak 
végrehajtási jogi aktus formájában kell 
rögzítenie. E rendelet végrehajtása 
egységes feltételeinek biztosítása 
érdekében a Bizottságra végrehajtási 
hatásköröket kell ruházni. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervek elfogadásával, 
valamint a pénzügyi támogatásnak a 
vonatkozó mérföldkövek és célok 
teljesítését követő kifizetésével kapcsolatos 
végrehajtási hatáskört a 182/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően az ott meghatározott 
vizsgálóbizottsági eljárás alkalmazásával a 
Bizottság gyakorolja13. A végrehajtási jogi 
aktus elfogadását követően lehetővé kell 
tenni, hogy az érintett tagállam és a 

(39) A tagállamok által végrehajtandó 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveket 
és a megfelelő, ezekre allokált pénzügyi 
hozzájárulásokat a Bizottságnak 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
formájában kell rögzítenie. Az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 
(EUMSZ) 290. cikkével összhangban a 
jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
elfogadásával, valamint a pénzügyi 
támogatásnak a vonatkozó mérföldkövek 
és célok teljesítését követő kifizetésével 
kapcsolatos hatáskörrel a Bizottságot kell 
felhatalmazni. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság előkészítési munkája során 
megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten, és ezeket a 
konzultációkat a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló 2016. április 13-i 
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Bizottság megállapodjon bizonyos 
technikai jellegű operatív szabályokról, 
amelyek részletesen meghatározzák a 
végrehajtásnak a határidőkkel, a 
mérföldkövekre és célokra vonatkozó 
mutatókkal, valamint az alapul szolgáló 
adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos 
vonatkozásait. Annak érdekében, hogy az 
operatív szabályok a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv végrehajtása során 
fennálló körülmények tekintetében 
mindvégig relevánsak legyenek, lehetővé 
kell tenni az ilyen technikai szabályok 
elemeinek kölcsönös egyetértés alapján 
történő módosítását. E rendeletre az 
Európai Parlament és a Tanács által az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
322. cikke alapján elfogadott horizontális 
pénzügyi szabályok alkalmazandók. E 
szabályokat a költségvetési rendelet rögzíti, 
és azok meghatározzák különösen a 
költségvetés elkészítésére és annak vissza 
nem térítendő támogatások, közbeszerzés, 
pénzdíjak és közvetett végrehajtás révén 
történő végrehajtására vonatkozó eljárást, 
valamint rendelkeznek a pénzügyi 
szereplők felelősségére vonatkozó 
ellenőrzésekről. Az EUMSZ 322. cikke 
alapján elfogadott szabályok érintik 
emellett az uniós költségvetésnek a 
tagállamokban a jogállamiság tekintetében 
fennálló, általánossá vált hiányosságok 
esetén történő védelmét, mivel a 
jogállamiság tiszteletben tartása 
elengedhetetlen előfeltétele a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásnak és a 
hatékony uniós finanszírozásnak.

intézményközi megállapodásban 
megszabott elvekkel összhangban 
végezzék. Különösen a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésében való 
egyenlő részvétel biztosítása érdekében az 
Európai Parlament és a Tanács a 
tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap 
kézhez minden dokumentumot, és 
szakértőik rendszeresen részt vehetnek a 
Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok előkészítésével foglalkozó 
szakértői csoportjainak ülésein, az ott 
meghatározott vizsgálóbizottsági eljárás 
alkalmazásával. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadását követően 
lehetővé kell tenni, hogy az érintett 
tagállam és a Bizottság megállapodjon 
bizonyos technikai jellegű operatív 
szabályokról, amelyek részletesen 
meghatározzák a végrehajtásnak a 
határidőkkel, a mérföldkövekre és célokra 
vonatkozó mutatókkal, valamint az alapul 
szolgáló adatokhoz való hozzáféréssel 
kapcsolatos vonatkozásait. Annak 
érdekében, hogy az operatív szabályok a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
végrehajtása során fennálló körülmények 
tekintetében mindvégig relevánsak 
legyenek, lehetővé kell tenni az ilyen 
technikai szabályok elemeinek kölcsönös 
egyetértés alapján történő módosítását. E 
rendeletre az Európai Parlament és a 
Tanács által az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 322. cikke alapján 
elfogadott horizontális pénzügyi szabályok 
alkalmazandók. E szabályokat a 
költségvetési rendelet rögzíti, és azok 
meghatározzák különösen a költségvetés 
elkészítésére és annak vissza nem térítendő 
támogatások, közbeszerzés, pénzdíjak és 
közvetett végrehajtás révén történő 
végrehajtására vonatkozó eljárást, valamint 
rendelkeznek a pénzügyi szereplők 
felelősségére vonatkozó ellenőrzésekről. 
Az EUMSZ 322. cikke alapján elfogadott 
szabályok érintik emellett az uniós 
költségvetésnek a tagállamokban a 
jogállamiság tekintetében fennálló, 
általánossá vált hiányosságok esetén 
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történő védelmét, mivel a jogállamiság 
tiszteletben tartása elengedhetetlen 
előfeltétele a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodásnak és a hatékony uniós 
finanszírozásnak.

__________________ __________________
13 Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 
a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

13 Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 
a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Or. en

Módosítás 547
Irene Tinagli, Margarida Marques, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A tagállamok által végrehajtandó 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveket 
és a megfelelő, ezekre allokált pénzügyi 
hozzájárulásokat a Bizottságnak 
végrehajtási jogi aktus formájában kell 
rögzítenie. E rendelet végrehajtása 
egységes feltételeinek biztosítása 
érdekében a Bizottságra végrehajtási 
hatásköröket kell ruházni. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervek elfogadásával, 
valamint a pénzügyi támogatásnak a 
vonatkozó mérföldkövek és célok 
teljesítését követő kifizetésével kapcsolatos 
végrehajtási hatáskört a 182/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően az ott meghatározott 
vizsgálóbizottsági eljárás alkalmazásával a 
Bizottság gyakorolja13. A végrehajtási jogi 
aktus elfogadását követően lehetővé kell 
tenni, hogy az érintett tagállam és a 
Bizottság megállapodjon bizonyos 
technikai jellegű operatív szabályokról, 
amelyek részletesen meghatározzák a 
végrehajtásnak a határidőkkel, a 

(39) A tagállamok által végrehajtandó 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveket 
és a megfelelő, ezekre allokált pénzügyi 
hozzájárulásokat a Bizottságnak 
végrehajtási jogi aktus formájában kell 
rögzítenie. E rendelet végrehajtása 
egységes feltételeinek biztosítása 
érdekében a Bizottságra végrehajtási 
hatásköröket kell ruházni. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervek elfogadásával, 
valamint a pénzügyi támogatásnak a 
vonatkozó mérföldkövek és célok 
teljesítését követő kifizetésével kapcsolatos 
végrehajtási hatáskört a 182/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően az ott meghatározott 
vizsgálóbizottsági eljárás alkalmazásával a 
Bizottság gyakorolja13. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadását követően 
lehetővé kell tenni, hogy az érintett 
tagállam és a Bizottság megállapodjon 
bizonyos technikai jellegű operatív 
szabályokról, amelyek részletesen 
meghatározzák a végrehajtásnak a 
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mérföldkövekre és célokra vonatkozó 
mutatókkal, valamint az alapul szolgáló 
adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos 
vonatkozásait. Annak érdekében, hogy az 
operatív szabályok a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv végrehajtása során 
fennálló körülmények tekintetében 
mindvégig relevánsak legyenek, lehetővé 
kell tenni az ilyen technikai szabályok 
elemeinek kölcsönös egyetértés alapján 
történő módosítását. E rendeletre az 
Európai Parlament és a Tanács által az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 322. cikke alapján elfogadott 
horizontális pénzügyi szabályok 
alkalmazandók. E szabályokat a 
költségvetési rendelet rögzíti, és azok 
meghatározzák különösen a költségvetés 
elkészítésére és annak vissza nem 
térítendő támogatások, közbeszerzés, 
pénzdíjak és közvetett végrehajtás révén 
történő végrehajtására vonatkozó eljárást, 
valamint rendelkeznek a pénzügyi 
szereplők felelősségére vonatkozó 
ellenőrzésekről. Az EUMSZ 322. cikke 
alapján elfogadott szabályok érintik 
emellett az uniós költségvetésnek a 
tagállamokban a jogállamiság 
tekintetében fennálló, általánossá vált 
hiányosságok esetén történő védelmét, 
mivel a jogállamiság tiszteletben tartása 
elengedhetetlen előfeltétele a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásnak és a 
hatékony uniós finanszírozásnak.

határidőkkel, a mérföldkövekre és célokra 
vonatkozó mutatókkal, valamint az alapul 
szolgáló adatokhoz való hozzáféréssel 
kapcsolatos vonatkozásait. Az ilyen 
intézkedések, valamint a releváns 
mérföldkövek és célértékek megválasztása 
lehetővé teszi az infrastrukturális 
beruházások bevonását a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekbe, amelyeknek a 
végrehajtásához méretük és összetettségük 
folytán a rendelet időhorizontját 
meghaladó hosszabb időre lehet szükség, 

__________________ __________________
13 Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 
a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

13 Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 
a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Or. en

Módosítás 548
Jens Geier, Joachim Schuster
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Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A tagállamok által végrehajtandó 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveket 
és a megfelelő, ezekre allokált pénzügyi 
hozzájárulásokat a Bizottságnak 
végrehajtási jogi aktus formájában kell 
rögzítenie. E rendelet végrehajtása 
egységes feltételeinek biztosítása 
érdekében a Bizottságra végrehajtási 
hatásköröket kell ruházni. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervek elfogadásával, 
valamint a pénzügyi támogatásnak a 
vonatkozó mérföldkövek és célok 
teljesítését követő kifizetésével kapcsolatos 
végrehajtási hatáskört a 182/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően az ott meghatározott 
vizsgálóbizottsági eljárás alkalmazásával 
a Bizottság gyakorolja13. A végrehajtási 
jogi aktus elfogadását követően lehetővé 
kell tenni, hogy az érintett tagállam és a 
Bizottság megállapodjon bizonyos 
technikai jellegű operatív szabályokról, 
amelyek részletesen meghatározzák a 
végrehajtásnak a határidőkkel, a 
mérföldkövekre és célokra vonatkozó 
mutatókkal, valamint az alapul szolgáló 
adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos 
vonatkozásait. Annak érdekében, hogy az 
operatív szabályok a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv végrehajtása során 
fennálló körülmények tekintetében 
mindvégig relevánsak legyenek, lehetővé 
kell tenni az ilyen technikai szabályok 
elemeinek kölcsönös egyetértés alapján 
történő módosítását. E rendeletre az 
Európai Parlament és a Tanács által az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
322. cikke alapján elfogadott horizontális 
pénzügyi szabályok alkalmazandók. E 
szabályokat a költségvetési rendelet rögzíti, 
és azok meghatározzák különösen a 
költségvetés elkészítésére és annak vissza 
nem térítendő támogatások, közbeszerzés, 
pénzdíjak és közvetett végrehajtás révén 

(39) A tagállamok által végrehajtandó 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveket, 
a megfelelő, ezekre allokált pénzügyi 
hozzájárulásokat és az ezt kísérő 
költségvetési átcsoportosításokat az 
Európai Parlament és a Tanács által 
elfogadandó jogalkotási aktussal kell 
megállapítani. Az elfogadást követően 
lehetővé kell tenni, hogy az érintett 
tagállam és a Bizottság megállapodjon 
bizonyos technikai jellegű operatív 
szabályokról, amelyek részletesen 
meghatározzák a végrehajtásnak a 
határidőkkel, a mérföldkövekre és célokra 
vonatkozó mutatókkal, valamint az alapul 
szolgáló adatokhoz való hozzáféréssel 
kapcsolatos vonatkozásait. Annak 
érdekében, hogy az operatív szabályok a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
végrehajtása során fennálló körülmények 
tekintetében mindvégig relevánsak 
legyenek, lehetővé kell tenni az ilyen 
technikai szabályok elemeinek kölcsönös 
egyetértés alapján történő módosítását. E 
rendeletre az Európai Parlament és a 
Tanács által az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 322. cikke alapján 
elfogadott horizontális pénzügyi szabályok 
alkalmazandók. E szabályokat a 
költségvetési rendelet rögzíti, és azok 
meghatározzák különösen a költségvetés 
elkészítésére és annak vissza nem térítendő 
támogatások, közbeszerzés, pénzdíjak és 
közvetett végrehajtás révén történő 
végrehajtására vonatkozó eljárást, valamint 
rendelkeznek a pénzügyi szereplők 
felelősségére vonatkozó ellenőrzésekről. 
Az EUMSZ 322. cikke alapján elfogadott 
szabályok érintik emellett az uniós 
költségvetésnek a tagállamokban a 
jogállamiság tekintetében fennálló, 
általánossá vált hiányosságok esetén 
történő védelmét, mivel a jogállamiság 
tiszteletben tartása elengedhetetlen 
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történő végrehajtására vonatkozó eljárást, 
valamint rendelkeznek a pénzügyi 
szereplők felelősségére vonatkozó 
ellenőrzésekről. Az EUMSZ 322. cikke 
alapján elfogadott szabályok érintik 
emellett az uniós költségvetésnek a 
tagállamokban a jogállamiság tekintetében 
fennálló, általánossá vált hiányosságok 
esetén történő védelmét, mivel a 
jogállamiság tiszteletben tartása 
elengedhetetlen előfeltétele a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásnak és a 
hatékony uniós finanszírozásnak.

előfeltétele a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodásnak és a hatékony uniós 
finanszírozásnak.

__________________ __________________
13 Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 
a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

13 Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 
a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Or. en

Módosítás 549
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A tagállamok által végrehajtandó 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveket 
és a megfelelő, ezekre allokált pénzügyi 
hozzájárulásokat a Bizottságnak 
végrehajtási jogi aktus formájában kell 
rögzítenie. E rendelet végrehajtása 
egységes feltételeinek biztosítása 
érdekében a Bizottságra végrehajtási 
hatásköröket kell ruházni. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervek elfogadásával, 
valamint a pénzügyi támogatásnak a 
vonatkozó mérföldkövek és célok 
teljesítését követő kifizetésével kapcsolatos 
végrehajtási hatáskört a 182/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően az ott meghatározott 

(39) A tagállamok által végrehajtandó 
éves helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveket és a megfelelő, ezekre allokált 
pénzügyi hozzájárulásokat a Bizottságnak 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
formájában kell rögzítenie, miután az 
Európai Parlament és a Tanács 
határozatot hozott a nemzeti helyreállítási 
terveknek az EU az éves fenntartható 
növekedési stratégiájának a globális 
célkitűzéseire és stratégiáira és az EU 
költségvetésére gyakorolt hatásról szóló 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusról. E 
rendelet végrehajtása egységes 
feltételeinek biztosítása érdekében a 
Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell 
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vizsgálóbizottsági eljárás alkalmazásával a 
Bizottság gyakorolja13. A végrehajtási jogi 
aktus elfogadását követően lehetővé kell 
tenni, hogy az érintett tagállam és a 
Bizottság megállapodjon bizonyos 
technikai jellegű operatív szabályokról, 
amelyek részletesen meghatározzák a 
végrehajtásnak a határidőkkel, a 
mérföldkövekre és célokra vonatkozó 
mutatókkal, valamint az alapul szolgáló 
adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos 
vonatkozásait. Annak érdekében, hogy az 
operatív szabályok a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv végrehajtása során 
fennálló körülmények tekintetében 
mindvégig relevánsak legyenek, lehetővé 
kell tenni az ilyen technikai szabályok 
elemeinek kölcsönös egyetértés alapján 
történő módosítását. E rendeletre az 
Európai Parlament és a Tanács által az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
322. cikke alapján elfogadott horizontális 
pénzügyi szabályok alkalmazandók. E 
szabályokat a költségvetési rendelet rögzíti, 
és azok meghatározzák különösen a 
költségvetés elkészítésére és annak vissza 
nem térítendő támogatások, közbeszerzés, 
pénzdíjak és közvetett végrehajtás révén 
történő végrehajtására vonatkozó eljárást, 
valamint rendelkeznek a pénzügyi 
szereplők felelősségére vonatkozó 
ellenőrzésekről. Az EUMSZ 322. cikke 
alapján elfogadott szabályok érintik 
emellett az uniós költségvetésnek a 
tagállamokban a jogállamiság tekintetében 
fennálló, általánossá vált hiányosságok 
esetén történő védelmét, mivel a 
jogállamiság tiszteletben tartása 
elengedhetetlen előfeltétele a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásnak és a 
hatékony uniós finanszírozásnak.

ruházni. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek elfogadásával, 
valamint a pénzügyi támogatásnak a 
vonatkozó mérföldkövek és célok 
teljesítését követő kifizetésével kapcsolatos 
végrehajtási hatáskört a 182/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően az ott meghatározott 
vizsgálóbizottsági eljárás alkalmazásával a 
Bizottság gyakorolja13. A végrehajtási jogi 
aktus elfogadását követően lehetővé kell 
tenni, hogy az érintett tagállam és a 
Bizottság megállapodjon bizonyos 
technikai jellegű operatív szabályokról, 
amelyek részletesen meghatározzák a 
végrehajtásnak a határidőkkel, a 
mérföldkövekre és célokra vonatkozó 
mutatókkal, valamint az alapul szolgáló 
adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos 
vonatkozásait. Annak érdekében, hogy az 
operatív szabályok a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv végrehajtása során 
fennálló körülmények tekintetében 
mindvégig relevánsak legyenek, lehetővé 
kell tenni az ilyen technikai szabályok 
elemeinek kölcsönös egyetértés alapján 
történő módosítását. E rendeletre az 
Európai Parlament és a Tanács által az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
322. cikke alapján elfogadott horizontális 
pénzügyi szabályok alkalmazandók. E 
szabályokat a költségvetési rendelet rögzíti, 
és azok meghatározzák különösen a 
költségvetés elkészítésére és annak vissza 
nem térítendő támogatások, közbeszerzés, 
pénzdíjak és közvetett végrehajtás révén 
történő végrehajtására vonatkozó eljárást, 
valamint rendelkeznek a pénzügyi 
szereplők felelősségére vonatkozó 
ellenőrzésekről. Az EUMSZ 322. cikke 
alapján elfogadott szabályok érintik 
emellett az uniós költségvetésnek a 
tagállamokban a jogállamiság tekintetében 
fennálló, általánossá vált hiányosságok 
esetén történő védelmét, mivel a 
jogállamiság tiszteletben tartása 
elengedhetetlen előfeltétele a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásnak és a 
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hatékony uniós finanszírozásnak.

__________________ __________________
13 Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 
a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

13 Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 
a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Or. en

Módosítás 550
Marc Angel

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A tagállamok által végrehajtandó 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveket 
és a megfelelő, ezekre allokált pénzügyi 
hozzájárulásokat a Bizottságnak 
végrehajtási jogi aktus formájában kell 
rögzítenie. E rendelet végrehajtása 
egységes feltételeinek biztosítása 
érdekében a Bizottságra végrehajtási 
hatásköröket kell ruházni. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervek elfogadásával, 
valamint a pénzügyi támogatásnak a 
vonatkozó mérföldkövek és célok 
teljesítését követő kifizetésével kapcsolatos 
végrehajtási hatáskört a 182/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően az ott meghatározott 
vizsgálóbizottsági eljárás alkalmazásával a 
Bizottság gyakorolja13. A végrehajtási jogi 
aktus elfogadását követően lehetővé kell 
tenni, hogy az érintett tagállam és a 
Bizottság megállapodjon bizonyos 
technikai jellegű operatív szabályokról, 
amelyek részletesen meghatározzák a 
végrehajtásnak a határidőkkel, a 
mérföldkövekre és célokra vonatkozó 
mutatókkal, valamint az alapul szolgáló 
adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos 
vonatkozásait. Annak érdekében, hogy az 

(39) A tagállamok által végrehajtandó 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveket 
és a megfelelő, ezekre allokált pénzügyi 
hozzájárulásokat a Bizottságnak 
végrehajtási jogi aktus formájában kell 
rögzítenie. E rendelet végrehajtása 
egységes feltételeinek biztosítása 
érdekében a Bizottságra végrehajtási 
hatásköröket kell ruházni. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervek elfogadásával, 
valamint a pénzügyi támogatásnak a 
vonatkozó mérföldkövek és célok 
teljesítését követő kifizetésével kapcsolatos 
végrehajtási hatáskört a 182/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően az ott meghatározott 
vizsgálóbizottsági eljárás alkalmazásával a 
Bizottság gyakorolja13. A végrehajtási jogi 
aktus elfogadását követően lehetővé kell 
tenni, hogy az érintett tagállam és a 
Bizottság megállapodjon bizonyos 
technikai jellegű operatív szabályokról, 
amelyek részletesen meghatározzák a 
végrehajtásnak a határidőkkel, a 
mérföldkövekre és célokra vonatkozó 
mutatókkal, valamint az alapul szolgáló 
adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos 
vonatkozásait. Annak érdekében, hogy az 
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operatív szabályok a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv végrehajtása során 
fennálló körülmények tekintetében 
mindvégig relevánsak legyenek, lehetővé 
kell tenni az ilyen technikai szabályok 
elemeinek kölcsönös egyetértés alapján 
történő módosítását. E rendeletre az 
Európai Parlament és a Tanács által az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
322. cikke alapján elfogadott horizontális 
pénzügyi szabályok alkalmazandók. E 
szabályokat a költségvetési rendelet rögzíti, 
és azok meghatározzák különösen a 
költségvetés elkészítésére és annak vissza 
nem térítendő támogatások, közbeszerzés, 
pénzdíjak és közvetett végrehajtás révén 
történő végrehajtására vonatkozó eljárást, 
valamint rendelkeznek a pénzügyi 
szereplők felelősségére vonatkozó 
ellenőrzésekről. Az EUMSZ 322. cikke 
alapján elfogadott szabályok érintik 
emellett az uniós költségvetésnek a 
tagállamokban a jogállamiság tekintetében 
fennálló, általánossá vált hiányosságok 
esetén történő védelmét, mivel a 
jogállamiság tiszteletben tartása 
elengedhetetlen előfeltétele a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásnak és a 
hatékony uniós finanszírozásnak.

operatív szabályok a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv végrehajtása során 
fennálló körülmények tekintetében 
mindvégig relevánsak legyenek, lehetővé 
kell tenni az ilyen technikai szabályok 
elemeinek kölcsönös egyetértés alapján 
történő módosítását. E rendeletre az 
Európai Parlament és a Tanács által az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
322. cikke alapján elfogadott horizontális 
pénzügyi szabályok alkalmazandók. E 
szabályokat a költségvetési rendelet rögzíti, 
és azok meghatározzák különösen a 
költségvetés elkészítésére és annak vissza 
nem térítendő támogatások, közbeszerzés, 
pénzdíjak és közvetett végrehajtás révén 
történő végrehajtására vonatkozó eljárást, 
valamint rendelkeznek a pénzügyi 
szereplők felelősségére vonatkozó 
ellenőrzésekről. Az EUMSZ 322. cikke 
alapján elfogadott szabályok érintik 
emellett az uniós költségvetésnek a 
tagállamokban a jogállamiság tekintetében 
fennálló, általánossá vált hiányosságok 
esetén történő védelmét, mivel a 
jogállamiság tiszteletben tartása 
elengedhetetlen előfeltétele a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásnak és a 
hatékony uniós finanszírozásnak. Ebből az 
következik, hogy a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz keretében 
rendelkezésre álló pénzügyi támogatásból 
nem szabad adni az olyan tagállamoknak, 
amelyek a jogállamiság tekintetében 
általános hiányosságokat mutatnak.

__________________ __________________
13 Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 
a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

13 Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 
a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Or. en

Módosítás 551
Jonás Fernández, Costas Mavrides
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Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A tagállamok által végrehajtandó 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveket 
és a megfelelő, ezekre allokált pénzügyi 
hozzájárulásokat a Bizottságnak 
végrehajtási jogi aktus formájában kell 
rögzítenie. E rendelet végrehajtása 
egységes feltételeinek biztosítása 
érdekében a Bizottságra végrehajtási 
hatásköröket kell ruházni. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervek elfogadásával, 
valamint a pénzügyi támogatásnak a 
vonatkozó mérföldkövek és célok 
teljesítését követő kifizetésével kapcsolatos 
végrehajtási hatáskört a 182/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően az ott meghatározott 
vizsgálóbizottsági eljárás alkalmazásával 
a Bizottság gyakorolja13. A végrehajtási 
jogi aktus elfogadását követően lehetővé 
kell tenni, hogy az érintett tagállam és a 
Bizottság megállapodjon bizonyos 
technikai jellegű operatív szabályokról, 
amelyek részletesen meghatározzák a 
végrehajtásnak a határidőkkel, a 
mérföldkövekre és célokra vonatkozó 
mutatókkal, valamint az alapul szolgáló 
adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos 
vonatkozásait. Annak érdekében, hogy az 
operatív szabályok a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv végrehajtása során 
fennálló körülmények tekintetében 
mindvégig relevánsak legyenek, lehetővé 
kell tenni az ilyen technikai szabályok 
elemeinek kölcsönös egyetértés alapján 
történő módosítását. E rendeletre az 
Európai Parlament és a Tanács által az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
322. cikke alapján elfogadott horizontális 
pénzügyi szabályok alkalmazandók. E 
szabályokat a költségvetési rendelet rögzíti, 
és azok meghatározzák különösen a 
költségvetés elkészítésére és annak vissza 
nem térítendő támogatások, közbeszerzés, 

(39) A tagállamok által végrehajtandó 
éves helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveket és a megfelelő, ezekre allokált 
pénzügyi hozzájárulásokat a Bizottságnak 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
formájában kell rögzítenie, miután az 
Európai Parlament és a Tanács 
határozatot hozott a nemzeti helyreállítási 
terveknek az EU az éves fenntartható 
növekedési stratégiájának a globális 
célkitűzéseire és stratégiáira és az EU 
költségvetésére gyakorolt hatásról szóló 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusról. E 
rendelet végrehajtása egységes 
feltételeinek biztosítása érdekében a 
Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell 
ruházni. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek elfogadásával, 
valamint a pénzügyi támogatásnak a 
vonatkozó mérföldkövek és célok 
teljesítését követő kifizetésével kapcsolatos 
végrehajtási és felhatalmazáson alapuló 
hatáskört a 182/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek13 és az 
EUMSZ 290. cikkének megfelelően a 
Bizottság gyakorolja. A végrehajtási jogi 
aktus elfogadását követően lehetővé kell 
tenni, hogy az érintett tagállam és a 
Bizottság megállapodjon bizonyos 
technikai jellegű operatív szabályokról, 
amelyek részletesen meghatározzák a 
végrehajtásnak a határidőkkel, a 
mérföldkövekre és célokra vonatkozó 
mutatókkal, valamint az alapul szolgáló 
adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos 
vonatkozásait. Annak érdekében, hogy az 
operatív szabályok a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv végrehajtása során 
fennálló körülmények tekintetében 
mindvégig relevánsak legyenek, lehetővé 
kell tenni az ilyen technikai szabályok 
elemeinek kölcsönös egyetértés alapján 
történő módosítását. E rendeletre az 
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pénzdíjak és közvetett végrehajtás révén 
történő végrehajtására vonatkozó eljárást, 
valamint rendelkeznek a pénzügyi 
szereplők felelősségére vonatkozó 
ellenőrzésekről. Az EUMSZ 322. cikke 
alapján elfogadott szabályok érintik 
emellett az uniós költségvetésnek a 
tagállamokban a jogállamiság tekintetében 
fennálló, általánossá vált hiányosságok 
esetén történő védelmét, mivel a 
jogállamiság tiszteletben tartása 
elengedhetetlen előfeltétele a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásnak és a 
hatékony uniós finanszírozásnak.

Európai Parlament és a Tanács által az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
322. cikke alapján elfogadott horizontális 
pénzügyi szabályok alkalmazandók. E 
szabályokat a költségvetési rendelet rögzíti, 
és azok meghatározzák különösen a 
költségvetés elkészítésére és annak vissza 
nem térítendő támogatások, közbeszerzés, 
pénzdíjak és közvetett végrehajtás révén 
történő végrehajtására vonatkozó eljárást, 
valamint rendelkeznek a pénzügyi 
szereplők felelősségére vonatkozó 
ellenőrzésekről. Az EUMSZ 322. cikke 
alapján elfogadott szabályok érintik 
emellett az uniós költségvetésnek a 
tagállamokban a jogállamiság tekintetében 
fennálló, általánossá vált hiányosságok 
esetén történő védelmét, mivel a 
jogállamiság tiszteletben tartása 
elengedhetetlen előfeltétele a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásnak és a 
hatékony uniós finanszírozásnak.

__________________ __________________
13 Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 
a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

13 Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 
a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Or. en

Módosítás 552
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A tagállamok által végrehajtandó 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveket 
és a megfelelő, ezekre allokált pénzügyi 
hozzájárulásokat a Bizottságnak 
végrehajtási jogi aktus formájában kell 
rögzítenie. E rendelet végrehajtása 
egységes feltételeinek biztosítása 

(39) A tagállamok által végrehajtandó 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveket 
és a megfelelő, ezekre allokált pénzügyi 
hozzájárulásokat a Bizottságnak 
végrehajtási jogi aktus formájában kell 
rögzítenie. E rendelet végrehajtása 
egységes feltételeinek biztosítása 
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érdekében a Bizottságra végrehajtási 
hatásköröket kell ruházni. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervek elfogadásával, 
valamint a pénzügyi támogatásnak a 
vonatkozó mérföldkövek és célok 
teljesítését követő kifizetésével kapcsolatos 
végrehajtási hatáskört a 182/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően az ott meghatározott 
vizsgálóbizottsági eljárás alkalmazásával a 
Bizottság gyakorolja13. A végrehajtási jogi 
aktus elfogadását követően lehetővé kell 
tenni, hogy az érintett tagállam és a 
Bizottság megállapodjon bizonyos 
technikai jellegű operatív szabályokról, 
amelyek részletesen meghatározzák a 
végrehajtásnak a határidőkkel, a 
mérföldkövekre és célokra vonatkozó 
mutatókkal, valamint az alapul szolgáló 
adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos 
vonatkozásait. Annak érdekében, hogy az 
operatív szabályok a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv végrehajtása során 
fennálló körülmények tekintetében 
mindvégig relevánsak legyenek, lehetővé 
kell tenni az ilyen technikai szabályok 
elemeinek kölcsönös egyetértés alapján 
történő módosítását. E rendeletre az 
Európai Parlament és a Tanács által az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
322. cikke alapján elfogadott horizontális 
pénzügyi szabályok alkalmazandók. E 
szabályokat a költségvetési rendelet rögzíti, 
és azok meghatározzák különösen a 
költségvetés elkészítésére és annak vissza 
nem térítendő támogatások, közbeszerzés, 
pénzdíjak és közvetett végrehajtás révén 
történő végrehajtására vonatkozó eljárást, 
valamint rendelkeznek a pénzügyi 
szereplők felelősségére vonatkozó 
ellenőrzésekről. Az EUMSZ 322. cikke 
alapján elfogadott szabályok érintik 
emellett az uniós költségvetésnek a 
tagállamokban a jogállamiság tekintetében 
fennálló, általánossá vált hiányosságok 
esetén történő védelmét, mivel a 
jogállamiság tiszteletben tartása 
elengedhetetlen előfeltétele a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásnak és a 

érdekében a Bizottságra végrehajtási 
hatásköröket kell ruházni. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervek elfogadásával, 
valamint a pénzügyi támogatásnak a 
vonatkozó mérföldkövek és célok 
teljesítését követő kifizetésével kapcsolatos 
végrehajtási hatáskört a 182/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően az ott meghatározott 
vizsgálóbizottsági eljárás alkalmazásával a 
Bizottság gyakorolja13. A végrehajtási jogi 
aktus elfogadását követően lehetővé kell 
tenni, hogy az érintett tagállam és a 
Bizottság megállapodjon bizonyos 
technikai jellegű operatív szabályokról, 
amelyek részletesen meghatározzák a 
végrehajtásnak a határidőkkel, a 
mérföldkövekre és célokra vonatkozó 
mutatókkal, valamint az alapul szolgáló 
adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos 
vonatkozásait. Annak érdekében, hogy az 
operatív szabályok a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv végrehajtása során 
fennálló körülmények tekintetében 
mindvégig relevánsak legyenek, lehetővé 
kell tenni az ilyen technikai szabályok 
elemeinek kölcsönös egyetértés alapján 
történő módosítását. E rendeletre az 
Európai Parlament és a Tanács által az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
322. cikke alapján elfogadott horizontális 
pénzügyi szabályok alkalmazandók. E 
szabályokat a költségvetési rendelet rögzíti, 
és azok meghatározzák különösen a 
költségvetés elkészítésére és annak vissza 
nem térítendő támogatások, közbeszerzés, 
pénzdíjak és közvetett végrehajtás révén 
történő végrehajtására vonatkozó eljárást, 
valamint rendelkeznek a pénzügyi 
szereplők felelősségére vonatkozó 
ellenőrzésekről. Az EUMSZ 322. cikke 
alapján elfogadott szabályok érintik 
emellett az uniós költségvetésnek a 
tagállamokban a jogállamiság tekintetében 
fennálló, általánossá vált hiányosságok 
esetén történő védelmét, mivel a 
jogállamiság tiszteletben tartása, a 
demokratikus fékek és egyensúlyok, a 
független igazságszolgáltatás, a média 
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hatékony uniós finanszírozásnak. pluralizmusa és a média szabadsága 
elengedhetetlen előfeltételei a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásnak és a 
hatékony uniós finanszírozásnak és a 
korrupció elleni küzdelemnek.

__________________ __________________
13 Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 
a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

13 Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 
a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Or. en

Módosítás 553
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A tagállamok által végrehajtandó 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveket 
és a megfelelő, ezekre allokált pénzügyi 
hozzájárulásokat a Bizottságnak 
végrehajtási jogi aktus formájában kell 
rögzítenie. E rendelet végrehajtása 
egységes feltételeinek biztosítása 
érdekében a Bizottságra végrehajtási 
hatásköröket kell ruházni. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervek elfogadásával, 
valamint a pénzügyi támogatásnak a 
vonatkozó mérföldkövek és célok 
teljesítését követő kifizetésével kapcsolatos 
végrehajtási hatáskört a 182/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően az ott meghatározott 
vizsgálóbizottsági eljárás alkalmazásával a 
Bizottság gyakorolja13. A végrehajtási jogi 
aktus elfogadását követően lehetővé kell 
tenni, hogy az érintett tagállam és a 
Bizottság megállapodjon bizonyos 
technikai jellegű operatív szabályokról, 
amelyek részletesen meghatározzák a 
végrehajtásnak a határidőkkel, a 

(39) A tagállamok által végrehajtandó 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveket 
és a megfelelő, ezekre allokált pénzügyi 
hozzájárulásokat a Bizottságnak 
végrehajtási jogi aktus formájában kell 
rögzítenie. E rendelet végrehajtása 
egységes feltételeinek biztosítása 
érdekében a Bizottságra végrehajtási 
hatásköröket kell ruházni. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervek elfogadásával, 
valamint a pénzügyi támogatásnak a 
vonatkozó mérföldkövek és célok 
teljesítését követő kifizetésével kapcsolatos 
végrehajtási hatáskört a 182/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően az ott meghatározott 
vizsgálóbizottsági eljárás alkalmazásával a 
Bizottság gyakorolja13. A végrehajtási jogi 
aktus elfogadását követően lehetővé kell 
tenni, hogy az érintett tagállam és a 
Bizottság megállapodjon bizonyos 
technikai jellegű operatív szabályokról, 
amelyek részletesen meghatározzák a 
végrehajtásnak a határidőkkel, a 
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mérföldkövekre és célokra vonatkozó 
mutatókkal, valamint az alapul szolgáló 
adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos 
vonatkozásait. Annak érdekében, hogy az 
operatív szabályok a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv végrehajtása során 
fennálló körülmények tekintetében 
mindvégig relevánsak legyenek, lehetővé 
kell tenni az ilyen technikai szabályok 
elemeinek kölcsönös egyetértés alapján 
történő módosítását. E rendeletre az 
Európai Parlament és a Tanács által az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
322. cikke alapján elfogadott horizontális 
pénzügyi szabályok alkalmazandók. E 
szabályokat a költségvetési rendelet rögzíti, 
és azok meghatározzák különösen a 
költségvetés elkészítésére és annak vissza 
nem térítendő támogatások, közbeszerzés, 
pénzdíjak és közvetett végrehajtás révén 
történő végrehajtására vonatkozó eljárást, 
valamint rendelkeznek a pénzügyi 
szereplők felelősségére vonatkozó 
ellenőrzésekről. Az EUMSZ 322. cikke 
alapján elfogadott szabályok érintik 
emellett az uniós költségvetésnek a 
tagállamokban a jogállamiság tekintetében 
fennálló, általánossá vált hiányosságok 
esetén történő védelmét, mivel a 
jogállamiság tiszteletben tartása 
elengedhetetlen előfeltétele a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásnak és a 
hatékony uniós finanszírozásnak.

mérföldkövekre és célokra vonatkozó 
mutatókkal, valamint az alapul szolgáló 
adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos 
vonatkozásait. Annak érdekében, hogy az 
operatív szabályok a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv végrehajtása során 
fennálló körülmények tekintetében 
mindvégig relevánsak legyenek, lehetővé 
kell tenni az ilyen technikai szabályok 
elemeinek kölcsönös egyetértés alapján 
történő módosítását. E rendeletre az 
Európai Parlament és a Tanács által az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
322. cikke alapján elfogadott horizontális 
pénzügyi szabályok alkalmazandók. E 
szabályokat a költségvetési rendelet rögzíti, 
és azok meghatározzák különösen a 
költségvetés elkészítésére és annak vissza 
nem térítendő támogatások, közbeszerzés, 
pénzdíjak és közvetett végrehajtás révén 
történő végrehajtására vonatkozó eljárást, 
valamint rendelkeznek a pénzügyi 
szereplők felelősségére vonatkozó 
ellenőrzésekről. Az EUMSZ 322. cikke 
alapján elfogadott szabályok érintik 
emellett az uniós költségvetésnek a 
tagállamokban a jogállamiság tekintetében 
fennálló, általánossá vált hiányosságok 
esetén történő védelmét, mivel a 
jogállamiság tiszteletben tartása, a 
demokratikus fékek és egyensúlyok, a 
független igazságszolgáltatás, a média 
pluralizmusa és a média szabadsága 
elengedhetetlen előfeltételei a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásnak és a 
hatékony uniós finanszírozásnak és a 
korrupció elleni küzdelemnek.

__________________ __________________
13 Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 
a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

13 Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 
a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Or. en
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Módosítás 554
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A tagállamok által végrehajtandó 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveket 
és a megfelelő, ezekre allokált pénzügyi 
hozzájárulásokat a Bizottságnak 
végrehajtási jogi aktus formájában kell 
rögzítenie. E rendelet végrehajtása 
egységes feltételeinek biztosítása 
érdekében a Bizottságra végrehajtási 
hatásköröket kell ruházni. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervek elfogadásával, 
valamint a pénzügyi támogatásnak a 
vonatkozó mérföldkövek és célok 
teljesítését követő kifizetésével kapcsolatos 
végrehajtási hatáskört a 182/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően az ott meghatározott 
vizsgálóbizottsági eljárás alkalmazásával a 
Bizottság gyakorolja13. A végrehajtási jogi 
aktus elfogadását követően lehetővé kell 
tenni, hogy az érintett tagállam és a 
Bizottság megállapodjon bizonyos 
technikai jellegű operatív szabályokról, 
amelyek részletesen meghatározzák a 
végrehajtásnak a határidőkkel, a 
mérföldkövekre és célokra vonatkozó 
mutatókkal, valamint az alapul szolgáló 
adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos 
vonatkozásait. Annak érdekében, hogy az 
operatív szabályok a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv végrehajtása során 
fennálló körülmények tekintetében 
mindvégig relevánsak legyenek, lehetővé 
kell tenni az ilyen technikai szabályok 
elemeinek kölcsönös egyetértés alapján 
történő módosítását. E rendeletre az 
Európai Parlament és a Tanács által az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
322. cikke alapján elfogadott horizontális 
pénzügyi szabályok alkalmazandók. E 
szabályokat a költségvetési rendelet rögzíti, 
és azok meghatározzák különösen a 

(39) A tagállamok által végrehajtandó 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveket 
és a megfelelő, ezekre allokált pénzügyi 
hozzájárulásokat a Bizottságnak 
végrehajtási jogi aktus formájában kell 
rögzítenie. E rendelet végrehajtása 
egységes feltételeinek biztosítása 
érdekében a Bizottságra végrehajtási 
hatásköröket kell ruházni. A helyreállítási, 
rezilienciaépítési és átállási tervek 
elfogadásával, valamint a pénzügyi 
támogatásnak a vonatkozó mérföldkövek 
és célok teljesítését követő kifizetésével 
kapcsolatos végrehajtási hatáskört a 
182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek megfelelően az ott 
meghatározott vizsgálóbizottsági eljárás 
alkalmazásával a Bizottság gyakorolja13. A 
végrehajtási jogi aktus elfogadását 
követően lehetővé kell tenni, hogy az 
érintett tagállam és a Bizottság 
megállapodjon bizonyos technikai jellegű 
operatív szabályokról, amelyek részletesen 
meghatározzák a végrehajtásnak a 
határidőkkel, a tudomány alapú és időben 
kötött mérföldkövekre és célokra 
vonatkozó fenntarthatósági mutatókkal, 
valamint az alapul szolgáló adatokhoz való 
hozzáféréssel kapcsolatos vonatkozásait. 
Annak érdekében, hogy az operatív 
szabályok a helyreállítási, rezilienciaépítési 
és átállási terv végrehajtása során fennálló 
körülmények tekintetében mindvégig 
relevánsak legyenek, lehetővé kell tenni az 
ilyen technikai szabályok elemeinek 
kölcsönös egyetértés alapján történő 
módosítását. E rendeletre az Európai 
Parlament és a Tanács által az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 322. 
cikke alapján elfogadott horizontális 
pénzügyi szabályok alkalmazandók. E 
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költségvetés elkészítésére és annak vissza 
nem térítendő támogatások, közbeszerzés, 
pénzdíjak és közvetett végrehajtás révén 
történő végrehajtására vonatkozó eljárást, 
valamint rendelkeznek a pénzügyi 
szereplők felelősségére vonatkozó 
ellenőrzésekről. Az EUMSZ 322. cikke 
alapján elfogadott szabályok érintik 
emellett az uniós költségvetésnek a 
tagállamokban a jogállamiság tekintetében 
fennálló, általánossá vált hiányosságok 
esetén történő védelmét, mivel a 
jogállamiság tiszteletben tartása 
elengedhetetlen előfeltétele a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásnak és a 
hatékony uniós finanszírozásnak.

szabályokat a költségvetési rendelet rögzíti, 
és azok meghatározzák különösen a 
költségvetés elkészítésére és annak vissza 
nem térítendő támogatások, közbeszerzés, 
pénzdíjak és közvetett végrehajtás révén 
történő végrehajtására vonatkozó eljárást, 
valamint rendelkeznek a pénzügyi 
szereplők felelősségére vonatkozó 
ellenőrzésekről. Az EUMSZ 322. cikke 
alapján elfogadott szabályok érintik 
emellett az uniós költségvetésnek a 
tagállamokban a jogállamiság tekintetében 
fennálló, általánossá vált hiányosságok 
esetén történő védelmét, mivel a 
jogállamiság tiszteletben tartása 
elengedhetetlen előfeltétele a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásnak és a 
hatékony uniós finanszírozásnak.

__________________ __________________
13 Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 
a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

13 Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 
a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Or. en

Módosítás 555
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A tagállamok által végrehajtandó 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveket 
és a megfelelő, ezekre allokált pénzügyi 
hozzájárulásokat a Bizottságnak 
végrehajtási jogi aktus formájában kell 
rögzítenie. E rendelet végrehajtása 
egységes feltételeinek biztosítása 
érdekében a Bizottságra végrehajtási 
hatásköröket kell ruházni. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervek elfogadásával, 
valamint a pénzügyi támogatásnak a 

(39) A tagállamok által végrehajtandó 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveket 
és a megfelelő, ezekre allokált pénzügyi 
hozzájárulásokat a Tanácsnak és az 
Európai Parlamentnek – a Bizottság 
javaslatára – felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus formájában kell elfogadnia. A 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
elfogadásával, valamint a pénzügyi 
támogatásnak a vonatkozó mérföldkövek 
és célok teljesítését követő kifizetésével 
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vonatkozó mérföldkövek és célok 
teljesítését követő kifizetésével 
kapcsolatos végrehajtási hatáskört a 
182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek megfelelően az ott 
meghatározott vizsgálóbizottsági eljárás 
alkalmazásával a Bizottság gyakorolja13. A 
végrehajtási jogi aktus elfogadását 
követően lehetővé kell tenni, hogy az 
érintett tagállam és a Bizottság 
megállapodjon bizonyos technikai jellegű 
operatív szabályokról, amelyek részletesen 
meghatározzák a végrehajtásnak a 
határidőkkel, a mérföldkövekre és célokra 
vonatkozó mutatókkal, valamint az alapul 
szolgáló adatokhoz való hozzáféréssel 
kapcsolatos vonatkozásait. Annak 
érdekében, hogy az operatív szabályok a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
végrehajtása során fennálló körülmények 
tekintetében mindvégig relevánsak 
legyenek, lehetővé kell tenni az ilyen 
technikai szabályok elemeinek kölcsönös 
egyetértés alapján történő módosítását. E 
rendeletre az Európai Parlament és a 
Tanács által az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 322. cikke alapján 
elfogadott horizontális pénzügyi szabályok 
alkalmazandók. E szabályokat a 
költségvetési rendelet rögzíti, és azok 
meghatározzák különösen a költségvetés 
elkészítésére és annak vissza nem térítendő 
támogatások, közbeszerzés, pénzdíjak és 
közvetett végrehajtás révén történő 
végrehajtására vonatkozó eljárást, valamint 
rendelkeznek a pénzügyi szereplők 
felelősségére vonatkozó ellenőrzésekről. 
Az EUMSZ 322. cikke alapján elfogadott 
szabályok érintik emellett az uniós 
költségvetésnek a tagállamokban a 
jogállamiság tekintetében fennálló, 
általánossá vált hiányosságok esetén 
történő védelmét, mivel a jogállamiság 
tiszteletben tartása elengedhetetlen 
előfeltétele a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodásnak és a hatékony uniós 
finanszírozásnak.

kapcsolatos végrehajtási hatáskört a 
182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek megfelelően az ott 
meghatározott vizsgálóbizottsági eljárás 
alkalmazásával a Bizottság gyakorolja13. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadását követően lehetővé kell tenni, 
hogy az érintett tagállam és a Bizottság 
megállapodjon bizonyos technikai jellegű 
operatív szabályokról, amelyek részletesen 
meghatározzák a végrehajtásnak a 
határidőkkel, a mérföldkövekre és célokra 
vonatkozó mutatókkal, valamint az alapul 
szolgáló adatokhoz való hozzáféréssel 
kapcsolatos vonatkozásait. Annak 
érdekében, hogy az operatív szabályok a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
végrehajtása során fennálló körülmények 
tekintetében mindvégig relevánsak 
legyenek, lehetővé kell tenni az ilyen 
technikai szabályok elemeinek kölcsönös 
egyetértés alapján történő módosítását. E 
rendeletre az Európai Parlament és a 
Tanács által az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 322. cikke alapján 
elfogadott horizontális pénzügyi szabályok 
alkalmazandók. E szabályokat a 
költségvetési rendelet rögzíti, és azok 
meghatározzák különösen a költségvetés 
elkészítésére és annak vissza nem térítendő 
támogatások, közbeszerzés, pénzdíjak és 
közvetett végrehajtás révén történő 
végrehajtására vonatkozó eljárást, valamint 
rendelkeznek a pénzügyi szereplők 
felelősségére vonatkozó ellenőrzésekről. 
Az EUMSZ 322. cikke alapján elfogadott 
szabályok érintik emellett az uniós 
költségvetésnek a tagállamokban a 
jogállamiság tekintetében fennálló, 
általánossá vált hiányosságok esetén 
történő védelmét, mivel a jogállamiság 
tiszteletben tartása elengedhetetlen 
előfeltétele a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodásnak és a hatékony uniós 
finanszírozásnak.

__________________ __________________
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13 Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 
a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

13 Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 
a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Or. en

Módosítás 556
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A tagállamok által végrehajtandó 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveket 
és a megfelelő, ezekre allokált pénzügyi 
hozzájárulásokat a Bizottságnak 
végrehajtási jogi aktus formájában kell 
rögzítenie. E rendelet végrehajtása 
egységes feltételeinek biztosítása 
érdekében a Bizottságra végrehajtási 
hatásköröket kell ruházni. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervek elfogadásával, 
valamint a pénzügyi támogatásnak a 
vonatkozó mérföldkövek és célok 
teljesítését követő kifizetésével kapcsolatos 
végrehajtási hatáskört a 182/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően az ott meghatározott 
vizsgálóbizottsági eljárás alkalmazásával a 
Bizottság gyakorolja13. A végrehajtási jogi 
aktus elfogadását követően lehetővé kell 
tenni, hogy az érintett tagállam és a 
Bizottság megállapodjon bizonyos 
technikai jellegű operatív szabályokról, 
amelyek részletesen meghatározzák a 
végrehajtásnak a határidőkkel, a 
mérföldkövekre és célokra vonatkozó 
mutatókkal, valamint az alapul szolgáló 
adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos 
vonatkozásait. Annak érdekében, hogy az 
operatív szabályok a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv végrehajtása során 
fennálló körülmények tekintetében 

(39) A tagállamok által végrehajtandó 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveket 
és a megfelelő, ezekre allokált pénzügyi 
hozzájárulásokat a Tanácsnak – a 
Bizottság javaslatára – végrehajtási 
határozat formájában kell elfogadnia. E 
rendelet végrehajtása egységes 
feltételeinek biztosítása érdekében a 
Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell 
ruházni. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek elfogadásával, 
valamint a pénzügyi támogatásnak a 
vonatkozó mérföldkövek és célok 
teljesítését követő kifizetésével kapcsolatos 
végrehajtási hatáskört a 182/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően az ott meghatározott 
vizsgálóbizottsági eljárás alkalmazásával a 
Bizottság gyakorolja13. A végrehajtási 
határozat elfogadását követően lehetővé 
kell tenni, hogy az érintett tagállam és a 
Bizottság megállapodjon bizonyos 
technikai jellegű operatív szabályokról, 
amelyek részletesen meghatározzák a 
végrehajtásnak a határidőkkel, a 
mérföldkövekre és célokra vonatkozó 
mutatókkal, valamint az alapul szolgáló 
adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos 
vonatkozásait. Annak érdekében, hogy az 
operatív szabályok a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv végrehajtása során 
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mindvégig relevánsak legyenek, lehetővé 
kell tenni az ilyen technikai szabályok 
elemeinek kölcsönös egyetértés alapján 
történő módosítását. E rendeletre az 
Európai Parlament és a Tanács által az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
322. cikke alapján elfogadott horizontális 
pénzügyi szabályok alkalmazandók. E 
szabályokat a költségvetési rendelet rögzíti, 
és azok meghatározzák különösen a 
költségvetés elkészítésére és annak vissza 
nem térítendő támogatások, közbeszerzés, 
pénzdíjak és közvetett végrehajtás révén 
történő végrehajtására vonatkozó eljárást, 
valamint rendelkeznek a pénzügyi 
szereplők felelősségére vonatkozó 
ellenőrzésekről. Az EUMSZ 322. cikke 
alapján elfogadott szabályok érintik 
emellett az uniós költségvetésnek a 
tagállamokban a jogállamiság tekintetében 
fennálló, általánossá vált hiányosságok 
esetén történő védelmét, mivel a 
jogállamiság tiszteletben tartása 
elengedhetetlen előfeltétele a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásnak és a 
hatékony uniós finanszírozásnak.

fennálló körülmények tekintetében 
mindvégig relevánsak legyenek, lehetővé 
kell tenni az ilyen technikai szabályok 
elemeinek kölcsönös egyetértés alapján 
történő módosítását. E rendeletre az 
Európai Parlament és a Tanács által az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
322. cikke alapján elfogadott horizontális 
pénzügyi szabályok alkalmazandók. E 
szabályokat a költségvetési rendelet rögzíti, 
és azok meghatározzák különösen a 
költségvetés elkészítésére és annak vissza 
nem térítendő támogatások, közbeszerzés, 
pénzdíjak és közvetett végrehajtás révén 
történő végrehajtására vonatkozó eljárást, 
valamint rendelkeznek a pénzügyi 
szereplők felelősségére vonatkozó 
ellenőrzésekről. Az EUMSZ 322. cikke 
alapján elfogadott szabályok érintik 
emellett az uniós költségvetésnek a 
tagállamokban a jogállamiság tekintetében 
fennálló, általánossá vált hiányosságok 
esetén történő védelmét, mivel a 
jogállamiság tiszteletben tartása 
elengedhetetlen előfeltétele a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásnak és a 
hatékony uniós finanszírozásnak.

__________________ __________________
13 Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 
a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

13 Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 
a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Or. en

Módosítás 557
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A tagállamok által végrehajtandó (39) A tagállamok által végrehajtandó 
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helyreállítási és rezilienciaépítési terveket 
és a megfelelő, ezekre allokált pénzügyi 
hozzájárulásokat a Bizottságnak 
végrehajtási jogi aktus formájában kell 
rögzítenie. E rendelet végrehajtása 
egységes feltételeinek biztosítása 
érdekében a Bizottságra végrehajtási 
hatásköröket kell ruházni. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervek elfogadásával, 
valamint a pénzügyi támogatásnak a 
vonatkozó mérföldkövek és célok 
teljesítését követő kifizetésével kapcsolatos 
végrehajtási hatáskört a 182/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően az ott meghatározott 
vizsgálóbizottsági eljárás alkalmazásával 
a Bizottság gyakorolja13. A végrehajtási 
jogi aktus elfogadását követően lehetővé 
kell tenni, hogy az érintett tagállam és a 
Bizottság megállapodjon bizonyos 
technikai jellegű operatív szabályokról, 
amelyek részletesen meghatározzák a 
végrehajtásnak a határidőkkel, a 
mérföldkövekre és célokra vonatkozó 
mutatókkal, valamint az alapul szolgáló 
adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos 
vonatkozásait. Annak érdekében, hogy az 
operatív szabályok a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv végrehajtása során 
fennálló körülmények tekintetében 
mindvégig relevánsak legyenek, lehetővé 
kell tenni az ilyen technikai szabályok 
elemeinek kölcsönös egyetértés alapján 
történő módosítását. E rendeletre az 
Európai Parlament és a Tanács által az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
322. cikke alapján elfogadott horizontális 
pénzügyi szabályok alkalmazandók. E 
szabályokat a költségvetési rendelet rögzíti, 
és azok meghatározzák különösen a 
költségvetés elkészítésére és annak vissza 
nem térítendő támogatások, közbeszerzés, 
pénzdíjak és közvetett végrehajtás révén 
történő végrehajtására vonatkozó eljárást, 
valamint rendelkeznek a pénzügyi 
szereplők felelősségére vonatkozó 
ellenőrzésekről. Az EUMSZ 322. cikke 
alapján elfogadott szabályok érintik 
emellett az uniós költségvetésnek a 

helyreállítási és rezilienciaépítési terveket 
és a megfelelő, ezekre allokált pénzügyi 
hozzájárulásokat a Bizottságnak 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
formájában kell rögzítenie. E rendelet 
végrehajtása egységes feltételeinek 
biztosítása érdekében a Bizottságra a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására irányuló hatásköröket kell 
ruházni. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek elfogadásával, 
valamint a pénzügyi támogatásnak a 
vonatkozó mérföldkövek és célok 
teljesítését követő kifizetésével kapcsolatos 
jogi aktusok elfogadásának hatáskörét az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSZ) 290. cikkével 
összhangban a Bizottság gyakorolja. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadását követően lehetővé kell tenni, 
hogy az érintett tagállam és a Bizottság 
megállapodjon bizonyos technikai jellegű 
operatív szabályokról, amelyek részletesen 
meghatározzák a végrehajtásnak a 
határidőkkel, a mérföldkövekre és célokra 
vonatkozó mutatókkal, valamint az alapul 
szolgáló adatokhoz való hozzáféréssel 
kapcsolatos vonatkozásait. Annak 
érdekében, hogy az operatív szabályok a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
végrehajtása során fennálló körülmények 
tekintetében mindvégig relevánsak 
legyenek, lehetővé kell tenni az ilyen 
technikai szabályok elemeinek kölcsönös 
egyetértés alapján történő módosítását. E 
rendeletre az Európai Parlament és a 
Tanács által az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 322. cikke alapján 
elfogadott horizontális pénzügyi szabályok 
alkalmazandók. E szabályokat a 
költségvetési rendelet rögzíti, és azok 
meghatározzák különösen a költségvetés 
elkészítésére és annak vissza nem térítendő 
támogatások, közbeszerzés, pénzdíjak és 
közvetett végrehajtás révén történő 
végrehajtására vonatkozó eljárást, valamint 
rendelkeznek a pénzügyi szereplők 
felelősségére vonatkozó ellenőrzésekről. 
Az EUMSZ 322. cikke alapján elfogadott 
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tagállamokban a jogállamiság tekintetében 
fennálló, általánossá vált hiányosságok 
esetén történő védelmét, mivel a 
jogállamiság tiszteletben tartása 
elengedhetetlen előfeltétele a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásnak és a 
hatékony uniós finanszírozásnak.

szabályok érintik emellett az uniós 
költségvetésnek a tagállamokban a 
jogállamiság tekintetében fennálló, 
általánossá vált hiányosságok esetén 
történő védelmét, mivel a jogállamiság 
tiszteletben tartása elengedhetetlen 
előfeltétele a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodásnak és a hatékony uniós 
finanszírozásnak.

__________________ __________________
13 Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 
a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

13 Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 
a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Or. en

Módosítás 558
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A tagállamok által végrehajtandó 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveket 
és a megfelelő, ezekre allokált pénzügyi 
hozzájárulásokat a Bizottságnak 
végrehajtási jogi aktus formájában kell 
rögzítenie. E rendelet végrehajtása 
egységes feltételeinek biztosítása 
érdekében a Bizottságra végrehajtási 
hatásköröket kell ruházni. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervek elfogadásával, 
valamint a pénzügyi támogatásnak a 
vonatkozó mérföldkövek és célok 
teljesítését követő kifizetésével kapcsolatos 
végrehajtási hatáskört a 182/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően az ott meghatározott 
vizsgálóbizottsági eljárás alkalmazásával a 
Bizottság gyakorolja13. A végrehajtási jogi 
aktus elfogadását követően lehetővé kell 
tenni, hogy az érintett tagállam és a 

(39) A tagállamok által végrehajtandó 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveket 
és a megfelelő, ezekre allokált pénzügyi 
hozzájárulásokat a Bizottságnak 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
formájában kell rögzítenie. E rendelet 
végrehajtása egységes feltételeinek 
biztosítása érdekében a Bizottságra 
felhatalmazáson alapuló hatásköröket kell 
ruházni. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek elfogadásával, 
valamint a pénzügyi támogatásnak a 
világos mérföldkövek és célok teljesítését 
követő kifizetésével kapcsolatos 
felhatalmazáson alapuló hatáskört a 
182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek megfelelően az ott 
meghatározott vizsgálóbizottsági eljárás 
alkalmazásával a Bizottság gyakorolja. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
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Bizottság megállapodjon bizonyos 
technikai jellegű operatív szabályokról, 
amelyek részletesen meghatározzák a 
végrehajtásnak a határidőkkel, a 
mérföldkövekre és célokra vonatkozó 
mutatókkal, valamint az alapul szolgáló 
adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos 
vonatkozásait. Annak érdekében, hogy az 
operatív szabályok a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv végrehajtása során 
fennálló körülmények tekintetében 
mindvégig relevánsak legyenek, lehetővé 
kell tenni az ilyen technikai szabályok 
elemeinek kölcsönös egyetértés alapján 
történő módosítását. E rendeletre az 
Európai Parlament és a Tanács által az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
322. cikke alapján elfogadott horizontális 
pénzügyi szabályok alkalmazandók. E 
szabályokat a költségvetési rendelet rögzíti, 
és azok meghatározzák különösen a 
költségvetés elkészítésére és annak vissza 
nem térítendő támogatások, közbeszerzés, 
pénzdíjak és közvetett végrehajtás révén 
történő végrehajtására vonatkozó eljárást, 
valamint rendelkeznek a pénzügyi 
szereplők felelősségére vonatkozó 
ellenőrzésekről. Az EUMSZ 322. cikke 
alapján elfogadott szabályok érintik 
emellett az uniós költségvetésnek a 
tagállamokban a jogállamiság tekintetében 
fennálló, általánossá vált hiányosságok 
esetén történő védelmét, mivel a 
jogállamiság tiszteletben tartása 
elengedhetetlen előfeltétele a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásnak és a 
hatékony uniós finanszírozásnak.

elfogadását követően lehetővé kell tenni, 
hogy az érintett tagállam és a Bizottság 
megállapodjon bizonyos technikai jellegű 
operatív szabályokról, amelyek részletesen 
meghatározzák a végrehajtásnak a 
határidőkkel, a világos mérföldkövekre és 
célokra vonatkozó mutatókkal, valamint az 
alapul szolgáló adatokhoz való 
hozzáféréssel kapcsolatos vonatkozásait. 
Annak érdekében, hogy az operatív 
szabályok a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv végrehajtása során 
fennálló körülmények tekintetében 
mindvégig relevánsak legyenek, lehetővé 
kell tenni az ilyen technikai szabályok 
elemeinek kölcsönös egyetértés alapján 
történő módosítását. E rendeletre az 
Európai Parlament és a Tanács által az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
322. cikke alapján elfogadott horizontális 
pénzügyi szabályok alkalmazandók. E 
szabályokat a költségvetési rendelet rögzíti, 
és azok meghatározzák különösen a 
költségvetés elkészítésére és annak vissza 
nem térítendő támogatások, közbeszerzés, 
pénzdíjak és közvetett végrehajtás révén 
történő végrehajtására vonatkozó eljárást, 
valamint rendelkeznek a pénzügyi 
szereplők felelősségére vonatkozó 
ellenőrzésekről. Az EUMSZ 322. cikke 
alapján elfogadott szabályok érintik 
emellett az uniós költségvetésnek a 
tagállamokban a jogállamiság tekintetében 
fennálló, általánossá vált hiányosságok 
esetén történő védelmét, mivel a 
jogállamiság tiszteletben tartása 
elengedhetetlen előfeltétele a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásnak és a 
hatékony uniós finanszírozásnak.

__________________ __________________
13 Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 
a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

13 Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 
a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Or. en
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Módosítás 559
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A tagállamok által végrehajtandó 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveket 
és a megfelelő, ezekre allokált pénzügyi 
hozzájárulásokat a Bizottságnak 
végrehajtási jogi aktus formájában kell 
rögzítenie. E rendelet végrehajtása 
egységes feltételeinek biztosítása 
érdekében a Bizottságra végrehajtási 
hatásköröket kell ruházni. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervek elfogadásával, 
valamint a pénzügyi támogatásnak a 
vonatkozó mérföldkövek és célok 
teljesítését követő kifizetésével kapcsolatos 
végrehajtási hatáskört a 182/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően az ott meghatározott 
vizsgálóbizottsági eljárás alkalmazásával a 
Bizottság gyakorolja13. A végrehajtási jogi 
aktus elfogadását követően lehetővé kell 
tenni, hogy az érintett tagállam és a 
Bizottság megállapodjon bizonyos 
technikai jellegű operatív szabályokról, 
amelyek részletesen meghatározzák a 
végrehajtásnak a határidőkkel, a 
mérföldkövekre és célokra vonatkozó 
mutatókkal, valamint az alapul szolgáló 
adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos 
vonatkozásait. Annak érdekében, hogy az 
operatív szabályok a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv végrehajtása során 
fennálló körülmények tekintetében 
mindvégig relevánsak legyenek, lehetővé 
kell tenni az ilyen technikai szabályok 
elemeinek kölcsönös egyetértés alapján 
történő módosítását. E rendeletre az 
Európai Parlament és a Tanács által az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
322. cikke alapján elfogadott horizontális 
pénzügyi szabályok alkalmazandók. E 

(39) A tagállamok által végrehajtandó 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveket 
és a megfelelő, ezekre allokált pénzügyi 
hozzájárulásokat a Bizottságnak 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
formájában kell rögzítenie. E rendelet 
végrehajtása egységes feltételeinek 
biztosítása érdekében a Bizottságra 
felhatalmazáson alapuló hatásköröket kell 
ruházni. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek elfogadásával, 
valamint a pénzügyi támogatásnak a 
vonatkozó mérföldkövek és célok 
teljesítését követő kifizetésével kapcsolatos 
felhatalmazáson alapuló hatáskört a 
182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek megfelelően az ott 
meghatározott vizsgálóbizottsági eljárás 
alkalmazásával a Bizottság gyakorolja13. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadását követően lehetővé kell tenni, 
hogy az érintett tagállam és a Bizottság 
megállapodjon bizonyos technikai jellegű 
operatív szabályokról, amelyek részletesen 
meghatározzák a végrehajtásnak a 
határidőkkel, a mérföldkövekre és célokra 
vonatkozó mutatókkal, valamint az alapul 
szolgáló adatokhoz való hozzáféréssel 
kapcsolatos vonatkozásait. Annak 
érdekében, hogy az operatív szabályok a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
végrehajtása során fennálló körülmények 
tekintetében mindvégig relevánsak 
legyenek, lehetővé kell tenni az ilyen 
technikai szabályok elemeinek kölcsönös 
egyetértés alapján történő módosítását. E 
rendeletre az Európai Parlament és a 
Tanács által az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 322. cikke alapján 
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szabályokat a költségvetési rendelet rögzíti, 
és azok meghatározzák különösen a 
költségvetés elkészítésére és annak vissza 
nem térítendő támogatások, közbeszerzés, 
pénzdíjak és közvetett végrehajtás révén 
történő végrehajtására vonatkozó eljárást, 
valamint rendelkeznek a pénzügyi 
szereplők felelősségére vonatkozó 
ellenőrzésekről. Az EUMSZ 322. cikke 
alapján elfogadott szabályok érintik 
emellett az uniós költségvetésnek a 
tagállamokban a jogállamiság tekintetében 
fennálló, általánossá vált hiányosságok 
esetén történő védelmét, mivel a 
jogállamiság tiszteletben tartása 
elengedhetetlen előfeltétele a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásnak és a 
hatékony uniós finanszírozásnak.

elfogadott horizontális pénzügyi szabályok 
alkalmazandók. E szabályokat a 
költségvetési rendelet rögzíti, és azok 
meghatározzák különösen a költségvetés 
elkészítésére és annak vissza nem térítendő 
támogatások, közbeszerzés, pénzdíjak és 
közvetett végrehajtás révén történő 
végrehajtására vonatkozó eljárást, valamint 
rendelkeznek a pénzügyi szereplők 
felelősségére vonatkozó ellenőrzésekről. 
Az EUMSZ 322. cikke alapján elfogadott 
szabályok érintik emellett az uniós 
költségvetésnek a tagállamokban a 
jogállamiság tekintetében fennálló, 
általánossá vált hiányosságok esetén 
történő védelmét, mivel a jogállamiság 
tiszteletben tartása elengedhetetlen 
előfeltétele a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodásnak és a hatékony uniós 
finanszírozásnak.

__________________ __________________
13 Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 
a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

13 Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 
a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Or. en

Módosítás 560
Jens Geier, Joachim Schuster

Rendeletre irányuló javaslat
39 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39a) A gyors gazdasági helyreállás 
érdekében a támogatást a lehető 
leggyorsabb és leghatékonyabb módon 
hozzáférhetővé kell tenni. Az 
döntéshozatali folyamatban érintett 
tagállamoknak és uniós intézményeknek 
minden tőlük telhetőt meg kell tenniük, 
hogy csökkentsék a kérelmek 
feldolgozásának idejét és egyszerűsítsék az 
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eljárásokat, ezzel biztosítva az eszköz 
igénybevételéről szóló határozatok 
zökkenőmentes és gyors elfogadását.

Or. en

Módosítás 561
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
39 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39a) Az eszköz a felülvizsgált többéves 
pénzügyi keret részeként az Európai 
Uniós Helyreállítási Eszköz fő 
programjaként szolgál. Az eszköz 
keretében történő kiadások azonban az 
Európai Parlamentben mentesítési eljárás 
alá fognak esni.

Or. en

Módosítás 562
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
39 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39a) Az eszköz keretében történő 
kiadásokat speciális mentesítési eljárás 
alá kell vetni, ami által ellenőrizni kell, 
hogy a végrehajtás összhangban állt-e a 
vonatkozó szabályokkal, beleértve a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
elveivel.

Or. en

Módosítás 563
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) A költségvetési rendelettel, a 
883/2013/EU, Euratom európai parlamenti 
és tanácsi rendelettel14, a 2988/95/Euratom, 
EK tanácsi rendelettel15, a 
2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel16 
és az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelettel17 
összhangban az Unió pénzügyi érdekeit 
arányos intézkedésekkel kell védeni, 
ideértve a szabálytalanságok és a csalás 
megelőzését, feltárását, korrekcióját és 
kivizsgálását, az eltűnt, jogalap nélkül 
kifizetett vagy szabálytalanul felhasznált 
pénzeszközök visszafizettetését és adott 
esetben közigazgatási szankciók 
alkalmazását. Az Európai Csalás Elleni 
Hivatal (OLAF) a 883/2013/EU, Euratom 
rendelettel és a 2185/96/Euratom, EK 
rendelettel összhangban igazgatási 
vizsgálatokat – többek között helyszíni 
ellenőrzéseket és vizsgálatokat – végezhet 
annak megállapítása céljából, hogy történt-
e csalás, korrupció vagy bármilyen más 
jogellenes tevékenység, amely sérti az 
Unió pénzügyi érdekeit. Az (EU) 
2017/1939 rendelet szerint az Európai 
Ügyészség (EPPO) kivizsgálhatja és 
büntetőeljárás alá vonhatja az (EU) 
2017/1371 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv18 előírásainak megfelelően az 
Unió pénzügyi érdekeit érintő csalást és 
más bűncselekményeket. A költségvetési 
rendelettel összhangban minden olyan 
személynek vagy szervezetnek, amely 
uniós finanszírozásban részesül, 
maradéktalanul együtt kell működnie az 
Unió pénzügyi érdekeinek védelmében, 
biztosítania kell a Bizottság, az OLAF, az 
Európai Ügyészség és az Európai 
Számvevőszék számára a szükséges 
jogokat és hozzáférést, valamint 
gondoskodnia kell arról, hogy az uniós 
források felhasználásában részt vevő 
harmadik felek ezekkel egyenértékű 
jogokat biztosítsanak a Bizottság, az 
OLAF, az Európai Ügyészség és az 

(40) A költségvetési rendelettel, a 
883/2013/EU, Euratom európai parlamenti 
és tanácsi rendelettel14, a 2988/95/Euratom, 
EK tanácsi rendelettel15, a 
2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel16 
és az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelettel17 
összhangban az Unió pénzügyi érdekeit 
arányos intézkedésekkel kell védeni, 
ideértve a szabálytalanságok és a csalás 
megelőzését, feltárását, korrekcióját és 
kivizsgálását, az eltűnt, jogalap nélkül 
kifizetett vagy szabálytalanul felhasznált 
pénzeszközök visszafizettetését és adott 
esetben közigazgatási szankciók 
alkalmazását. Az Európai Csalás Elleni 
Hivatal (OLAF) a 883/2013/EU, Euratom 
rendelettel és a 2185/96/Euratom, EK 
rendelettel összhangban igazgatási 
vizsgálatokat – többek között helyszíni 
ellenőrzéseket és vizsgálatokat – végezhet 
annak megállapítása céljából, hogy történt-
e csalás, korrupció vagy bármilyen más 
jogellenes tevékenység, amely sérti az 
Unió pénzügyi érdekeit. Az (EU) 
2017/1939 rendelet szerint az Európai 
Ügyészség (EPPO) kivizsgálhatja és 
büntetőeljárás alá vonhatja az (EU) 
2017/1371 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv18 előírásainak megfelelően az 
Unió pénzügyi érdekeit érintő csalást és 
más bűncselekményeket. A költségvetési 
rendelettel összhangban minden olyan 
személynek vagy szervezetnek, amely 
uniós finanszírozásban részesül, be kell 
számolnia a szabálytalanságokkal vagy 
csalással kapcsolatos bármilyen gyanúról, 
és maradéktalanul együtt kell működnie az 
Unió pénzügyi érdekeinek védelmében, 
biztosítania kell a Bizottság, az OLAF, az 
Európai Ügyészség és az Európai 
Számvevőszék számára a szükséges 
jogokat és hozzáférést, valamint 
gondoskodnia kell arról, hogy az uniós 
források felhasználásában részt vevő 
harmadik felek ezekkel egyenértékű 
jogokat biztosítsanak a Bizottság, az 
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Európai Számvevőszék számára. OLAF, az Európai Ügyészség és az 
Európai Számvevőszék számára. A 
Bizottságnak IT-eszközök állnak 
rendelkezésére a szabálytalanságok és a 
csalás feltárásához és bejelentéséhez, 
amelyeket az eszköz keretében a 
támogatás címzettjeinek használniuk kell.

__________________ __________________
14 Az Európai Parlament és a Tanács 
883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. 
szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni 
Hivatal (OLAF) által lefolytatott 
vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 
1074/1999/Euratom tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 
2013.9.18., 1. o.).

14 Az Európai Parlament és a Tanács 
883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. 
szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni 
Hivatal (OLAF) által lefolytatott 
vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 
1074/1999/Euratom tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 
2013.9.18., 1. o.).

15 A Tanács 2988/95/EK, Euratom 
rendelete (1995. december 18.) az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek 
védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.).

15 A Tanács 2988/95/EK, Euratom 
rendelete (1995. december 18.) az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek 
védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.).

16 A Tanács 2185/96/Euratom, EK 
rendelete (1996. november 11.) az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással 
és egyéb szabálytalanságokkal szembeni 
védelmében a Bizottság által végzett 
helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról 
(HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

16 A Tanács 2185/96/Euratom, EK 
rendelete (1996. november 11.) az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással 
és egyéb szabálytalanságokkal szembeni 
védelmében a Bizottság által végzett 
helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról 
(HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

17 A Tanács (EU) 2017/1939 rendelete 
(2017. október 12.) az Európai Ügyészség 
létrehozására vonatkozó megerősített 
együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 
2017.10.31., 1. o.).

17 A Tanács (EU) 2017/1939 rendelete 
(2017. október 12.) az Európai Ügyészség 
létrehozására vonatkozó megerősített 
együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 
2017.10.31., 1. o.).

18 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/1371 irányelve (2017. július 5.) 
az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás 
ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott 
küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 
29. o.).

18 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/1371 irányelve (2017. július 5.) 
az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás 
ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott 
küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 
29. o.).

Or. en

Módosítás 564
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) A költségvetési rendelettel, a 
883/2013/EU, Euratom európai parlamenti 
és tanácsi rendelettel14, a 2988/95/Euratom, 
EK tanácsi rendelettel15, a 
2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel16 
és az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelettel17 
összhangban az Unió pénzügyi érdekeit 
arányos intézkedésekkel kell védeni, 
ideértve a szabálytalanságok és a csalás 
megelőzését, feltárását, korrekcióját és 
kivizsgálását, az eltűnt, jogalap nélkül 
kifizetett vagy szabálytalanul felhasznált 
pénzeszközök visszafizettetését és adott 
esetben közigazgatási szankciók 
alkalmazását. Az Európai Csalás Elleni 
Hivatal (OLAF) a 883/2013/EU, Euratom 
rendelettel és a 2185/96/Euratom, EK 
rendelettel összhangban igazgatási 
vizsgálatokat – többek között helyszíni 
ellenőrzéseket és vizsgálatokat – végezhet 
annak megállapítása céljából, hogy történt-
e csalás, korrupció vagy bármilyen más 
jogellenes tevékenység, amely sérti az 
Unió pénzügyi érdekeit. Az (EU) 
2017/1939 rendelet szerint az Európai 
Ügyészség (EPPO) kivizsgálhatja és 
büntetőeljárás alá vonhatja az (EU) 
2017/1371 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv18 előírásainak megfelelően az 
Unió pénzügyi érdekeit érintő csalást és 
más bűncselekményeket. A költségvetési 
rendelettel összhangban minden olyan 
személynek vagy szervezetnek, amely 
uniós finanszírozásban részesül, 
maradéktalanul együtt kell működnie az 
Unió pénzügyi érdekeinek védelmében, 
biztosítania kell a Bizottság, az OLAF, az 
Európai Ügyészség és az Európai 
Számvevőszék számára a szükséges 
jogokat és hozzáférést, valamint 
gondoskodnia kell arról, hogy az uniós 
források felhasználásában részt vevő 
harmadik felek ezekkel egyenértékű 
jogokat biztosítsanak a Bizottság, az 

(40) A költségvetési rendelettel, a 
883/2013/EU, Euratom európai parlamenti 
és tanácsi rendelettel14, a 2988/95/Euratom, 
EK tanácsi rendelettel15, a 
2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel16 
és az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelettel17 
összhangban az Unió pénzügyi érdekeit 
arányos intézkedésekkel kell védeni, 
ideértve a szabálytalanságok és a csalás 
megelőzését, feltárását, korrekcióját és 
kivizsgálását, az eltűnt, jogalap nélkül 
kifizetett vagy szabálytalanul felhasznált 
pénzeszközök visszafizettetését és adott 
esetben közigazgatási szankciók 
alkalmazását. Az Európai Csalás Elleni 
Hivatal (OLAF) a 883/2013/EU, Euratom 
rendelettel és a 2185/96/Euratom, EK 
rendelettel összhangban igazgatási 
vizsgálatokat – többek között helyszíni 
ellenőrzéseket és vizsgálatokat – végezhet 
annak megállapítása céljából, hogy történt-
e csalás, korrupció vagy bármilyen más 
jogellenes tevékenység, amely sérti az 
Unió pénzügyi érdekeit. Az (EU) 
2017/1939 rendelet szerint az Európai 
Ügyészség (EPPO) kivizsgálhatja és 
büntetőeljárás alá vonhatja az (EU) 
2017/1371 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv18 előírásainak megfelelően az 
Unió pénzügyi érdekeit érintő csalást és 
más bűncselekményeket. A költségvetési 
rendelettel összhangban minden olyan 
személynek vagy szervezetnek, amely 
uniós finanszírozásban részesül, 
maradéktalanul együtt kell működnie az 
Unió pénzügyi érdekeinek védelmében, 
biztosítania kell a Bizottság, az OLAF, az 
Európai Ügyészség és az Európai 
Számvevőszék számára a szükséges 
jogokat és hozzáférést, valamint 
gondoskodnia kell arról, hogy az uniós 
források felhasználásában részt vevő 
harmadik felek ezekkel egyenértékű 
jogokat biztosítsanak a Bizottság, az 
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OLAF, az Európai Ügyészség és az 
Európai Számvevőszék számára.

OLAF, az Európai Ügyészség és az 
Európai Számvevőszék számára. Az EPPO 
tevékenységeiben résztvevő országok 
nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveikre további 5%-os 
előfinanszírozásban részesülnek.

__________________ __________________
14 Az Európai Parlament és a Tanács 
883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. 
szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni 
Hivatal (OLAF) által lefolytatott 
vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 
1074/1999/Euratom tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 
2013.9.18., 1. o.).

14 Az Európai Parlament és a Tanács 
883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. 
szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni 
Hivatal (OLAF) által lefolytatott 
vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 
1074/1999/Euratom tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 
2013.9.18., 1. o.).

15 A Tanács 2988/95/EK, Euratom 
rendelete (1995. december 18.) az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek 
védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.).

15 A Tanács 2988/95/EK, Euratom 
rendelete (1995. december 18.) az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek 
védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.).

16 A Tanács 2185/96/Euratom, EK 
rendelete (1996. november 11.) az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással 
és egyéb szabálytalanságokkal szembeni 
védelmében a Bizottság által végzett 
helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról 
(HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

16 A Tanács 2185/96/Euratom, EK 
rendelete (1996. november 11.) az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással 
és egyéb szabálytalanságokkal szembeni 
védelmében a Bizottság által végzett 
helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról 
(HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

17 A Tanács (EU) 2017/1939 rendelete 
(2017. október 12.) az Európai Ügyészség 
létrehozására vonatkozó megerősített 
együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 
2017.10.31., 1. o.).

17 A Tanács (EU) 2017/1939 rendelete 
(2017. október 12.) az Európai Ügyészség 
létrehozására vonatkozó megerősített 
együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 
2017.10.31., 1. o.).

18 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/1371 irányelve (2017. július 5.) 
az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás 
ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott 
küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 
29. o.).

18 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/1371 irányelve (2017. július 5.) 
az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás 
ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott 
küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 
29. o.).

Or. en

Módosítás 565
Marc Angel

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) A költségvetési rendelettel, a 
883/2013/EU, Euratom európai parlamenti 
és tanácsi rendelettel14, a 2988/95/Euratom, 
EK tanácsi rendelettel15, a 
2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel16 
és az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelettel17 
összhangban az Unió pénzügyi érdekeit 
arányos intézkedésekkel kell védeni, 
ideértve a szabálytalanságok és a csalás 
megelőzését, feltárását, korrekcióját és 
kivizsgálását, az eltűnt, jogalap nélkül 
kifizetett vagy szabálytalanul felhasznált 
pénzeszközök visszafizettetését és adott 
esetben közigazgatási szankciók 
alkalmazását. Az Európai Csalás Elleni 
Hivatal (OLAF) a 883/2013/EU, Euratom 
rendelettel és a 2185/96/Euratom, EK 
rendelettel összhangban igazgatási 
vizsgálatokat – többek között helyszíni 
ellenőrzéseket és vizsgálatokat – végezhet 
annak megállapítása céljából, hogy történt-
e csalás, korrupció vagy bármilyen más 
jogellenes tevékenység, amely sérti az 
Unió pénzügyi érdekeit. Az (EU) 
2017/1939 rendelet szerint az Európai 
Ügyészség (EPPO) kivizsgálhatja és 
büntetőeljárás alá vonhatja az (EU) 
2017/1371 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv18 előírásainak megfelelően az 
Unió pénzügyi érdekeit érintő csalást és 
más bűncselekményeket. A költségvetési 
rendelettel összhangban minden olyan 
személynek vagy szervezetnek, amely 
uniós finanszírozásban részesül, 
maradéktalanul együtt kell működnie az 
Unió pénzügyi érdekeinek védelmében, 
biztosítania kell a Bizottság, az OLAF, az 
Európai Ügyészség és az Európai 
Számvevőszék számára a szükséges 
jogokat és hozzáférést, valamint 
gondoskodnia kell arról, hogy az uniós 
források felhasználásában részt vevő 
harmadik felek ezekkel egyenértékű 
jogokat biztosítsanak a Bizottság, az 
OLAF, az Európai Ügyészség és az 

(40) A költségvetési rendelettel, a 
883/2013/EU, Euratom európai parlamenti 
és tanácsi rendelettel14, a 2988/95/Euratom, 
EK tanácsi rendelettel15, a 
2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel16 
és az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelettel17 
összhangban az Unió pénzügyi érdekeit 
arányos intézkedésekkel kell védeni, 
ideértve a szabálytalanságok és a csalás 
megelőzését, feltárását, korrekcióját és 
kivizsgálását, valamint a jogállamiság 
elvének tiszteletben nem tartását, az eltűnt, 
jogalap nélkül kifizetett vagy 
szabálytalanul felhasznált pénzeszközök 
visszafizettetését és adott esetben 
közigazgatási szankciók alkalmazását. Az 
Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a 
883/2013/EU, Euratom rendelettel és a 
2185/96/Euratom, EK rendelettel 
összhangban igazgatási vizsgálatokat – 
többek között helyszíni ellenőrzéseket és 
vizsgálatokat – végezhet annak 
megállapítása céljából, hogy történt-e 
csalás, korrupció vagy bármilyen más 
jogellenes tevékenység, amely sérti az 
Unió pénzügyi érdekeit. Az (EU) 
2017/1939 rendelet szerint az Európai 
Ügyészség (EPPO) kivizsgálhatja és 
büntetőeljárás alá vonhatja az (EU) 
2017/1371 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv18 előírásainak megfelelően az 
Unió pénzügyi érdekeit érintő csalást és 
más bűncselekményeket. A költségvetési 
rendelettel összhangban minden olyan 
személynek vagy szervezetnek, amely 
uniós finanszírozásban részesül, 
maradéktalanul együtt kell működnie az 
Unió pénzügyi érdekeinek védelmében, 
biztosítania kell a Bizottság, az OLAF, az 
Európai Ügyészség és az Európai 
Számvevőszék számára a szükséges 
jogokat és hozzáférést, valamint 
gondoskodnia kell arról, hogy az uniós 
források felhasználásában részt vevő 
harmadik felek ezekkel egyenértékű 
jogokat biztosítsanak a Bizottság, az 
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Európai Számvevőszék számára. OLAF, az Európai Ügyészség és az 
Európai Számvevőszék számára.

__________________ __________________
14 Az Európai Parlament és a Tanács 
883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. 
szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni 
Hivatal (OLAF) által lefolytatott 
vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 
1074/1999/Euratom tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 
2013.9.18., 1. o.).

14 Az Európai Parlament és a Tanács 
883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. 
szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni 
Hivatal (OLAF) által lefolytatott 
vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 
1074/1999/Euratom tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 
2013.9.18., 1. o.).

15 A Tanács 2988/95/EK, Euratom 
rendelete (1995. december 18.) az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek 
védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.).

15 A Tanács 2988/95/EK, Euratom 
rendelete (1995. december 18.) az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek 
védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.).

16 A Tanács 2185/96/Euratom, EK 
rendelete (1996. november 11.) az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással 
és egyéb szabálytalanságokkal szembeni 
védelmében a Bizottság által végzett 
helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról 
(HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

16 A Tanács 2185/96/Euratom, EK 
rendelete (1996. november 11.) az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással 
és egyéb szabálytalanságokkal szembeni 
védelmében a Bizottság által végzett 
helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról 
(HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

17 A Tanács (EU) 2017/1939 rendelete 
(2017. október 12.) az Európai Ügyészség 
létrehozására vonatkozó megerősített 
együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 
2017.10.31., 1. o.).

17 A Tanács (EU) 2017/1939 rendelete 
(2017. október 12.) az Európai Ügyészség 
létrehozására vonatkozó megerősített 
együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 
2017.10.31., 1. o.).

18 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/1371 irányelve (2017. július 5.) 
az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás 
ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott 
küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 
29. o.).

18 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/1371 irányelve (2017. július 5.) 
az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás 
ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott 
küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 
29. o.).

Or. en

Módosítás 566
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Rendeletre irányuló javaslat
40 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40a) A Helyreállítási és 
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Rezilienciaépítési Eszköz soha nem látott 
nagyságrendje az európai adózók 
érdekében szükségessé teszi a 
legmagasabb fokú ellenőrzést. Ezért az 
uniós költségvetési eljárás alkalmazandó. 
Az elszámolások ellenőrzését a 
Számvevőszéknek kell végeznie. A teljes 
költségvetés a zárszámadás hatálya alá 
tartozik.

Or. en

Módosítás 567
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) Mivel e rendelet céljait a 
tagállamok önállóan nem tudják 
kielégítően megvalósítani, és azok inkább 
uniós szinten valósíthatók meg jobban, az 
Unió az Európai Unióról szóló szerződés 5. 
cikkében meghatározott szubszidiaritás 
elvének megfelelően intézkedéseket 
fogadhat el. Az említett cikkben foglalt 
arányosság elvének megfelelően ez a 
rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez 
szükséges mértéket.

(41) A Parlament érdeklődéssel várja, 
hogy értékeljék a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz összhangját az 
Európai Unióról szóló szerződés 5. 
cikkében meghatározott szubszidiaritás és 
arányosság elvével.

Or. en

Módosítás 568
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
41 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41a) A tervek támogatják az európai 
együttműködést, és több mint egy tagállam 
számára nyújtanak további hasznot, a 
lehetséges mértékig és szükség szerint 
olyan intézkedéseket kell kedvezően 
elbírálni, amelyek több mint egy tagállam 
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együttműködésére támaszkodnak.
Or. en

Módosítás 569
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
41 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41b) Az ennek a rendeletnek az alapjául 
szolgáló logika jelentős lépést jelent a még 
szorosabb unió felé vezető úton. Ezért az 
Európai Parlament részére 
felülvizsgálatokat és rendszeres aktuális 
információkat kell nyújtani a program 
működéséről annak érdekében, hogy 
tájékoztatást nyújtsanak a vitákhoz az 
Európa jövőjéről szóló konferencián, és 
általában az Unió jövőjéről szóló vitákhoz.

Or. en


