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Módosítás 73
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 szerint a tagállamok 
olyan foglalkoztatáspolitikát hajtanak 
végre, amely figyelembe veszi a 
foglalkoztatási iránymutatásokat. A 
tagállamok gazdaságpolitikájának 
összehangolása ezért közös érdekű ügy.

törölve

Or. fr

Módosítás 74
Joachim Kuhs

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 szerint a tagállamok 
olyan foglalkoztatáspolitikát hajtanak 
végre, amely figyelembe veszi a 
foglalkoztatási iránymutatásokat. A 
tagállamok gazdaságpolitikájának 

törölve



PE657.172v01-00 4/192 AM\1212336HU.docx

HU

összehangolása ezért közös érdekű ügy.

Or. en

Módosítás 75
Joachim Kuhs

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.

törölve

Or. en

Módosítás 76
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Covid19-világjárvány 2020 
elején történt kitörése megváltoztatta az 
elkövetkező évek gazdasági kilátásait az 
Unióban és az egész világon. Az Unióban 
új prioritások jelentek meg a válsággal 
összefüggésben, amelyek különösen a 
helyreállításra és a rezilienciára irányulnak. 
Ezek sürgős és összehangolt választ 
tesznek szükségessé az Unió részéről a 
tagállamoknál megjelenő gazdasági 
következményekkel való megbirkózás és a 
társadalmi és gazdasági kiesések 
mérséklése érdekében. A jelenlegi 
Covid19-világjárvány, valamint a korábbi 

(3) A Covid19-világjárvány 2020 
elején történt kitörése megváltoztatta az 
elkövetkező évek gazdasági és társadalmi 
kilátásait az Unióban és az egész világon. 
Az Unióban új kihívások és prioritások 
jelentek meg a válsággal összefüggésben, 
amelyek különösen a helyreállításra és a 
rezilienciára irányulnak. Ezek sürgős és 
összehangolt választ tesznek szükségessé 
az Unió részéről a tagállamoknál 
megjelenő társadalmi és gazdasági 
következményekkel való megbirkózás és a 
társadalmi és gazdasági kiesések 
mérséklése érdekében. A jelenlegi 
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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. Ezért alapvetőek lesznek a 
gazdaságok strukturális gyengeségeit 
kezelő és rezilienciájukat megerősítő 
reformok és beruházások, melyek 
elősegítik a növekedést, hogy a gazdaságok 
és a társadalmak visszaálljanak egy 
fenntartható helyreállítási pályára, és meg 
lehessen küzdeni a gazdasági, társadalmi és 
területi különbségekkel az Unióban.

Covid19-világjárvány, valamint a korábbi, 
2008-as gazdasági és pénzügyi válság 
megmutatta, hogy az erős és fenntartható 
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. Ugyanakkor 
világosan megmutatták, hogy gyors és 
koherens válaszlépések szükségesek az 
olyan nagy, külső sokkok esetében, 
amelyek az egészségügyi rendszerek, az 
alapvető közszolgáltatások és a 
kulcsfontosságú közszektorok 
felkészültségét, valamint hatékony 
szociális védelmi mechanizmusok meglétét 
igénylik. Ezért alapvetőek lesznek a 
gazdaságok és a társadalmak strukturális 
gyengeségeit kezelő és rezilienciájukat 
megerősítő reformok és beruházások, 
melyek elősegítik a növekedést, hogy a 
gazdaságok és a társadalmak visszaálljanak 
egy méltányos, inkluzív és fenntartható 
helyreállítási pályára, és meg lehessen 
küzdeni a gazdasági, társadalmi és területi 
különbségekkel az Unióban, amelyeket a 
világjárvány súlyosbított.

Or. en

Módosítás 77
Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Covid19-világjárvány 2020 
elején történt kitörése megváltoztatta az 
elkövetkező évek gazdasági kilátásait az 
Unióban és az egész világon. Az Unióban 
új prioritások jelentek meg a válsággal 
összefüggésben, amelyek különösen a 
helyreállításra és a rezilienciára irányulnak. 
Ezek sürgős és összehangolt választ 

(3) A Covid19-világjárvány 2020 
elején történt kitörése, valamint a 
gazdasági korlátozások megváltoztatták az 
elkövetkező évek gazdasági kilátásait az 
Unióban és az egész világon. Az Unióban 
új prioritások jelentek meg a válsággal 
összefüggésben, amelyek különösen a 
helyreállításra és a rezilienciára irányulnak. 
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tesznek szükségessé az Unió részéről a 
tagállamoknál megjelenő gazdasági 
következményekkel való megbirkózás és a 
társadalmi és gazdasági kiesések 
mérséklése érdekében. 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. Ezért alapvetőek lesznek a 
gazdaságok strukturális gyengeségeit 
kezelő és rezilienciájukat megerősítő 
reformok és beruházások, melyek 
elősegítik a növekedést, hogy a 
gazdaságok és a társadalmak 
visszaálljanak egy fenntartható 
helyreállítási pályára, és meg lehessen 
küzdeni a gazdasági, társadalmi és területi 
különbségekkel az Unióban.

Ezek sürgős és összehangolt választ 
tesznek szükségessé a tagállamok részéről 
a tagállamoknál megjelenő gazdasági 
következményekkel való megbirkózás és a 
társadalmi és gazdasági kiesések 
mérséklése érdekében. 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 nem segít a tagállamoknak 
abban, hogy hatékonyabban tudjanak 
reagálni a sokkokra és gyorsabban 
kilábaljanak a válságokból.

Or. fr

Módosítás 78
Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Covid19-világjárvány 2020 
elején történt kitörése megváltoztatta az 
elkövetkező évek gazdasági kilátásait az 
Unióban és az egész világon. Az Unióban 
új prioritások jelentek meg a válsággal 
összefüggésben, amelyek különösen a 
helyreállításra és a rezilienciára irányulnak. 
Ezek sürgős és összehangolt választ 
tesznek szükségessé az Unió részéről a 
tagállamoknál megjelenő gazdasági 
következményekkel való megbirkózás és a 
társadalmi és gazdasági kiesések 
mérséklése érdekében. A jelenlegi 

(3) A Covid19-világjárvány 2020 
elején történt kitörése megváltoztatta az 
elkövetkező évek gazdasági kilátásait az 
Unióban és az egész világon. Az Unióban 
új prioritások jelentek meg a válsággal 
összefüggésben, amelyek különösen a 
helyreállításra és a rezilienciára irányulnak. 
Ezek sürgős és összehangolt választ 
tesznek szükségessé az Unió részéről a 
tagállamoknál megjelenő gazdasági 
következményekkel való megbirkózás és a 
társadalmi és gazdasági kiesések 
mérséklése érdekében. A jelenlegi 
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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. Ezért alapvetőek lesznek a 
gazdaságok strukturális gyengeségeit 
kezelő és rezilienciájukat megerősítő 
reformok és beruházások, melyek 
elősegítik a növekedést, hogy a 
gazdaságok és a társadalmak 
visszaálljanak egy fenntartható 
helyreállítási pályára, és meg lehessen 
küzdeni a gazdasági, társadalmi és területi 
különbségekkel az Unióban.

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. Az egészségügyi válság 
továbbá rámutatott az állami beruházások 
és az infrastruktúra súlyos hiányára is a 
tagállamokban. Az eszköznek lehetővé kell 
tennie, hogy gazdasági modellünk újból 
az európai polgárok jólétére, valamint a 
társadalmi és környezeti célkitűzésekre 
összpontosítson. Célul kell tűznie a 
fellendülés fenntarthatóvá tételét, ami 
olyan beruházásokhoz vezet, amelyek 
hozzájárulnak a gazdasági, területi, 
környezeti és társadalmi kohézió 
erősítéséhez, az állami beruházások 
ösztönzéséhez és a magas szintű 
foglalkoztatás és az egyenlőtlenségek 
csökkentése feltételeinek megteremtéséhez 
az Unióban.

Or. fr

Módosítás 79
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Covid19-világjárvány 2020 
elején történt kitörése megváltoztatta az 
elkövetkező évek gazdasági kilátásait az 
Unióban és az egész világon. Az Unióban 
új prioritások jelentek meg a válsággal 
összefüggésben, amelyek különösen a 
helyreállításra és a rezilienciára irányulnak. 
Ezek sürgős és összehangolt választ 
tesznek szükségessé az Unió részéről a 
tagállamoknál megjelenő gazdasági 
következményekkel való megbirkózás és a 

(3) A Covid19-világjárvány 2020 
elején történt kitörése megváltoztatta az 
elkövetkező évek gazdasági kilátásait az 
Unióban és az egész világon. Az Unióban 
új prioritások jelentek meg a válsággal 
összefüggésben, amelyek különösen a 
helyreállításra és a rezilienciára irányulnak. 
Ezek sürgős és összehangolt választ 
tesznek szükségessé az Unió részéről a 
tagállamoknál megjelenő gazdasági és 
népegészségügyi következményekkel való 
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társadalmi és gazdasági kiesések 
mérséklése érdekében. 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. Ezért alapvetőek lesznek a 
gazdaságok strukturális gyengeségeit 
kezelő és rezilienciájukat megerősítő 
reformok és beruházások, melyek 
elősegítik a növekedést, hogy a gazdaságok 
és a társadalmak visszaálljanak egy 
fenntartható helyreállítási pályára, és meg 
lehessen küzdeni a gazdasági, társadalmi és 
területi különbségekkel az Unióban.

megbirkózás és a társadalmi és környezeti 
kiesések mérséklése érdekében. 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. Ezért alapvetőek lesznek a 
gazdaságainkat és társadalmainkat 
fenntarthatóbbá és reziliensebbé tevő 
reformok és beruházások, melyek 
elősegítik a növekedést, hogy a gazdaságok 
és a társadalmak visszaálljanak egy 
fenntartható helyreállítási pályára, és meg 
lehessen küzdeni a gazdasági, társadalmi és 
területi különbségekkel az Unióban. Az 
Unió a Párizsi Megállapodás, a 
fenntartható fejlődési célok, a szociális 
jogok európai pillére, valamint az európai 
zöld megállapodás keretében tett 
kötelezettségvállalásainak irányadó 
alapelveknek kell lennie a fellendüléshez.

Or. en

Módosítás 80
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Covid19-világjárvány 2020 
elején történt kitörése megváltoztatta az 
elkövetkező évek gazdasági kilátásait az 
Unióban és az egész világon. Az Unióban 
új prioritások jelentek meg a válsággal 
összefüggésben, amelyek különösen a 
helyreállításra és a rezilienciára irányulnak. 
Ezek sürgős és összehangolt választ 
tesznek szükségessé az Unió részéről a 
tagállamoknál megjelenő gazdasági 

(3) A Covid19-világjárvány 2020 
elején történt kitörése megváltoztatta az 
elkövetkező évek gazdasági és 
költségvetési kilátásait az Unióban és az 
egész világon. Az Unióban új prioritások 
jelentek meg a válsággal összefüggésben, 
amelyek különösen a helyreállításra és a 
rezilienciára irányulnak. Ezek sürgős és 
összehangolt választ tesznek szükségessé 
az Unió részéről a tagállamoknál 
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következményekkel való megbirkózás és a 
társadalmi és gazdasági kiesések 
mérséklése érdekében. 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. Ezért alapvetőek lesznek a 
gazdaságok strukturális gyengeségeit 
kezelő és rezilienciájukat megerősítő 
reformok és beruházások, melyek 
elősegítik a növekedést, hogy a gazdaságok 
és a társadalmak visszaálljanak egy 
fenntartható helyreállítási pályára, és meg 
lehessen küzdeni a gazdasági, társadalmi és 
területi különbségekkel az Unióban.

megjelenő gazdasági és pénzügyi 
következményekkel való megbirkózás és a 
társadalmi és gazdasági kiesések 
mérséklése érdekében. 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. Ezért alapvetőek lesznek a 
gazdaságok strukturális gyengeségeit 
kezelő és rezilienciájukat megerősítő 
reformok és fenntartható állami és 
magánberuházások, melyek elősegítik a 
fenntartható növekedést, hogy a 
gazdaságok és a társadalmak visszaálljanak 
egy fenntartható helyreállítási pályára, 
hogy meg lehessen küzdeni a gazdasági, 
társadalmi, egészségügyi és területi 
különbségekkel az Unióban, ez által 
megelőzve a tagállamok közötti szakadék 
folyamatos növekedését.

Or. en

Módosítás 81
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Covid19-világjárvány 2020 
elején történt kitörése megváltoztatta az 
elkövetkező évek gazdasági kilátásait az 
Unióban és az egész világon. Az Unióban 
új prioritások jelentek meg a válsággal 
összefüggésben, amelyek különösen a 
helyreállításra és a rezilienciára irányulnak. 
Ezek sürgős és összehangolt választ 
tesznek szükségessé az Unió részéről a 
tagállamoknál megjelenő gazdasági 
következményekkel való megbirkózás és a 

(3) A Covid19-világjárvány 2020 
elején történt kitörése megváltoztatta az 
elkövetkező évek gazdasági kilátásait az 
Unióban és az egész világon. Az Unióban 
új prioritások jelentek meg a válsággal 
összefüggésben, amelyek különösen a 
társadalmi, környezeti és gazdasági 
helyreállításra és a rezilienciára irányulnak. 
Ezek sürgős és összehangolt választ 
tesznek szükségessé az Unió részéről a 
tagállamoknál megjelenő társadalmi és 
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társadalmi és gazdasági kiesések 
mérséklése érdekében. 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. Ezért alapvetőek lesznek a 
gazdaságok strukturális gyengeségeit 
kezelő és rezilienciájukat megerősítő 
reformok és beruházások, melyek 
elősegítik a növekedést, hogy a gazdaságok 
és a társadalmak visszaálljanak egy 
fenntartható helyreállítási pályára, és meg 
lehessen küzdeni a gazdasági, társadalmi és 
területi különbségekkel az Unióban.

gazdasági következményekkel való 
megbirkózás és a társadalmi és gazdasági 
kiesések mérséklése érdekében. 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. Ezért az új kihívásokra adott 
válaszok során alapvetőek lesznek a 
gazdaságok strukturális gyengeségeit 
kezelő és rezilienciájukat megerősítő 
fenntartható és társadalmi szempontból 
inkluzív reformok és beruházások, melyek 
elősegítik a növekedést, hogy a gazdaságok 
és a társadalmak visszaálljanak egy 
fenntartható helyreállítási pályára, és meg 
lehessen küzdeni a gazdasági, társadalmi és 
területi különbségekkel az Unióban.

Or. en

Módosítás 82
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Covid19-világjárvány 2020 
elején történt kitörése megváltoztatta az 
elkövetkező évek gazdasági kilátásait az 
Unióban és az egész világon. Az Unióban 
új prioritások jelentek meg a válsággal 
összefüggésben, amelyek különösen a 
helyreállításra és a rezilienciára irányulnak. 
Ezek sürgős és összehangolt választ 
tesznek szükségessé az Unió részéről a 
tagállamoknál megjelenő gazdasági 
következményekkel való megbirkózás és a 
társadalmi és gazdasági kiesések 
mérséklése érdekében. A jelenlegi 
Covid19-világjárvány, valamint a korábbi 

(3) A Covid19-világjárvány 2020 
elején történt kitörése megváltoztatta az 
elkövetkező évek gazdasági kilátásait az 
Unióban és az egész világon. Az Unióban 
új prioritások jelentek meg a válsággal 
összefüggésben, amelyek különösen a 
helyreállításra és a rezilienciára irányulnak. 
Ezek sürgős és összehangolt választ 
tesznek szükségessé az Unió részéről a 
tagállamoknál megjelenő gazdasági 
következményekkel való megbirkózás és a 
társadalmi és gazdasági kiesések 
mérséklése érdekében. A jelenlegi 
Covid19-világjárvány, valamint a korábbi 
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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. Ezért alapvetőek lesznek a 
gazdaságok strukturális gyengeségeit 
kezelő és rezilienciájukat megerősítő 
reformok és beruházások, melyek 
elősegítik a növekedést, hogy a gazdaságok 
és a társadalmak visszaálljanak egy 
fenntartható helyreállítási pályára, és meg 
lehessen küzdeni a gazdasági, társadalmi és 
területi különbségekkel az Unióban.

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. Ezért alapvetőek lesznek a 
gazdaságok strukturális gyengeségeit 
társadalmi és környezetvédelmi 
szempontból elfogadható módon kezelő és 
rezilienciájukat megerősítő reformok és 
beruházások, melyek elősegítik a 
növekedést, hogy a gazdaságok és a 
társadalmak visszaálljanak egy fenntartható 
helyreállítási pályára, és konkrétan meg 
lehessen küzdeni a gazdasági, társadalmi és 
területi különbségekkel az Unióban.

Or. en

Módosítás 83
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Covid19-világjárvány 2020 
elején történt kitörése megváltoztatta az 
elkövetkező évek gazdasági kilátásait az 
Unióban és az egész világon. Az Unióban 
új prioritások jelentek meg a válsággal 
összefüggésben, amelyek különösen a 
helyreállításra és a rezilienciára irányulnak. 
Ezek sürgős és összehangolt választ 
tesznek szükségessé az Unió részéről a 
tagállamoknál megjelenő gazdasági 
következményekkel való megbirkózás és a 
társadalmi és gazdasági kiesések 
mérséklése érdekében. 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 

(3) A Covid19-világjárványt követően 
2020 első felében történt nemzeti és 
regionális lezárások megváltoztatták az 
elkövetkező évek gazdasági kilátásait az 
Unióban és az egész világon. Az Unióban 
új prioritások jelentek meg a válsággal 
összefüggésben, amelyek különösen a 
helyreállításra és a rezilienciára irányulnak. 
Ezek sürgős és összehangolt választ 
tesznek szükségessé az Unió részéről a 
tagállamoknál megjelenő gazdasági 
következményekkel való megbirkózás és a 
társadalmi és gazdasági kiesések 
mérséklése érdekében. A jelenlegi 
Covid19-világjárvány, valamint a korábbi 
gazdasági és pénzügyi válság megmutatta, 
hogy az erős részvénytőke-alapú gazdasági 
és társadalmi struktúrákra épülő stabil, 
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kialakítása segít a tagállamoknak abban, 
hogy hatékonyabban tudjanak reagálni a 
sokkokra és gyorsabban kilábaljanak a 
válságokból. Ezért alapvetőek lesznek a 
gazdaságok strukturális gyengeségeit 
kezelő és rezilienciájukat megerősítő 
reformok és beruházások, melyek 
elősegítik a növekedést, hogy a gazdaságok 
és a társadalmak visszaálljanak egy 
fenntartható helyreállítási pályára, és meg 
lehessen küzdeni a gazdasági, társadalmi 
és területi különbségekkel az Unióban.

kivitelezhető és ellenálló gazdaságok és 
pénzügyi rendszerek kialakítása segít a 
tagállamoknak abban, hogy hatékonyabban 
tudjanak reagálni a sokkokra és gyorsabban 
kilábaljanak a válságokból. Ezért 
alapvetőek lesznek a gazdaságok 
strukturális gyengeségeit kezelő, 
rezilienciájukat megerősítő és 
adósságfinanszírozástól való 
függőségüket csökkentő reformok és 
beruházások, melyek elősegítik a 
növekedést, hogy a gazdaságok és a 
társadalmak visszaálljanak egy fenntartható 
helyreállítási pályára.

Or. en

Módosítás 84
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Covid19-világjárvány 2020 
elején történt kitörése megváltoztatta az 
elkövetkező évek gazdasági kilátásait az 
Unióban és az egész világon. Az Unióban 
új prioritások jelentek meg a válsággal 
összefüggésben, amelyek különösen a 
helyreállításra és a rezilienciára irányulnak. 
Ezek sürgős és összehangolt választ 
tesznek szükségessé az Unió részéről a 
tagállamoknál megjelenő gazdasági 
következményekkel való megbirkózás és a 
társadalmi és gazdasági kiesések 
mérséklése érdekében. 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. Ezért alapvetőek lesznek a 

(3) A Covid19-világjárvány 2020 
elején történt kitörése megváltoztatta az 
elkövetkező évek gazdasági kilátásait az 
Unióban és az egész világon. Az Unióban 
új prioritások jelentek meg a válsággal 
összefüggésben, amelyek különösen a 
helyreállításra és a rezilienciára irányulnak. 
Ezek sürgős és összehangolt választ 
tesznek szükségessé az Unió részéről a 
tagállamoknál megjelenő gazdasági 
következményekkel való megbirkózás és a 
társadalmi és gazdasági kiesések 
mérséklése érdekében. A jelenlegi 
Covid19-világjárvány, valamint a korábbi 
gazdasági és pénzügyi válság megmutatta, 
hogy az erős gazdasági és társadalmi 
struktúrákra, valamint megfelelő 
költségvetési tartalékokra 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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gazdaságok strukturális gyengeségeit 
kezelő és rezilienciájukat megerősítő 
reformok és beruházások, melyek 
elősegítik a növekedést, hogy a gazdaságok 
és a társadalmak visszaálljanak egy 
fenntartható helyreállítási pályára, és meg 
lehessen küzdeni a gazdasági, társadalmi és 
területi különbségekkel az Unióban.

kilábaljanak a válságokból. Ezért 
alapvetőek lesznek a gazdaságok 
strukturális gyengeségeit kezelő és 
rezilienciájukat megerősítő reformok és 
beruházások, melyek elősegítik a 
növekedést, hogy a gazdaságok és a 
társadalmak visszaálljanak egy fenntartható 
helyreállítási pályára, és meg lehessen 
küzdeni a gazdasági, társadalmi és területi 
különbségekkel az Unióban.

Or. en

Módosítás 85
José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Covid19-világjárvány 2020 
elején történt kitörése megváltoztatta az 
elkövetkező évek gazdasági kilátásait az 
Unióban és az egész világon. Az Unióban 
új prioritások jelentek meg a válsággal 
összefüggésben, amelyek különösen a 
helyreállításra és a rezilienciára irányulnak. 
Ezek sürgős és összehangolt választ 
tesznek szükségessé az Unió részéről a 
tagállamoknál megjelenő gazdasági 
következményekkel való megbirkózás és a 
társadalmi és gazdasági kiesések 
mérséklése érdekében. 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. Ezért alapvetőek lesznek a 
gazdaságok strukturális gyengeségeit 
kezelő és rezilienciájukat megerősítő 
reformok és beruházások, melyek 
elősegítik a növekedést, hogy a gazdaságok 

(3) A Covid19-világjárvány 2020 
elején történt kitörése megváltoztatta az 
elkövetkező évek gazdasági kilátásait az 
Unióban és az egész világon. Az Unióban 
új prioritások jelentek meg a válsággal 
összefüggésben, amelyek különösen a 
helyreállításra és a rezilienciára irányulnak. 
Ezek sürgős és összehangolt választ 
tesznek szükségessé az Unió részéről a 
tagállamoknál megjelenő gazdasági 
következményekkel való megbirkózás és a 
területi, társadalmi és gazdasági kiesések 
mérséklése érdekében. 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. Ezért alapvetőek lesznek a 
gazdaságok strukturális gyengeségeit 
kezelő és rezilienciájukat megerősítő 
reformok és beruházások, melyek 
elősegítik a növekedést, hogy a gazdaságok 
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és a társadalmak visszaálljanak egy 
fenntartható helyreállítási pályára, és meg 
lehessen küzdeni a gazdasági, társadalmi és 
területi különbségekkel az Unióban.

és a társadalmak visszaálljanak egy 
fenntartható helyreállítási pályára, és meg 
lehessen küzdeni a gazdasági, társadalmi és 
területi különbségekkel az Unióban.

Or. en

Módosítás 86
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A zöld és méltányos átállásnak az 
Unió felépülésének és az európai zöld 
megállapodás középpontjában kell lennie, 
mivel az új növekedési stratégiát teljesíteni 
kell. E tekintetben elengedhetetlen a 
jólléti gazdaság megalapozásának 
folytatása a gazdaságok 
konvergenciáinak, az emberek javára 
történő gazdasági és társadalmi haladás 
és a fenntartható fejlődés összekapcsolása 
által.

Or. en

Módosítás 87
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere szolgál a 
kiemelt nemzeti reformok 
meghatározásának és a reformvégrehajtás 
nyomon követésének kereteként. Az 
említett reformprioritások támogatása 
érdekében a tagállamok kidolgozzák saját 
nemzeti többéves beruházási stratégiáikat. 

(4) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere szolgál a 
kiemelt nemzeti reformok 
meghatározásának és a reformvégrehajtás 
nyomon követésének alapvető kereteként a 
gazdasági és szociálpolitikai területeken. 
Az Európai Parlament kijelentette, hogy 
az európai szemeszter részeként a 
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E a stratégiákat az éves nemzeti 
reformprogramokkal együtt mutatják be a 
nemzeti és/vagy uniós finanszírozásban 
részesülő prioritások ismertetése és 
koordinálása céljából. A stratégiák emellett 
azt a célt is szolgálják, hogy az uniós 
finanszírozást koherens módon és a kapott 
pénzügyi támogatás hozzáadott értékét 
maximalizálva használják fel, különösen 
az Unió által a strukturális és kohéziós 
alapok keretében támogatott 
programokból és más programokból 
származó támogatás esetében.

társadalmilag felelős reformoknak a 
szolidaritáson, az integráción, a 
társadalmi igazságosságon, valamint a 
javak és bevételek igazságos elosztásán 
kell alapulniuk, ezáltal létrehozva egy 
olyan modellt, amely biztosítja az 
egyenlőséget, az egyenlő lehetőségeket és 
a szociális védelmet, védi a kiszolgáltatott 
csoportokat és javítja az életszínvonalat 
minden polgár számára, ami a szociális 
jogok európai pillérének kulcsfontosságú 
elve. Különös figyelmet kell fordítani a 
nemek közötti egyenlőségre, mivel a nőket 
különösen erősen sújtják a Covid19-
válság gazdasági következményei, 
ahogyan azt az olyan uniós ügynökségek, 
mint a Nemek Közötti Egyenlőség 
Európai Intézete (EIGE), valamint a 
Közös Kutatóközpont (JRC) kimutatta. Az 
említett reformprioritások támogatása 
érdekében a tagállamok kidolgozzák saját 
nemzeti többéves beruházási stratégiáikat. 
E a stratégiákat az éves nemzeti 
reformprogramokkal együtt mutatják be a 
nemzeti és/vagy uniós finanszírozásban 
részesülő prioritások ismertetése és 
koordinálása céljából.

Or. en

Módosítás 88
Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere szolgál a 
kiemelt nemzeti reformok 
meghatározásának és a reformvégrehajtás 
nyomon követésének kereteként. Az 
említett reformprioritások támogatása 
érdekében a tagállamok kidolgozzák saját 
nemzeti többéves beruházási stratégiáikat. 
E a stratégiákat az éves nemzeti 

(4) Uniós szinten az európai zöld 
megállapodás alapelveire, többek között a 
szociális jogok európai pillérének és a 
fenntartható fejlődési céloknak az 
alapelveire összpontosító gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere szolgál a 
kiemelt nemzeti reformok 
meghatározásának és a reformvégrehajtás 
nyomon követésének kereteként. Az 
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reformprogramokkal együtt mutatják be a 
nemzeti és/vagy uniós finanszírozásban 
részesülő prioritások ismertetése és 
koordinálása céljából. A stratégiák emellett 
azt a célt is szolgálják, hogy az uniós 
finanszírozást koherens módon és a kapott 
pénzügyi támogatás hozzáadott értékét 
maximalizálva használják fel, különösen az 
Unió által a strukturális és kohéziós alapok 
keretében támogatott programokból és más 
programokból származó támogatás 
esetében.

említett reformprioritások támogatása 
érdekében a tagállamok kidolgozzák saját 
nemzeti többéves beruházási stratégiáikat. 
E a stratégiákat az éves nemzeti 
reformprogramokkal együtt mutatják be a 
nemzeti és/vagy uniós finanszírozásban 
részesülő prioritások ismertetése és 
koordinálása céljából. A stratégiák emellett 
azt a célt is szolgálják, hogy az uniós 
finanszírozást koherens módon és a kapott 
pénzügyi támogatás hozzáadott értékét 
maximalizálva használják fel, különösen az 
Unió által a strukturális és kohéziós alapok 
keretében támogatott programokból és más 
programokból származó támogatás 
esetében. Hosszú távon a szemeszternek 
figyelembe kell vennie, hogy a gazdasági 
tevékenységek lehetséges alakulása 
alapvetően sokkal inkább attól függ, hogy 
képesek vagyunk-e az éghajlatváltozást 
kezelni és megvédeni a környezetet, mint a 
versenyképesség rövid távú nyereségétől; 
A szemeszter keretében végrehajtott 
reformoknak fontolóra kell venniük a 
hosszú távú társadalmi, éghajlati és 
környezeti következményeket.

Or. fr

Módosítás 89
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere szolgál a 
kiemelt nemzeti reformok 
meghatározásának és a reformvégrehajtás 
nyomon követésének kereteként. Az 
említett reformprioritások támogatása 
érdekében a tagállamok kidolgozzák saját 
nemzeti többéves beruházási stratégiáikat. 
E a stratégiákat az éves nemzeti 
reformprogramokkal együtt mutatják be a 

(4) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere szolgált a 
kiemelt nemzeti reformok 
meghatározásának és a reformvégrehajtás 
nyomon követésének kereteként. 
Másrészről jelenleg az európai zöld 
megállapodás, a fenntartható fejlődési 
célok, valamint a szociális jogok európai 
pillére kell, hogy útmutatóul szolgáljon a 
gazdaság élénkítéséhez, amelynek 
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nemzeti és/vagy uniós finanszírozásban 
részesülő prioritások ismertetése és 
koordinálása céljából. A stratégiák emellett 
azt a célt is szolgálják, hogy az uniós 
finanszírozást koherens módon és a kapott 
pénzügyi támogatás hozzáadott értékét 
maximalizálva használják fel, különösen az 
Unió által a strukturális és kohéziós alapok 
keretében támogatott programokból és más 
programokból származó támogatás 
esetében.

összhangban kell állnia a szolidaritás és a 
társadalmi igazságosság alapelveivel. 
Ebben az értelemben a gazdasági 
visszaesés kezelésének jelentős mértékben 
a vagyon újraelosztásán kell alapulnia 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
válság költségeit ne kizárólag a 
legveszélyeztetettebb társadalmi csoportok 
hordozzák, ahogyan az korábban 
megtörtént. Az említett reformprioritások 
támogatása érdekében a tagállamok 
kidolgozzák saját nemzeti többéves 
beruházási stratégiáikat. E a stratégiákat az 
éves nemzeti reformprogramokkal együtt 
mutatják be a nemzeti és/vagy uniós 
finanszírozásban részesülő prioritások 
ismertetése és koordinálása céljából. A 
stratégiák emellett azt a célt is szolgálják, 
hogy az uniós finanszírozást koherens 
módon és a kapott pénzügyi támogatás 
hozzáadott értékét maximalizálva 
használják fel, különösen az Unió által a 
strukturális és kohéziós alapok keretében 
támogatott programokból és más 
programokból származó támogatás 
esetében.

Or. en

Módosítás 90
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere szolgál a 
kiemelt nemzeti reformok 
meghatározásának és a reformvégrehajtás 
nyomon követésének kereteként. Az 
említett reformprioritások támogatása 
érdekében a tagállamok kidolgozzák saját 
nemzeti többéves beruházási stratégiáikat. 
E a stratégiákat az éves nemzeti 
reformprogramokkal együtt mutatják be a 

(4) A tagállamoknak ki kell dolgozniuk 
saját többéves nemzeti beruházási 
stratégiáikat. A stratégiák emellett azt a 
célt is szolgálják, hogy az uniós 
finanszírozást koherens módon és a kapott 
pénzügyi támogatás hozzáadott értékét 
maximalizálva használják fel, különösen az 
Unió által a strukturális és kohéziós alapok 
keretében támogatott programokból és más 
programokból származó támogatás 
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nemzeti és/vagy uniós finanszírozásban 
részesülő prioritások ismertetése és 
koordinálása céljából. A stratégiák 
emellett azt a célt is szolgálják, hogy az 
uniós finanszírozást koherens módon és a 
kapott pénzügyi támogatás hozzáadott 
értékét maximalizálva használják fel, 
különösen az Unió által a strukturális és 
kohéziós alapok keretében támogatott 
programokból és más programokból 
származó támogatás esetében.

esetében.

Or. fr

Módosítás 91
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere szolgál a 
kiemelt nemzeti reformok 
meghatározásának és a reformvégrehajtás 
nyomon követésének kereteként. Az 
említett reformprioritások támogatása 
érdekében a tagállamok kidolgozzák saját 
nemzeti többéves beruházási stratégiáikat. 
E a stratégiákat az éves nemzeti 
reformprogramokkal együtt mutatják be a 
nemzeti és/vagy uniós finanszírozásban 
részesülő prioritások ismertetése és 
koordinálása céljából. A stratégiák emellett 
azt a célt is szolgálják, hogy az uniós 
finanszírozást koherens módon és a kapott 
pénzügyi támogatás hozzáadott értékét 
maximalizálva használják fel, különösen az 
Unió által a strukturális és kohéziós alapok 
keretében támogatott programokból és más 
programokból származó támogatás 
esetében.

(4) Uniós szinten – az Európai Unió 
olyan felelősségvállalásaival együtt, mint 
az ENSZ fenntartható fejlődési céljai, a 
szociális jogok európai pillére, valamint 
az Unió éghajlatpolitikai és biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos céljai – a 
gazdaságpolitikai koordináció európai 
szemesztere egyike azon 
keretrendszereknek, amelyek 
meghatározzák a kihívásokat és nyomon 
követik a tagállamok ezen kihívásokra 
adott válaszait. Az említett prioritások 
támogatása érdekében a tagállamok 
kidolgozzák saját nemzeti többéves 
beruházási stratégiáikat. E a stratégiákat az 
éves nemzeti reformprogramokkal együtt 
mutatják be a nemzeti és/vagy uniós 
finanszírozásban részesülő prioritások 
ismertetése és koordinálása céljából. A 
stratégiák emellett azt a célt is szolgálják, 
hogy az uniós finanszírozást koherens 
módon és a kapott pénzügyi támogatás 
hozzáadott értékét maximalizálva 
használják fel, különösen az Unió által a 
strukturális és kohéziós alapok keretében 
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támogatott programokból és más 
programokból származó támogatás 
esetében.

Or. en

Módosítás 92
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere szolgál a 
kiemelt nemzeti reformok 
meghatározásának és a reformvégrehajtás 
nyomon követésének kereteként. Az 
említett reformprioritások támogatása 
érdekében a tagállamok kidolgozzák saját 
nemzeti többéves beruházási stratégiáikat. 
E a stratégiákat az éves nemzeti 
reformprogramokkal együtt mutatják be a 
nemzeti és/vagy uniós finanszírozásban 
részesülő prioritások ismertetése és 
koordinálása céljából. A stratégiák emellett 
azt a célt is szolgálják, hogy az uniós 
finanszírozást koherens módon és a kapott 
pénzügyi támogatás hozzáadott értékét 
maximalizálva használják fel, különösen az 
Unió által a strukturális és kohéziós alapok 
keretében támogatott programokból és más 
programokból származó támogatás 
esetében.

(4) A stratégiákat az éves nemzeti 
reformprogramokkal együtt mutatják be a 
nemzeti és/vagy uniós finanszírozásban 
részesülő prioritások ismertetése és 
koordinálása céljából. A stratégiák emellett 
azt a célt is szolgálják, hogy az uniós 
finanszírozást koherens módon és a kapott 
pénzügyi támogatás hozzáadott értékét 
maximalizálva használják fel, különösen az 
Unió által a strukturális és kohéziós alapok 
keretében támogatott programokból és más 
programokból származó támogatás 
esetében.

Or. en

Módosítás 93
Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere szolgál a 
kiemelt nemzeti reformok 
meghatározásának és a reformvégrehajtás 
nyomon követésének kereteként. Az 
említett reformprioritások támogatása 
érdekében a tagállamok kidolgozzák saját 
nemzeti többéves beruházási stratégiáikat. 
E a stratégiákat az éves nemzeti 
reformprogramokkal együtt mutatják be a 
nemzeti és/vagy uniós finanszírozásban 
részesülő prioritások ismertetése és 
koordinálása céljából. A stratégiák emellett 
azt a célt is szolgálják, hogy az uniós 
finanszírozást koherens módon és a kapott 
pénzügyi támogatás hozzáadott értékét 
maximalizálva használják fel, különösen az 
Unió által a strukturális és kohéziós alapok 
keretében támogatott programokból és más 
programokból származó támogatás 
esetében.

(4) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere szolgál a 
kiemelt nemzeti reformok 
meghatározásának és a reformvégrehajtás 
nyomon követésének kereteként. Az 
említett reformprioritások támogatása 
érdekében a tagállamok kidolgozzák saját 
nemzeti többéves beruházási stratégiáikat, 
ami elsősorban a versenyképes 
gazdaságok megteremtését szolgálja. E a 
stratégiákat az éves nemzeti 
reformprogramokkal együtt mutatják be a 
nemzeti és/vagy uniós finanszírozásban 
részesülő prioritások ismertetése és 
koordinálása céljából. A stratégiák emellett 
azt a célt is szolgálják, hogy az uniós 
finanszírozást koherens módon és a kapott 
pénzügyi támogatás hozzáadott értékét 
maximalizálva használják fel, különösen az 
Unió által a strukturális és kohéziós alapok 
keretében támogatott programokból és más 
programokból származó támogatás 
esetében.

Or. es

Módosítás 94
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere szolgál a 
kiemelt nemzeti reformok 
meghatározásának és a reformvégrehajtás 
nyomon követésének kereteként. Az 
említett reformprioritások támogatása 
érdekében a tagállamok kidolgozzák saját 
nemzeti többéves beruházási stratégiáikat. 
E a stratégiákat az éves nemzeti 
reformprogramokkal együtt mutatják be a 

(4) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere 
tekintendő a kiemelt nemzeti reformok 
meghatározásának és a reformvégrehajtás 
nyomon követésének keretének. 
Ugyanakkor a jelenlegi Covid19-
világjárvány csakúgy, mint a korábbi, 
2008-as gazdasági és pénzügyi válság 
rámutatott, hogy szükség van a Stabilitási 
és Növekedési Paktum visszavonására és, 
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nemzeti és/vagy uniós finanszírozásban 
részesülő prioritások ismertetése és 
koordinálása céljából. A stratégiák 
emellett azt a célt is szolgálják, hogy az 
uniós finanszírozást koherens módon és a 
kapott pénzügyi támogatás hozzáadott 
értékét maximalizálva használják fel, 
különösen az Unió által a strukturális és 
kohéziós alapok keretében támogatott 
programokból és más programokból 
származó támogatás esetében.

hogy ha azt egy fenntartható fejlődési és 
foglalkoztatási paktummal helyettesítik, az 
elő fogja mozdítani a méltányos, inkluzív 
és fenntartható növekedést, a magas 
minőségű foglalkoztatás- és 
környezetvédelmet, az európai zöld 
megállapodással, a Párizsi 
Megállapodással, a fenntartható fejlődési 
célokkal és a szociális jogok európai 
pillérével összhangban.

Or. en

Módosítás 95
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A gazdasági és monetáris unió 
elmélyítése, és demokratikus 
elszámoltathatóságának javítása 
érdekében egy európai gazdasági és 
pénzügyminiszteri szerepkört kell 
megalkotni, ahogyan azt a Bizottság 
2017. december 6-i, egy európai gazdasági 
és pénzügyminiszteri szerepkörről szóló 
közleménye, valamint az Európai 
Parlament 2017. február 16-i, az Európai 
Unió működésének a Lisszaboni 
Szerződésben rejlő potenciál kiaknázása 
révén történő javításáról szóló 
állásfoglalása meghatározza. Az európai 
gazdasági és pénzügyminiszter a Bizottság 
egy tagja volna, és az eurócsoportban 
valamint az Európai Stabilitási 
Mechanizmus kormányzótanácsában 
elnökölne. Ez a bizottsági tag az Európai 
Parlamentnek felelne, mind az 
euróövezeti, mind pedig a nem euróövezeti 
tagállamokat is magában foglaló 
formációra vonatkozóan. Az európai 
gazdasági és pénzügyminiszter aktív 
szerepet játszana a technikai támogatás 
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felügyeletében, ellenőrzésében és 
értékelésében, azon tagállamok számára, 
kiknek pénzneme az euró.

Or. en

Módosítás 96
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (EU) 2017/825 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet15 
142 800 000 EUR összegű költségvetéssel 
létrehozta a strukturálisreform-támogató 
programot a 2017–2020 közötti időszakra. 
A strukturálisreform-támogató program 
létrehozásának célja, hogy erősítse a 
tagállamok azon képességét, hogy 
növekedésösztönző igazgatási és 
strukturális reformokat dolgozzanak ki és 
hajtsanak végre, többek között az uniós 
alapok hatékony és eredményes 
felhasználásának elősegítése révén. A 
program keretében a Bizottság tagállami 
kérésre technikai támogatást nyújt, amely 
szakpolitikai területek széles körét fedheti 
le. Ez a rendelet az említett, a tagállamok 
által kedvezően fogadott program 
folytatása kíván lenni.

törölve

_________________
15 A strukturálisreform-támogató program 
2017–2020-as időszakra vonatkozó 
létrehozásáról, valamint az 1303/2013/EU 
és az 1305/2013/EU rendelet 
módosításáról szóló, 2017. május 17-i 
(EU) 2017/825 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet (HL L 129., 2017.5.19., 1. 
o.).

Or. fr
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Módosítás 97
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (EU) 2017/825 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet15 
142 800 000 EUR összegű költségvetéssel 
létrehozta a strukturálisreform-támogató 
programot a 2017–2020 közötti időszakra. 
A strukturálisreform-támogató program 
létrehozásának célja, hogy erősítse a 
tagállamok azon képességét, hogy 
növekedésösztönző igazgatási és 
strukturális reformokat dolgozzanak ki és 
hajtsanak végre, többek között az uniós 
alapok hatékony és eredményes 
felhasználásának elősegítése révén. A 
program keretében a Bizottság tagállami 
kérésre technikai támogatást nyújt, amely 
szakpolitikai területek széles körét fedheti 
le. Ez a rendelet az említett, a tagállamok 
által kedvezően fogadott program 
folytatása kíván lenni.

(5) Az (EU) 2017/825 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet15 
142 800 000 EUR összegű költségvetéssel 
létrehozta a strukturálisreform-támogató 
programot a 2017–2020 közötti időszakra. 
A strukturálisreform-támogató program 
létrehozásának célja, hogy erősítse a 
tagállamok azon képességét, hogy 
növekedésösztönző igazgatási és 
strukturális reformokat dolgozzanak ki és 
hajtsanak végre, többek között az uniós 
alapok hatékony és eredményes 
felhasználásának elősegítése révén. A 
program keretében a Bizottság tagállami 
kérésre technikai támogatást nyújt, amely 
szakpolitikai területek széles körét fedheti 
le. Ez a rendelet az említett, a tagállamok 
által kedvezően fogadott program 
folytatása kíván lenni, miközben 
alkalmazza a szükséges fejlesztéseket és 
módosításokat.

_________________ _________________
15 A strukturálisreform-támogató program 
2017–2020-as időszakra vonatkozó 
létrehozásáról, valamint az 1303/2013/EU 
és az 1305/2013/EU rendelet módosításáról 
szóló, 2017. május 17-i (EU) 2017/825 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 
L 129., 2017.5.19., 1. o.).

15 A strukturálisreform-támogató program 
2017–2020-as időszakra vonatkozó 
létrehozásáról, valamint az 1303/2013/EU 
és az 1305/2013/EU rendelet módosításáról 
szóló, 2017. május 17-i (EU) 2017/825 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 
L 129., 2017.5.19., 1. o.).

Or. en

Módosítás 98
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok a múltban az említett 
rendeleten keresztül egyre fokozottabb 
mértékben vettek igénybe technikai 
támogatást a strukturálisreform-támogató 
program keretében, ezért célszerű egy 
technikai támogatási eszközt létrehozni 
azzal a céllal, hogy folytatódjon a 
tagállamok reformok végrehajtása során 
való támogatása.

(6) A tagállamok a múltban az említett 
rendeleten keresztül egyre fokozottabb 
mértékben vettek igénybe technikai 
támogatást a strukturálisreform-támogató 
program keretében, ezért célszerű egy 
technikai támogatási eszközt létrehozni 
azzal a céllal, hogy megerősödjön a 
tagállamok reformok és beruházások 
végrehajtása során való támogatása. A 
technikai támogatási eszköznek 
kulcsszerepet kell játszania a tagállamok 
támogatásában helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveik megtervezése és 
végrehajtása során, a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközt létrehozó 
rendelet értelmében.

Or. en

Módosítás 99
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok a múltban az említett 
rendeleten keresztül egyre fokozottabb 
mértékben vettek igénybe technikai 
támogatást a strukturálisreform-támogató 
program keretében, ezért célszerű egy 
technikai támogatási eszközt létrehozni 
azzal a céllal, hogy folytatódjon a 
tagállamok reformok végrehajtása során 
való támogatása.

(6) A tagállamok a múltban az említett 
rendeleten keresztül egyre fokozottabb 
mértékben vettek igénybe technikai 
támogatást a strukturálisreform-támogató 
program keretében, ezért célszerű egy 
technikai támogatási eszközt létrehozni 
azzal a céllal, hogy folytatódjon a 
tagállamok támogatása az olyan reformok 
és beruházások végrehajtása során, 
amelyek a Covid19-járványon túl is segítik 
a fenntartható és igazságos helyreállítást, 
valamint támogatják a nemzeti 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
sürgős végrehajtását az ideiglenes 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
keretében.
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Or. en

Módosítás 100
Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok a múltban az említett 
rendeleten keresztül egyre fokozottabb 
mértékben vettek igénybe technikai 
támogatást a strukturálisreform-támogató 
program keretében, ezért célszerű egy 
technikai támogatási eszközt létrehozni 
azzal a céllal, hogy folytatódjon a 
tagállamok reformok végrehajtása során 
való támogatása.

(6) A tagállamok a múltban az említett 
rendeleten keresztül egyre fokozottabb 
mértékben vettek igénybe technikai 
támogatást a strukturálisreform-támogató 
program keretében, ezért célszerű egy 
technikai támogatási eszközt létrehozni 
azzal a céllal, hogy folytatódjon a 
tagállamok reformok végrehajtása során 
való támogatása; itt figyelembe kell venni, 
hogy a javaslat sürgőssége miatt nem 
végeztek újabb hatáselemzést.

Or. fr

Módosítás 101
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok a múltban az említett 
rendeleten keresztül egyre fokozottabb 
mértékben vettek igénybe technikai 
támogatást a strukturálisreform-támogató 
program keretében, ezért célszerű egy 
technikai támogatási eszközt létrehozni 
azzal a céllal, hogy folytatódjon a 
tagállamok reformok végrehajtása során 
való támogatása.

(6) A tagállamok a múltban az említett 
rendeleten keresztül egyre fokozottabb 
mértékben vettek igénybe technikai 
támogatást a strukturálisreform-támogató 
program keretében, ezért célszerű egy 
technikai támogatási eszközt létrehozni 
azzal a céllal, hogy folytatódjon a 
tagállamok olyan reformok és 
beruházások végrehajtása során való 
támogatása, amelyek elősegítik a 
méltányos, inkluzív és fenntartható 
növekedést és a gazdasági, társadalmi és 
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területi konvergenciát.

Or. en

Módosítás 102
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok a múltban az említett 
rendeleten keresztül egyre fokozottabb 
mértékben vettek igénybe technikai 
támogatást a strukturálisreform-támogató 
program keretében, ezért célszerű egy 
technikai támogatási eszközt létrehozni 
azzal a céllal, hogy folytatódjon a 
tagállamok reformok végrehajtása során 
való támogatása.

(6) A tagállamok a múltban az említett 
rendeleten keresztül egyre fokozottabb 
mértékben vettek igénybe technikai 
támogatást a strukturálisreform-támogató 
program keretében, ezért lehetőség van 
egy technikai támogatási eszköz 
létrehozására azzal a céllal, hogy 
folytatódjon a tagállamok reformok 
végrehajtása során való támogatása.

Or. en

Módosítás 103
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok a múltban az említett 
rendeleten keresztül egyre fokozottabb 
mértékben vettek igénybe technikai 
támogatást a strukturálisreform-támogató 
program keretében, ezért célszerű egy 
technikai támogatási eszközt létrehozni 
azzal a céllal, hogy folytatódjon a 
tagállamok reformok végrehajtása során 
való támogatása.

(6) A tagállamok a múltban egyre 
fokozottabb mértékben vettek igénybe 
technikai támogatást a strukturálisreform-
támogató program keretében, ezért az 
említett rendelet létrehozott egy 
megerősített technikai támogatási eszközt 
azzal a céllal, hogy folytatódjon a 
tagállamok reformok végrehajtása során 
való támogatása.

Or. en



AM\1212336HU.docx 27/192 PE657.172v01-00

HU

Módosítás 104
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Tekintettel az európai zöld 
megállapodásra mint Európa növekedési 
stratégiájára, valamint az Uniónak a Párizsi 
Megállapodás végrehajtása és az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljainak elérése 
tekintetében tett kötelezettségvállalásaira, a 
technikai támogatási eszköz hozzá fog 
járulni az éghajlati szempontok 
érvényesítéséhez és az átfogó 
célkitűzéshez, mely szerint az uniós 
költségvetésből származó kiadások 25%-
ának hozzá kell járulnia az 
éghajlatpolitikai célkitűzésekhez. Az ehhez 
kapcsolódó intézkedéseket az eszköz 
előkészítése és végrehajtása során kell 
meghatározni, majd ezeket a kapcsolódó 
értékelések és felülvizsgálatok során újból 
meg kell vizsgálni. Ennek a tágabb 
értelemben vett környezeti és társadalmi 
kihívásokkal is foglalkoznia kell az Unión 
belül, ideértve a természeti tőke védelmét 
és a körforgásos gazdaság támogatását, és 
összhangban kell lennie a 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési 
menetrenddel.

(7) Tekintettel az európai zöld 
megállapodásra mint Európa növekedési 
stratégiájára, valamint az Uniónak az 
európai zöld megállapodás, a Párizsi 
Megállapodás végrehajtása és az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljainak elérése 
tekintetében tett kötelezettségvállalásaira, a 
technikai támogatási eszköz hozzá fog 
járulni az éghajlati szempontok 
érvényesítéséhez és az átfogó 
célkitűzéshez, mely szerint az uniós 
költségvetésből származó kiadások 
legalább 30%-ának hozzá kell járulnia az 
éghajlatpolitikai célkitűzésekhez, és 
legalább 10%-ának támogatnia kell a 
biológiai sokféleség célkitűzését. 
Tekintettel továbbá az Unió 
elköteleződésére a szociális jogok európai 
pillérének végrehajtása mellett, a 
technikai támogatási eszköznek hozzá kell 
járulnia az olyan társadalmi szempontból 
felelős reformok végrehajtásához, 
amelyek a szolidaritáson, befogadáson, 
társadalmi igazságosságon és a javak 
igazságos elosztásán alapulnak, az 
egyenlőség, befogadás és szociális 
védelem, a veszélyeztetett csoportok 
védelmének biztosítása érdekében, a 
magas minőségű munkahelyek 
létrehozásának és minden polgár 
életkörülményeinek javítása érdekében. 
Az ehhez kapcsolódó intézkedéseket az 
eszköz előkészítése és végrehajtása során 
kell meghatározni, majd ezeket a 
kapcsolódó értékelések és felülvizsgálatok 
során újból meg kell vizsgálni. Ennek a 
tágabb értelemben vett környezeti és 
társadalmi kihívásokkal is foglalkoznia kell 
az Unión belül, ideértve a természeti tőke 
védelmét és a méltányos, inkluzív, 
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fenntartható és reziliens körforgásos 
gazdaság támogatását, és összhangban kell 
lennie a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó 
fenntartható fejlődési menetrenddel.

Or. en

Módosítás 105
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Tekintettel az európai zöld 
megállapodásra mint Európa növekedési 
stratégiájára, valamint az Uniónak a Párizsi 
Megállapodás végrehajtása és az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljainak elérése 
tekintetében tett kötelezettségvállalásaira, a 
technikai támogatási eszköz hozzá fog 
járulni az éghajlati szempontok 
érvényesítéséhez és az átfogó 
célkitűzéshez, mely szerint az uniós 
költségvetésből származó kiadások 25%-
ának hozzá kell járulnia az 
éghajlatpolitikai célkitűzésekhez. Az ehhez 
kapcsolódó intézkedéseket az eszköz 
előkészítése és végrehajtása során kell 
meghatározni, majd ezeket a kapcsolódó 
értékelések és felülvizsgálatok során újból 
meg kell vizsgálni. Ennek a tágabb 
értelemben vett környezeti és társadalmi 
kihívásokkal is foglalkoznia kell az Unión 
belül, ideértve a természeti tőke védelmét 
és a körforgásos gazdaság támogatását, és 
összhangban kell lennie a 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési 
menetrenddel.

(7) Tekintettel az európai zöld 
megállapodásra mint Európa fenntartható 
növekedési stratégiájára, valamint az 
Uniónak a Párizsi Megállapodás, a 
szociális jogok európai pillérének 
végrehajtása és az ENSZ fenntartható 
fejlődési céljainak elérése tekintetében tett 
kötelezettségvállalásaira, a technikai 
támogatási eszköz hozzá fog járulni az 
éghajlati szempontok érvényesítéséhez és 
az átfogó célkitűzéshez, mely szerint az 
uniós költségvetésből származó kiadások 
30%-ának hozzá kell járulnia az 
éghajlatpolitikai célkitűzésekhez, és 10%-
ának támogatnia kell a biológiai 
sokféleség célkitűzését. A technikai 
támogatási eszköznek hozzá kell járulnia 
az Unió és a tagállamok által a szociális 
jogok európai pillérével összefüggésben 
vállalt kötelezettségek végrehajtásához is. 
Az ehhez kapcsolódó intézkedéseket az 
eszköz előkészítése és végrehajtása során 
kell meghatározni, majd ezeket a 
kapcsolódó értékelések és felülvizsgálatok 
során újból meg kell vizsgálni. Ennek a 
tágabb értelemben vett környezeti és 
társadalmi kihívásokkal is foglalkoznia kell 
az Unión belül, ideértve a biológiai 
sokféleség és a természeti tőke védelmét és 
a körforgásos gazdaság támogatását, és 
összhangban kell lennie a 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési 
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menetrenddel.

Or. en

Módosítás 106
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Tekintettel az európai zöld 
megállapodásra mint Európa növekedési 
stratégiájára, valamint az Uniónak a 
Párizsi Megállapodás végrehajtása és az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak 
elérése tekintetében tett 
kötelezettségvállalásaira, a technikai 
támogatási eszköz hozzá fog járulni az 
éghajlati szempontok érvényesítéséhez és 
az átfogó célkitűzéshez, mely szerint az 
uniós költségvetésből származó kiadások 
25%-ának hozzá kell járulnia az 
éghajlatpolitikai célkitűzésekhez. Az 
ehhez kapcsolódó intézkedéseket az eszköz 
előkészítése és végrehajtása során kell 
meghatározni, majd ezeket a kapcsolódó 
értékelések és felülvizsgálatok során újból 
meg kell vizsgálni. Ennek a tágabb 
értelemben vett környezeti és társadalmi 
kihívásokkal is foglalkoznia kell az Unión 
belül, ideértve a természeti tőke védelmét 
és a körforgásos gazdaság támogatását, és 
összhangban kell lennie a 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési 
menetrenddel.

(7) A Covid19-válság okozta 
vészhelyzet miatt az Uniónak félre kell 
tennie az európai zöld megállapodást mint 
Európa növekedési stratégiáját, valamint 
az Uniónak a Párizsi Megállapodás 
végrehajtása és az ENSZ fenntartható 
fejlődési céljainak elérése tekintetében tett 
kötelezettségvállalásait, amíg az 
egészségügyi válság megoldásra kerül és a 
vírust kiirtják. 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 107
Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Tekintettel az európai zöld 
megállapodásra mint Európa növekedési 
stratégiájára, valamint az Uniónak a Párizsi 
Megállapodás végrehajtása és az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljainak elérése 
tekintetében tett kötelezettségvállalásaira, a 
technikai támogatási eszköz hozzá fog 
járulni az éghajlati szempontok 
érvényesítéséhez és az átfogó 
célkitűzéshez, mely szerint az uniós 
költségvetésből származó kiadások 25%-
ának hozzá kell járulnia az éghajlatpolitikai 
célkitűzésekhez. Az ehhez kapcsolódó 
intézkedéseket az eszköz előkészítése és 
végrehajtása során kell meghatározni, majd 
ezeket a kapcsolódó értékelések és 
felülvizsgálatok során újból meg kell 
vizsgálni. Ennek a tágabb értelemben vett 
környezeti és társadalmi kihívásokkal is 
foglalkoznia kell az Unión belül, ideértve a 
természeti tőke védelmét és a körforgásos 
gazdaság támogatását, és összhangban kell 
lennie a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó 
fenntartható fejlődési menetrenddel.

(7) Tekintettel az európai zöld 
megállapodásra mint Európa növekedési 
stratégiájára, valamint az Uniónak a Párizsi 
Megállapodás végrehajtása és az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljainak elérése 
tekintetében tett kötelezettségvállalásaira, a 
technikai támogatási eszköz hozzá fog 
járulni az éghajlati szempontok 
érvényesítéséhez és az átfogó 
célkitűzéshez, mely szerint az uniós 
költségvetésből származó kiadások 25%-
ának hozzá kell járulnia az éghajlatpolitikai 
célkitűzésekhez. Az ehhez kapcsolódó 
intézkedéseket az eszköz előkészítése és 
végrehajtása során kell meghatározni, majd 
ezeket a kapcsolódó értékelések és 
felülvizsgálatok során újból meg kell 
vizsgálni a rendszeresen gyűjtendő, 
kulcsfontosságú teljesítmény-, eredmény- 
és hatásmutatók integrálásával, beleértve 
az elérendő célértékeket is. Ennek a tágabb 
értelemben vett környezeti és társadalmi 
kihívásokkal is foglalkoznia kell az Unión 
belül, ideértve a természeti tőke védelmét 
és a körforgásos gazdaság támogatását, és 
összhangban kell lennie a 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési 
menetrenddel.

Or. fr

Módosítás 108
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, 
Valérie Hayer

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Tekintettel az európai zöld 
megállapodásra mint Európa növekedési 
stratégiájára, valamint az Uniónak a Párizsi 
Megállapodás végrehajtása és az ENSZ 

(7) Tekintettel az európai zöld 
megállapodásra mint Európa növekedési 
stratégiájára, valamint az Uniónak a Párizsi 
Megállapodás végrehajtása és az ENSZ 
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fenntartható fejlődési céljainak elérése 
tekintetében tett kötelezettségvállalásaira, a 
technikai támogatási eszköz hozzá fog 
járulni az éghajlati szempontok 
érvényesítéséhez és az átfogó 
célkitűzéshez, mely szerint az uniós 
költségvetésből származó kiadások 25%-
ának hozzá kell járulnia az 
éghajlatpolitikai célkitűzésekhez. Az ehhez 
kapcsolódó intézkedéseket az eszköz 
előkészítése és végrehajtása során kell 
meghatározni, majd ezeket a kapcsolódó 
értékelések és felülvizsgálatok során újból 
meg kell vizsgálni. Ennek a tágabb 
értelemben vett környezeti és társadalmi 
kihívásokkal is foglalkoznia kell az Unión 
belül, ideértve a természeti tőke védelmét 
és a körforgásos gazdaság támogatását, és 
összhangban kell lennie a 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési 
menetrenddel.

fenntartható fejlődési céljainak elérése 
tekintetében tett kötelezettségvállalásaira, a 
technikai támogatási eszköz hozzá fog 
járulni az éghajlati szempontok 
érvényesítéséhez és az átfogó 
célkitűzéshez, mely szerint az uniós 
költségvetésből származó kiadások 30%-
ának hozzá kell járulnia az 
éghajlatpolitikai célkitűzésekhez, és az 
Uniós költségvetés 10%-ának a biológiai 
sokféleség célkitűzését kell támogatnia. 
Az ehhez kapcsolódó intézkedéseket az 
eszköz előkészítése és végrehajtása során 
kell meghatározni, majd ezeket a 
kapcsolódó értékelések és felülvizsgálatok 
során újból meg kell vizsgálni. Ennek a 
tágabb értelemben vett környezeti és 
társadalmi kihívásokkal is foglalkoznia kell 
az Unión belül, ideértve a természeti tőke 
védelmét és a körforgásos gazdaság 
támogatását, és összhangban kell lennie a 
2030-ig tartó időszakra vonatkozó 
fenntartható fejlődési menetrenddel.

Or. en

Módosítás 109
Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Tekintettel az európai zöld 
megállapodásra mint Európa növekedési 
stratégiájára, valamint az Uniónak a Párizsi 
Megállapodás végrehajtása és az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljainak elérése 
tekintetében tett kötelezettségvállalásaira, a 
technikai támogatási eszköz hozzá fog 
járulni az éghajlati szempontok 
érvényesítéséhez és az átfogó 
célkitűzéshez, mely szerint az uniós 
költségvetésből származó kiadások 25%-
ának hozzá kell járulnia az éghajlatpolitikai 
célkitűzésekhez. Az ehhez kapcsolódó 

(7) Tekintettel az európai zöld 
megállapodásra mint Európa növekedési 
stratégiájára, valamint az Uniónak a Párizsi 
Megállapodás, a szociális jogok európai 
pillére végrehajtása és az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljainak elérése 
tekintetében tett kötelezettségvállalásaira, a 
technikai támogatási eszköz hozzá fog 
járulni az éghajlati szempontok 
érvényesítéséhez és az átfogó 
célkitűzéshez, mely szerint az uniós 
költségvetésből származó kiadások 40%-
ának hozzá kell járulnia az éghajlatpolitikai 
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intézkedéseket az eszköz előkészítése és 
végrehajtása során kell meghatározni, majd 
ezeket a kapcsolódó értékelések és 
felülvizsgálatok során újból meg kell 
vizsgálni. Ennek a tágabb értelemben vett 
környezeti és társadalmi kihívásokkal is 
foglalkoznia kell az Unión belül, ideértve a 
természeti tőke védelmét és a körforgásos 
gazdaság támogatását, és összhangban kell 
lennie a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó 
fenntartható fejlődési menetrenddel.

célkitűzésekhez. Az ehhez kapcsolódó 
intézkedéseket az eszköz előkészítése és 
végrehajtása során kell meghatározni, majd 
ezeket a kapcsolódó értékelések és 
felülvizsgálatok során újból meg kell 
vizsgálni. Ennek a tágabb értelemben vett 
környezeti és társadalmi kihívásokkal is 
foglalkoznia kell az Unión belül, ideértve a 
természeti tőke védelmét és a körforgásos 
gazdaság támogatását, és összhangban kell 
lennie a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó 
fenntartható fejlődési menetrenddel.

Or. fr

Módosítás 110
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Tekintettel az európai zöld 
megállapodásra mint Európa növekedési 
stratégiájára, valamint az Uniónak a 
Párizsi Megállapodás végrehajtása és az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak 
elérése tekintetében tett 
kötelezettségvállalásaira, a technikai 
támogatási eszköz hozzá fog járulni az 
éghajlati szempontok érvényesítéséhez és 
az átfogó célkitűzéshez, mely szerint az 
uniós költségvetésből származó kiadások 
25%-ának hozzá kell járulnia az 
éghajlatpolitikai célkitűzésekhez. Az ehhez 
kapcsolódó intézkedéseket az eszköz 
előkészítése és végrehajtása során kell 
meghatározni, majd ezeket a kapcsolódó 
értékelések és felülvizsgálatok során újból 
meg kell vizsgálni. Ennek a tágabb 
értelemben vett környezeti és társadalmi 
kihívásokkal is foglalkoznia kell az Unión 
belül, ideértve a természeti tőke védelmét 
és a körforgásos gazdaság támogatását, és 
összhangban kell lennie a 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési 

(7) Tekintettel az európai zöld 
megállapodásra mint az Európa növekedési 
stratégiájához való hozzájárulásra, 
valamint az Uniónak a Párizsi 
Megállapodás végrehajtása és az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljainak elérése 
tekintetében tett kötelezettségvállalásaira, a 
technikai támogatási eszköz hozzá fog 
járulni az éghajlati szempontok 
érvényesítéséhez és az átfogó 
célkitűzéshez, mely szerint az uniós 
költségvetésből származó kiadások 25%-
ának hozzá kell járulnia az éghajlatpolitikai 
célkitűzésekhez. Az ehhez kapcsolódó 
intézkedéseket az eszköz előkészítése és 
végrehajtása során kell meghatározni, majd 
ezeket a kapcsolódó értékelések és 
felülvizsgálatok során újból meg kell 
vizsgálni. Ennek a tágabb értelemben vett 
környezeti és társadalmi kihívásokkal is 
foglalkoznia kell az Unión belül, ideértve a 
természeti tőke védelmét és a körforgásos 
gazdaság támogatását, és összhangban kell 
lennie a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó 
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menetrenddel. fenntartható fejlődési menetrenddel.

Or. en

Módosítás 111
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Tekintettel az európai zöld 
megállapodásra mint Európa növekedési 
stratégiájára, valamint az Uniónak a Párizsi 
Megállapodás végrehajtása és az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljainak elérése 
tekintetében tett kötelezettségvállalásaira, a 
technikai támogatási eszköz hozzá fog 
járulni az éghajlati szempontok 
érvényesítéséhez és az átfogó 
célkitűzéshez, mely szerint az uniós 
költségvetésből származó kiadások 25%-
ának hozzá kell járulnia az éghajlatpolitikai 
célkitűzésekhez. Az ehhez kapcsolódó 
intézkedéseket az eszköz előkészítése és 
végrehajtása során kell meghatározni, majd 
ezeket a kapcsolódó értékelések és 
felülvizsgálatok során újból meg kell 
vizsgálni. Ennek a tágabb értelemben vett 
környezeti és társadalmi kihívásokkal is 
foglalkoznia kell az Unión belül, ideértve a 
természeti tőke védelmét és a körforgásos 
gazdaság támogatását, és összhangban kell 
lennie a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó 
fenntartható fejlődési menetrenddel.

(7) Tekintettel az európai zöld 
megállapodásra mint Európa növekedési 
stratégiájára, valamint az Uniónak a Párizsi 
Megállapodás végrehajtása és az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljainak elérése 
tekintetében tett kötelezettségvállalásaira, a 
technikai támogatási eszköz hozzá fog 
járulni az éghajlati szempontok 
érvényesítéséhez és az átfogó 
célkitűzéshez, mely szerint az uniós 
költségvetésből származó kiadások 25%-
ának hozzá kell járulnia az éghajlatpolitikai 
célkitűzésekhez. Az ehhez kapcsolódó 
intézkedéseket az eszköz előkészítése és 
végrehajtása során kell meghatározni, majd 
ezeket a kapcsolódó értékelések és 
felülvizsgálatok során újból meg kell 
vizsgálni. Ennek a tágabb értelemben vett 
környezeti és társadalmi kihívásokkal is 
foglalkoznia kell az Unión belül, ideértve a 
természeti erőforrások védelmét és az 
energetikai átállás előmozdítását, és 
összhangban kell lennie a 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési 
menetrenddel.

Or. en

Módosítás 112
Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Tekintettel az európai zöld 
megállapodásra mint Európa növekedési 
stratégiájára, valamint az Uniónak a Párizsi 
Megállapodás végrehajtása és az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljainak elérése 
tekintetében tett kötelezettségvállalásaira, a 
technikai támogatási eszköz hozzá fog 
járulni az éghajlati szempontok 
érvényesítéséhez és az átfogó 
célkitűzéshez, mely szerint az uniós 
költségvetésből származó kiadások 25%-
ának hozzá kell járulnia az 
éghajlatpolitikai célkitűzésekhez. Az 
ehhez kapcsolódó intézkedéseket az eszköz 
előkészítése és végrehajtása során kell 
meghatározni, majd ezeket a kapcsolódó 
értékelések és felülvizsgálatok során újból 
meg kell vizsgálni. Ennek a tágabb 
értelemben vett környezeti és társadalmi 
kihívásokkal is foglalkoznia kell az Unión 
belül, ideértve a természeti tőke védelmét 
és a körforgásos gazdaság támogatását, és 
összhangban kell lennie a 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési 
menetrenddel.

(7) Tekintettel az európai zöld 
megállapodásra mint Európa növekedési 
stratégiájára, valamint az Uniónak a Párizsi 
Megállapodás végrehajtása és az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljainak elérése 
tekintetében tett kötelezettségvállalásaira, a 
technikai támogatási eszköz hozzá fog 
járulni az éghajlati szempontok 
érvényesítéséhez. Az ehhez kapcsolódó 
intézkedéseket az eszköz előkészítése és 
végrehajtása során kell meghatározni, majd 
ezeket a kapcsolódó értékelések és 
felülvizsgálatok során újból meg kell 
vizsgálni. Ennek a tágabb értelemben vett 
környezeti és társadalmi kihívásokkal is 
foglalkoznia kell az Unión belül, ideértve a 
természeti tőke védelmét és a körforgásos 
gazdaság támogatását, és összhangban kell 
lennie a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó 
fenntartható fejlődési menetrenddel, 
figyelembe véve a növekedési 
célkitűzéseket és a stabilitási paktumot.

Or. es

Módosítás 113
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Tekintettel az európai zöld 
megállapodásra mint Európa növekedési 
stratégiájára, valamint az Uniónak a 
Párizsi Megállapodás végrehajtása és az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak 
elérése tekintetében tett 
kötelezettségvállalásaira, a technikai 
támogatási eszköz hozzá fog járulni az 

(7) Tekintettel az európai zöld 
megállapodásra, valamint az Uniónak a 
Párizsi Megállapodás végrehajtása és az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak 
elérése tekintetében tett 
kötelezettségvállalásaira, a technikai 
támogatási eszköz hozzá fog járulni az 
éghajlati szempontok érvényesítéséhez és 
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éghajlati szempontok érvényesítéséhez és 
az átfogó célkitűzéshez, mely szerint az 
uniós költségvetésből származó kiadások 
25%-ának hozzá kell járulnia az 
éghajlatpolitikai célkitűzésekhez. Az ehhez 
kapcsolódó intézkedéseket az eszköz 
előkészítése és végrehajtása során kell 
meghatározni, majd ezeket a kapcsolódó 
értékelések és felülvizsgálatok során újból 
meg kell vizsgálni. Ennek a tágabb 
értelemben vett környezeti és társadalmi 
kihívásokkal is foglalkoznia kell az Unión 
belül, ideértve a természeti tőke védelmét 
és a körforgásos gazdaság támogatását, és 
összhangban kell lennie a 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési 
menetrenddel.

az átfogó célkitűzéshez, mely szerint az 
uniós költségvetésből származó kiadások 
30%-ának hozzá kell járulnia az 
éghajlatpolitikai célkitűzésekhez. Az ehhez 
kapcsolódó intézkedéseket az eszköz 
előkészítése és végrehajtása során kell 
meghatározni, majd ezeket a kapcsolódó 
értékelések és felülvizsgálatok során újból 
meg kell vizsgálni. Ennek a tágabb 
értelemben vett környezeti, társadalmi és 
digitalizációs kihívásokkal is foglalkoznia 
kell az Unión belül, ideértve a természeti 
tőke védelmét és a körforgásos gazdaság 
támogatását, és összhangban kell lennie a 
2030-ig tartó időszakra vonatkozó 
fenntartható fejlődési menetrenddel.

Or. en

Módosítás 114
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Elismerve a digitalizáció 
fontosságát az uniós gazdaság és 
társadalom valamennyi területén, a 
technikai támogatási eszköznek 
támogatnia kell a tagállamokat abban, 
hogy a digitális infrastruktúrára és 
készségekre irányuló, a digitális egységes 
piac létrehozását előmozdító reformok és 
beruházások révén biztosítsák a digitális 
fellendülést.

Or. en

Módosítás 115
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Rendeletre irányuló javaslat
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8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A technikai támogatási eszköz 
általános célkitűzéseként az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának a gazdasági és társadalmi 
helyreállítás, reziliencia és konvergencia 
megvalósításához szükséges reformok 
végrehajtására irányuló tagállami 
erőfeszítések támogatása révén történő 
előmozdítását kell meghatározni. E célból 
támogatnia kell a tagállamok uniós jog 
végrehajtásához szükséges közigazgatási 
kapacitásának megerősítését az 
intézmények, a kormányzat, a 
közigazgatás, valamint a gazdasági és 
szociális ágazatok előtt álló kihívásokkal 
kapcsolatban.

(8) A technikai támogatási eszköz 
általános célkitűzéseként erősíteni kell a 
tagállamok, valamint a regionális és helyi 
önkormányzatok közigazgatási 
kapacitását intézményeik, közigazgatási és 
gazdasági, valamint szociális szektoraik 
érintettségével arányosan, és támogatni 
kell a nemzeti, regionális és helyi 
önkormányzatokat reformok tervezésében, 
kidolgozásában és végrehajtásában. 
Emellett elő kell mozdítania az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi kohézióját 
a Covid19-világjárvány utáni gazdasági, 
társadalmi és a nemek közötti egyenlőséget 
szem előtt tartó helyreállítást támogató 
reformok végrehajtására irányuló tagállami 
erőfeszítések támogatása révén. E célból 
támogatnia kell a tagállamok uniós jog 
végrehajtásához szükséges közigazgatási 
kapacitásának megerősítését az 
intézmények, a kormányzat, a 
közigazgatás, valamint a gazdasági és 
szociális ágazatok előtt álló kihívásokkal 
kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 116
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A technikai támogatási eszköz 
általános célkitűzéseként az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának a gazdasági és társadalmi 
helyreállítás, reziliencia és konvergencia 
megvalósításához szükséges reformok 
végrehajtására irányuló tagállami 

(8) A technikai támogatási eszköz 
általános célkitűzéseként az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának és regionális fejlődésének a 
méltányos és inkluzív módon történő 
gazdasági és társadalmi helyreállítás, 
reziliencia és konvergencia 
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erőfeszítések támogatása révén történő 
előmozdítását kell meghatározni. E célból 
támogatnia kell a tagállamok uniós jog 
végrehajtásához szükséges közigazgatási 
kapacitásának megerősítését az 
intézmények, a kormányzat, a 
közigazgatás, valamint a gazdasági és 
szociális ágazatok előtt álló kihívásokkal 
kapcsolatban.

megvalósításához szükséges reformok és 
beruházások végrehajtására irányuló 
tagállami erőfeszítések támogatása révén 
történő előmozdítását kell meghatározni. E 
célból támogatnia kell a tagállamok uniós 
jog végrehajtásához szükséges 
közigazgatási kapacitásának megerősítését 
az intézmények, a kormányzat, a 
közigazgatás, valamint a gazdasági és 
szociális ágazatok előtt álló kihívásokkal 
kapcsolatban, valamint az olyan központi 
prioritásokat és célkitűzéseket, mint az 
európai zöld megállapodás, a Párizsi 
Megállapodás, a jelentős károkozás 
elkerülését célzó elv, a fenntartható 
fejlődési célok, a szociális jogok európai 
pillére, a digitális átalakulás és az 
innováció.

Or. en

Módosítás 117
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A technikai támogatási eszköz 
általános célkitűzéseként az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának a gazdasági és társadalmi 
helyreállítás, reziliencia és konvergencia 
megvalósításához szükséges reformok 
végrehajtására irányuló tagállami 
erőfeszítések támogatása révén történő 
előmozdítását kell meghatározni. E célból 
támogatnia kell a tagállamok uniós jog 
végrehajtásához szükséges közigazgatási 
kapacitásának megerősítését az 
intézmények, a kormányzat, a 
közigazgatás, valamint a gazdasági és 
szociális ágazatok előtt álló kihívásokkal 
kapcsolatban.

(8) A technikai támogatási eszköz 
általános célkitűzéseként a gazdasági és 
társadalmi helyreállítás, reziliencia és 
konvergencia megvalósításához szükséges 
reformok végrehajtására irányuló tagállami 
erőfeszítések támogatását kell 
meghatározni, teljes mértékben tiszteletben 
tartva a nemzetek önrendelkezését.

Or. en
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Módosítás 118
Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A technikai támogatási eszköz 
általános célkitűzéseként az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának a gazdasági és társadalmi 
helyreállítás, reziliencia és konvergencia 
megvalósításához szükséges reformok 
végrehajtására irányuló tagállami 
erőfeszítések támogatása révén történő 
előmozdítását kell meghatározni. E célból 
támogatnia kell a tagállamok uniós jog 
végrehajtásához szükséges közigazgatási 
kapacitásának megerősítését az 
intézmények, a kormányzat, a 
közigazgatás, valamint a gazdasági és 
szociális ágazatok előtt álló kihívásokkal 
kapcsolatban.

(8) A technikai támogatási eszköz 
általános célkitűzéseként az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának a gazdasági és társadalmi 
helyreállítás, versenyképesség, reziliencia 
és konvergencia megvalósításához 
szükséges reformok végrehajtására 
irányuló tagállami erőfeszítések 
támogatása révén történő előmozdítását 
kell meghatározni. E célból támogatnia kell 
a tagállamok állampolgári igények jobb 
érvényesüléséhez és az uniós jog 
végrehajtásához szükséges közigazgatási 
kapacitásának megerősítését az 
intézmények, a kormányzat, a 
közigazgatás, valamint a gazdasági és 
szociális ágazatok előtt álló kihívásokkal 
kapcsolatban.

Or. es

Módosítás 119
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A technikai támogatási eszköz 
általános célkitűzéseként az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának a gazdasági és társadalmi 
helyreállítás, reziliencia és konvergencia 
megvalósításához szükséges reformok 
végrehajtására irányuló tagállami 
erőfeszítések támogatása révén történő 

(8) A technikai támogatási eszköz 
általános célkitűzéseként a tagállamoknak 
a gazdasági és társadalmi helyreállítás, 
reziliencia és konvergencia 
megvalósításához szükséges reformok 
végrehajtásában történő támogatását kell 
meghatározni. E célból meg kell erősítenie 
a tagállamok nemzeti szinten 
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előmozdítását kell meghatározni. E célból 
támogatnia kell a tagállamok uniós jog 
végrehajtásához szükséges közigazgatási 
kapacitásának megerősítését az 
intézmények, a kormányzat, a 
közigazgatás, valamint a gazdasági és 
szociális ágazatok előtt álló kihívásokkal 
kapcsolatban.

meghatározott valamennyi, a 
helyreállítást támogató intézkedés 
végrehajtásához szükséges közigazgatási 
kapacitását.

Or. en

Módosítás 120
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A technikai támogatási eszköz 
általános célkitűzéseként az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának a gazdasági és társadalmi 
helyreállítás, reziliencia és konvergencia 
megvalósításához szükséges reformok 
végrehajtására irányuló tagállami 
erőfeszítések támogatása révén történő 
előmozdítását kell meghatározni. E célból 
támogatnia kell a tagállamok uniós jog 
végrehajtásához szükséges közigazgatási 
kapacitásának megerősítését az 
intézmények, a kormányzat, a 
közigazgatás, valamint a gazdasági és 
szociális ágazatok előtt álló kihívásokkal 
kapcsolatban.

(8) A technikai támogatási eszköz 
általános célkitűzéseként az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának a gazdasági és társadalmi 
helyreállítás, reziliencia és a felfelé 
irányuló konvergencia megvalósításához 
szükséges, egyedi reformok végrehajtására 
irányuló tagállami erőfeszítések 
támogatása révén történő előmozdítását 
kell meghatározni. E célból támogatnia kell 
a tagállamok uniós jog végrehajtásához 
szükséges közigazgatási kapacitásának 
megerősítését az intézmények, a 
kormányzat, a közigazgatás, valamint a 
gazdasági és szociális ágazatok előtt álló 
kihívásokkal kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 121
José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A technikai támogatási eszköz 
általános célkitűzéseként az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának a gazdasági és társadalmi 
helyreállítás, reziliencia és konvergencia 
megvalósításához szükséges reformok 
végrehajtására irányuló tagállami 
erőfeszítések támogatása révén történő 
előmozdítását kell meghatározni. E célból 
támogatnia kell a tagállamok uniós jog 
végrehajtásához szükséges közigazgatási 
kapacitásának megerősítését az 
intézmények, a kormányzat, a 
közigazgatás, valamint a gazdasági és 
szociális ágazatok előtt álló kihívásokkal 
kapcsolatban.

(8) A technikai támogatási eszköz 
általános célkitűzéseként az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának a gazdasági és társadalmi 
helyreállítás, reziliencia és konvergencia 
megvalósításához szükséges reformok 
végrehajtására irányuló tagállami 
erőfeszítések támogatása révén történő 
előmozdítását kell meghatározni. E célból 
támogatnia kell a tagállamok uniós jog 
végrehajtásához szükséges közigazgatási 
kapacitásának megerősítését az 
intézmények, a kormányzat és a 
közigazgatás, többek között regionális és 
helyi szinteken, valamint a gazdasági és 
szociális ágazatok előtt álló kihívásokkal 
kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 122
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A technikai támogatási eszköz 
általános célkitűzéseként az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának a gazdasági és társadalmi 
helyreállítás, reziliencia és konvergencia 
megvalósításához szükséges reformok 
végrehajtására irányuló tagállami 
erőfeszítések támogatása révén történő 
előmozdítását kell meghatározni. E célból 
támogatnia kell a tagállamok uniós jog 
végrehajtásához szükséges közigazgatási 
kapacitásának megerősítését az 
intézmények, a kormányzat, a 
közigazgatás, valamint a gazdasági és 
szociális ágazatok előtt álló kihívásokkal 
kapcsolatban.

(8) A technikai támogatási eszköz 
általános célkitűzéseként az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának a gazdasági és társadalmi 
helyreállítás, reziliencia és konvergencia 
megvalósításához szükséges reformok 
végrehajtására irányuló tagállami 
erőfeszítések támogatása révén történő 
előmozdítását kell meghatározni. E célból 
támogatnia kell a tagállamok uniós jog 
végrehajtásához szükséges intézményi és 
közigazgatási kapacitásának megerősítését 
az intézmények, a kormányzat, a 
közigazgatás, valamint a gazdasági és 
szociális ágazatok előtt álló kihívásokkal 
kapcsolatban.
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Or. en

Módosítás 123
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A technikai támogatási eszköz 
általános célkitűzéseként az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának a gazdasági és társadalmi 
helyreállítás, reziliencia és konvergencia 
megvalósításához szükséges reformok 
végrehajtására irányuló tagállami 
erőfeszítések támogatása révén történő 
előmozdítását kell meghatározni. E célból 
támogatnia kell a tagállamok uniós jog 
végrehajtásához szükséges közigazgatási 
kapacitásának megerősítését az 
intézmények, a kormányzat, a 
közigazgatás, valamint a gazdasági és 
szociális ágazatok előtt álló kihívásokkal 
kapcsolatban.

(8) A technikai támogatási eszköz 
általános célkitűzéseként az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának a gazdasági és társadalmi 
helyreállítás, versenyképesség, reziliencia 
és konvergencia megvalósításához 
szükséges reformok végrehajtására 
irányuló tagállami erőfeszítések 
támogatása révén történő előmozdítását 
kell meghatározni. E célból támogatnia kell 
a tagállamok uniós jog végrehajtásához 
szükséges közigazgatási kapacitásának 
megerősítését az intézmények, a 
kormányzat, a közigazgatás, valamint a 
gazdasági és szociális ágazatok előtt álló 
kihívásokkal kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 124
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A technikai támogatási eszköz 
általános célkitűzéseként az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának a gazdasági és társadalmi 
helyreállítás, reziliencia és konvergencia 
megvalósításához szükséges reformok 
végrehajtására irányuló tagállami 
erőfeszítések támogatása révén történő 

(8) A technikai támogatási eszköz 
általános célkitűzéseként az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának a gazdasági és társadalmi 
helyreállítás, reziliencia és méltányos 
konvergencia megvalósításához szükséges 
reformok és beruházások végrehajtására 
irányuló tagállami erőfeszítések 
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előmozdítását kell meghatározni. E célból 
támogatnia kell a tagállamok uniós jog 
végrehajtásához szükséges közigazgatási 
kapacitásának megerősítését az 
intézmények, a kormányzat, a 
közigazgatás, valamint a gazdasági és 
szociális ágazatok előtt álló kihívásokkal 
kapcsolatban.

támogatása révén történő előmozdítását 
kell meghatározni. E célból támogatnia kell 
a tagállamok uniós jog végrehajtásához 
szükséges közigazgatási kapacitásának 
megerősítését az intézmények, a 
kormányzat, a közigazgatás, valamint a 
gazdasági és szociális ágazatok előtt álló 
kihívásokkal kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 125
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A technikai támogatási eszköz 
általános célkitűzéseként az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának a gazdasági és társadalmi 
helyreállítás, reziliencia és konvergencia 
megvalósításához szükséges reformok 
végrehajtására irányuló tagállami 
erőfeszítések támogatása révén történő 
előmozdítását kell meghatározni. E célból 
támogatnia kell a tagállamok uniós jog 
végrehajtásához szükséges közigazgatási 
kapacitásának megerősítését az 
intézmények, a kormányzat, a 
közigazgatás, valamint a gazdasági és 
szociális ágazatok előtt álló kihívásokkal 
kapcsolatban.

(8) A technikai támogatási eszköz 
általános célkitűzése a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió előmozdítása 
kell legyen a tagállamokban, a gazdasági 
és társadalmi helyreállítás, reziliencia és 
konvergencia megvalósításához szükséges 
reformok végrehajtása érdekében. E célból 
támogatnia kell a tagállamok uniós jog 
végrehajtásához szükséges közigazgatási 
kapacitásának megerősítését az 
intézmények, a kormányzat, a 
közigazgatás, valamint a gazdasági és 
szociális ágazatok előtt álló kihívásokkal 
kapcsolatban.

Or. fr

Módosítás 126
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A technikai támogatási eszköz 
konkrét célkitűzéseként a nemzeti 
hatóságoknak a reformok megtervezésére, 
kidolgozására és végrehajtására irányuló 
törekvéseik során való segítését kell 
meghatározni, többek között a bevált 
gyakorlatok, a megfelelő folyamatok és 
módszerek megosztásán, valamint az 
eredményesebb és hatékonyabb 
emberierőforrás-menedzsmenten keresztül.

(9) A technikai támogatási eszköz 
konkrét célkitűzéseként a nemzeti 
hatóságoknak a reformok megtervezésére, 
kidolgozására és végrehajtására irányuló 
törekvéseik során való segítését kell 
meghatározni, többek között a bevált 
gyakorlatok, a megfelelő folyamatok és 
módszerek megosztásán, valamint az 
eredményesebb és hatékonyabb 
emberierőforrás-menedzsmenten keresztül.

Mivel ezek a gazdasági változások igen 
gyakran paradigmaváltó jellegűek és a 
teljes társadalmi és üzleti ökoszisztéma 
támogatását igénylik, a tagállamoknak 
újfajta köz-magán társulásokat és 
projektinkubátorokat kell lehetővé 
tenniük, ahol különböző üzleti 
kezdeményezések találkozhatnak és 
támogathatják egymást a zöld 
megállapodás és az éghajlatvédelmi 
átállás céljainak megfelelő, életképes 
üzleti modellek és kezdeményezések 
létrehozásában. A technikai támogatási 
eszköz használható az ilyen 
kezdeményezések finanszírozására.

Or. en

Módosítás 127
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A technikai támogatási eszköz 
konkrét célkitűzéseként a nemzeti 
hatóságoknak a reformok megtervezésére, 
kidolgozására és végrehajtására irányuló 
törekvéseik során való segítését kell 
meghatározni, többek között a bevált 
gyakorlatok, a megfelelő folyamatok és 
módszerek megosztásán, valamint az 
eredményesebb és hatékonyabb 

(9) A technikai támogatási eszköz 
konkrét célkitűzéseként a nemzeti 
hatóságoknak a reformok és beruházások 
megtervezésére, kidolgozására és 
végrehajtására, különösen pedig a nemzeti 
helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközről szóló 
rendelettel összhangban történő 
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emberierőforrás-menedzsmenten keresztül. elkészítésére, végrehajtására, 
felülvizsgálatára és a tervek 
továbbfejlesztésére irányuló törekvéseik 
során való segítését kell meghatározni, 
többek között a bevált gyakorlatok, a 
megfelelő folyamatok és módszerek 
megosztásán, valamint az eredményesebb 
és hatékonyabb emberierőforrás-
menedzsmenten keresztül.

Or. en

Módosítás 128
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A technikai támogatási eszköz 
konkrét célkitűzéseként a nemzeti 
hatóságoknak a reformok megtervezésére, 
kidolgozására és végrehajtására irányuló 
törekvéseik során való segítését kell 
meghatározni, többek között a bevált 
gyakorlatok, a megfelelő folyamatok és 
módszerek megosztásán, valamint az 
eredményesebb és hatékonyabb 
emberierőforrás-menedzsmenten keresztül.

(9) A technikai támogatási eszköz 
konkrét célkitűzéseként a nemzeti 
hatóságoknak az egyedi reformok 
megtervezésére, kidolgozására és 
végrehajtására irányuló törekvéseik során 
való segítését kell meghatározni, többek 
között adott esetben a bevált gyakorlatok, a 
megfelelő folyamatok és módszerek 
megosztásán, a digitális frissítésen, 
valamint az eredményesebb és 
hatékonyabb emberierőforrás-
menedzsmenten keresztül.

Or. en

Módosítás 129
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A technikai támogatási eszköz 
konkrét célkitűzéseként a nemzeti 

(9) A technikai támogatási eszköz 
konkrét célkitűzéseként a nemzeti 
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hatóságoknak a reformok megtervezésére, 
kidolgozására és végrehajtására irányuló 
törekvéseik során való segítését kell 
meghatározni, többek között a bevált 
gyakorlatok, a megfelelő folyamatok és 
módszerek megosztásán, valamint az 
eredményesebb és hatékonyabb 
emberierőforrás-menedzsmenten keresztül.

hatóságoknak az eszköz hozzáadott 
értékének növelése érdekében, eseti 
alapon bemutatva a reformok 
megtervezésére, kidolgozására és 
végrehajtására irányuló törekvéseik során 
való segítését kell meghatározni, többek 
között a bevált gyakorlatok, a megfelelő 
folyamatok és módszerek megosztásán, 
valamint az eredményesebb és 
hatékonyabb emberierőforrás-
menedzsmenten keresztül.

Or. fr

Módosítás 130
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A technikai támogatási eszköz 
konkrét célkitűzéseként a nemzeti 
hatóságoknak a reformok megtervezésére, 
kidolgozására és végrehajtására irányuló 
törekvéseik során való segítését kell 
meghatározni, többek között a bevált 
gyakorlatok, a megfelelő folyamatok és 
módszerek megosztásán, valamint az 
eredményesebb és hatékonyabb 
emberierőforrás-menedzsmenten keresztül.

(9) A technikai támogatási eszköz 
konkrét célkitűzéseként olyan 
támogatásokat kell biztosítani a 
tagállamok számára, melyek támogatják a 
nemzeti közigazgatásaiknak a reformok 
megtervezésére, kidolgozására és 
végrehajtására irányuló törekvéseik során, 
többek között a bevált gyakorlatok, a 
megfelelő folyamatok és módszerek 
megosztásán, valamint az eredményesebb 
és hatékonyabb emberierőforrás-
menedzsmenten keresztül.

Or. en

Módosítás 131
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(9) A technikai támogatási eszköz 
konkrét célkitűzéseként a nemzeti 
hatóságoknak a reformok megtervezésére, 
kidolgozására és végrehajtására irányuló 
törekvéseik során való segítését kell 
meghatározni, többek között a bevált 
gyakorlatok, a megfelelő folyamatok és 
módszerek megosztásán, valamint az 
eredményesebb és hatékonyabb 
emberierőforrás-menedzsmenten keresztül.

(9) A technikai támogatási eszköz 
konkrét célkitűzéseként a nemzeti 
hatóságoknak a reformok megtervezésére, 
kidolgozására és végrehajtására irányuló 
törekvéseik során való segítését kell 
meghatározni, többek között a bevált 
gyakorlatok, a megfelelő folyamatok és 
módszerek megosztásán, valamint az 
eredményesebb és hatékonyabb 
emberierőforrás-menedzsmenten keresztül, 
előnyben részesítve a digitális, 
interoperábilis megközelítéseket.

Or. en

Módosítás 132
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A technikai támogatási eszköz 
konkrét célkitűzéseként a nemzeti 
hatóságoknak a reformok megtervezésére, 
kidolgozására és végrehajtására irányuló 
törekvéseik során való segítését kell 
meghatározni, többek között a bevált 
gyakorlatok, a megfelelő folyamatok és 
módszerek megosztásán, valamint az 
eredményesebb és hatékonyabb 
emberierőforrás-menedzsmenten keresztül.

(9) A technikai támogatási eszköz 
konkrét célkitűzéseként a nemzeti 
hatóságoknak a reformok megtervezésére, 
kidolgozására és végrehajtására irányuló 
törekvéseik során való segítését kell 
meghatározni, többek között a bevált 
gyakorlatok megosztásán, különösen a 
megfelelő folyamatok és módszerek 
szakértők számára való biztosításán, 
valamint az eredményesebb és 
hatékonyabb emberierőforrás-
menedzsmenten keresztül.

Or. en

Módosítás 133
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A technikai támogatási eszköz 
konkrét célkitűzéseként a nemzeti 
hatóságoknak a reformok megtervezésére, 
kidolgozására és végrehajtására irányuló 
törekvéseik során való segítését kell 
meghatározni, többek között a bevált 
gyakorlatok, a megfelelő folyamatok és 
módszerek megosztásán, valamint az 
eredményesebb és hatékonyabb 
emberierőforrás-menedzsmenten keresztül.

(9) A technikai támogatási eszköz 
konkrét célkitűzéseként a nemzeti 
hatóságoknak a fenntartható reformok és 
beruházások megtervezésére, 
kidolgozására és végrehajtására irányuló 
törekvéseik során való segítését kell 
meghatározni, többek között a bevált 
gyakorlatok, a megfelelő folyamatok és 
módszerek megosztásán, valamint az 
eredményesebb és hatékonyabb 
emberierőforrás-menedzsmenten keresztül.

Or. en

Módosítás 134
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A technikai támogatási eszköz 
konkrét célkitűzéseként a nemzeti 
hatóságoknak a reformok megtervezésére, 
kidolgozására és végrehajtására irányuló 
törekvéseik során való segítését kell 
meghatározni, többek között a bevált 
gyakorlatok, a megfelelő folyamatok és 
módszerek megosztásán, valamint az 
eredményesebb és hatékonyabb 
emberierőforrás-menedzsmenten keresztül.

(9) A technikai támogatási eszköz 
konkrét célkitűzéseként a nemzeti 
hatóságoknak a fenntartható reformok 
megtervezésére, kidolgozására és 
végrehajtására irányuló törekvéseik során 
való segítését kell meghatározni, többek 
között a bevált gyakorlatok, a megfelelő 
folyamatok és módszerek megosztásán, 
valamint az eredményesebb és 
hatékonyabb emberierőforrás-
menedzsmenten keresztül.

Or. en

Módosítás 135
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tagállamok abban való segítése 
érdekében, hogy valamennyi 
kulcsfontosságú gazdasági és társadalmi 
területen kezelni tudják a reformok iránti 
igényeiket, a Bizottságnak tagállami 
kérésre továbbra is technikai támogatást 
kell nyújtania a szakpolitikai területek 
széles körére vonatkozóan, melybe 
beletartoznak az államháztartással és az 
állami vagyongazdálkodással, az 
intézményi és igazgatási reformokkal, az 
üzleti környezettel, a pénzügyi szektorral, a 
termék-, szolgáltatás- és munkaerőpiaccal, 
az oktatással és képzéssel, a fenntartható 
fejlődéssel, a népegészségüggyel és a 
társadalmi jóléttel kapcsolatos területek. 
Külön hangsúlyt kell helyezni a zöld és a 
digitális átállást elősegítő intézkedésekre.

(10) A tagállamok abban való segítése 
érdekében, hogy valamennyi 
kulcsfontosságú gazdasági és társadalmi 
területen kezelni tudják a reformok iránti 
igényeiket, a Bizottságnak tagállami 
kérésre, azzal a feltétellel, hogy 
megvalósítják a szubszidiaritás elvét, 
aminek értelmében a célkitűzéseket a 
tagállamok egymagukban nem tudják 
kielégítően megvalósítani, és ha az Unió 
beavatkozása hozzáadott értéket tud 
nyújtani az egyes tagállamok elszigetelt 
fellépéséhez képest, továbbra is technikai 
támogatást kell nyújtania a szakpolitikai 
területek széles körére vonatkozóan, 
melybe beletartoznak az államháztartással 
és az állami vagyongazdálkodással, az 
intézményi és igazgatási reformokkal, az 
üzleti környezettel, a pénzügyi szektorral, a 
termék-, szolgáltatás- és munkaerőpiaccal, 
az oktatással és képzéssel, a fenntartható 
fejlődéssel, a népegészségüggyel és a 
társadalmi jóléttel kapcsolatos területek. 
Külön hangsúlyt kell helyezni a zöld és a 
digitális átállást elősegítő intézkedésekre.

Or. fr

Módosítás 136
Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tagállamok abban való segítése 
érdekében, hogy valamennyi 
kulcsfontosságú gazdasági és társadalmi 
területen kezelni tudják a reformok iránti 
igényeiket, a Bizottságnak tagállami 
kérésre továbbra is technikai támogatást 
kell nyújtania a szakpolitikai területek 
széles körére vonatkozóan, melybe 
beletartoznak az államháztartással és az 

(10) A tagállamok abban való segítése 
érdekében, hogy valamennyi 
kulcsfontosságú gazdasági és társadalmi 
területen kezelni tudják a reformok iránti 
igényeiket, a Bizottságnak tagállami 
kérésre továbbra is technikai támogatást 
kell nyújtania a szakpolitikai területek 
széles körére vonatkozóan, melybe 
beletartoznak az államháztartással és az 
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állami vagyongazdálkodással, az 
intézményi és igazgatási reformokkal, az 
üzleti környezettel, a pénzügyi szektorral, a 
termék-, szolgáltatás- és munkaerőpiaccal, 
az oktatással és képzéssel, a fenntartható 
fejlődéssel, a népegészségüggyel és a 
társadalmi jóléttel kapcsolatos területek. 
Külön hangsúlyt kell helyezni a zöld és a 
digitális átállást elősegítő intézkedésekre.

állami vagyongazdálkodással, az 
intézményi és igazgatási reformokkal, az 
üzleti környezettel, a pénzügyi szektorral, a 
termék-, szolgáltatás- és munkaerőpiaccal, 
az oktatással és képzéssel, a fenntartható 
fejlődéssel, a népegészségüggyel és a 
társadalmi jóléttel kapcsolatos területek. 
Külön hangsúlyt kell helyezni a zöld és a 
digitális átállást elősegítő intézkedésekre. 
Ezeket a reformokat nem szabad 
belevenni a Stabilitási és Növekedési 
Paktum által előirányzott kiadások 
elszámolásába.

Or. fr

Módosítás 137
José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tagállamok abban való segítése 
érdekében, hogy valamennyi 
kulcsfontosságú gazdasági és társadalmi 
területen kezelni tudják a reformok iránti 
igényeiket, a Bizottságnak tagállami 
kérésre továbbra is technikai támogatást 
kell nyújtania a szakpolitikai területek 
széles körére vonatkozóan, melybe 
beletartoznak az államháztartással és az 
állami vagyongazdálkodással, az 
intézményi és igazgatási reformokkal, az 
üzleti környezettel, a pénzügyi szektorral, a 
termék-, szolgáltatás- és munkaerőpiaccal, 
az oktatással és képzéssel, a fenntartható 
fejlődéssel, a népegészségüggyel és a 
társadalmi jóléttel kapcsolatos területek. 
Külön hangsúlyt kell helyezni a zöld és a 
digitális átállást elősegítő intézkedésekre.

(10) A tagállamok abban való segítése 
érdekében, hogy valamennyi 
kulcsfontosságú gazdasági és társadalmi 
területen kezelni tudják a reformok iránti 
igényeiket, a Bizottságnak tagállami 
kérésre továbbra is technikai támogatást 
kell nyújtania a szakpolitikai területek 
széles körére vonatkozóan, melybe 
beletartoznak az államháztartással és az 
állami vagyongazdálkodással, az 
intézményi és igazgatási reformokkal, az 
üzleti környezettel, a pénzügyi szektorral, a 
termék-, szolgáltatás- és munkaerőpiaccal, 
az oktatással és képzéssel, a fenntartható 
fejlődéssel, a népegészségüggyel és a 
társadalmi jóléttel, a tevékeny időskor 
előmozdításával, valamint a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézióval, polgári 
védelemmel, menekültüggyel, migrációval 
és határpolitikákkal kapcsolatos területek. 
Külön hangsúlyt kell helyezni a zöld és a 
digitális átállást elősegítő intézkedésekre.
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Or. en

Módosítás 138
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tagállamok abban való segítése 
érdekében, hogy valamennyi 
kulcsfontosságú gazdasági és társadalmi 
területen kezelni tudják a reformok iránti 
igényeiket, a Bizottságnak tagállami 
kérésre továbbra is technikai támogatást 
kell nyújtania a szakpolitikai területek 
széles körére vonatkozóan, melybe 
beletartoznak az államháztartással és az 
állami vagyongazdálkodással, az 
intézményi és igazgatási reformokkal, az 
üzleti környezettel, a pénzügyi szektorral, a 
termék-, szolgáltatás- és munkaerőpiaccal, 
az oktatással és képzéssel, a fenntartható 
fejlődéssel, a népegészségüggyel és a 
társadalmi jóléttel kapcsolatos területek. 
Külön hangsúlyt kell helyezni a zöld és a 
digitális átállást elősegítő intézkedésekre.

(10) A tagállamok abban való segítése 
érdekében, hogy valamennyi 
kulcsfontosságú gazdasági és társadalmi 
területen reformokat és beruházásokat 
tudjanak tervezni, kidolgozni és 
végrehajtani, a Bizottságnak tagállami 
kérésre továbbra is technikai támogatást 
kell nyújtania a szakpolitikai területek 
széles körére vonatkozóan, melybe 
beletartoznak az államháztartással és az 
állami vagyongazdálkodással, az 
intézményi és igazgatási reformokkal, az 
üzleti környezettel, a pénzügyi szektorral, a 
termék-, szolgáltatás- és munkaerőpiaccal, 
az oktatással és képzéssel, a fenntartható 
fejlődéssel, energiával és az éghajlattal, a 
népegészségüggyel, ápolással és 
gyermekgondozással, lakhatással, a 
szociális infrastruktúrával és a társadalmi 
jóléttel kapcsolatos területek. Külön 
hangsúlyt kell helyezni a zöld és a digitális 
átállást elősegítő intézkedésekre.

Or. en

Módosítás 139
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tagállamok abban való segítése (10) A tagállamok abban való segítése 



AM\1212336HU.docx 51/192 PE657.172v01-00

HU

érdekében, hogy valamennyi 
kulcsfontosságú gazdasági és társadalmi 
területen kezelni tudják a reformok iránti 
igényeiket, a Bizottságnak tagállami 
kérésre továbbra is technikai támogatást 
kell nyújtania a szakpolitikai területek 
széles körére vonatkozóan, melybe 
beletartoznak az államháztartással és az 
állami vagyongazdálkodással, az 
intézményi és igazgatási reformokkal, az 
üzleti környezettel, a pénzügyi szektorral, a 
termék-, szolgáltatás- és munkaerőpiaccal, 
az oktatással és képzéssel, a fenntartható 
fejlődéssel, a népegészségüggyel és a 
társadalmi jóléttel kapcsolatos területek. 
Külön hangsúlyt kell helyezni a zöld és a 
digitális átállást elősegítő intézkedésekre.

érdekében, hogy valamennyi 
kulcsfontosságú gazdasági és társadalmi 
területen kezelni tudják a reformok iránti 
igényeiket, a Bizottságnak tagállami 
kérésre továbbra is technikai támogatást 
kell nyújtania a szakpolitikai területek 
széles körére vonatkozóan, melybe 
beletartoznak az államháztartással és az 
állami vagyongazdálkodással, az 
intézményi és igazgatási reformokkal, az 
üzleti környezettel, a pénzügyi szektorral, a 
termék-, szolgáltatás- és munkaerőpiaccal, 
az oktatással és képzéssel, a 
munkavállalók átképzésével és 
továbbképzésével, a gyermek- és 
ifjúságpolitikákkal, a fenntartható 
fejlődéssel, a népegészségüggyel, a 
szociális infrastruktúrával és a társadalmi 
jóléttel kapcsolatos területek. Külön 
hangsúlyt kell helyezni a zöld és a digitális 
átállást elősegítő intézkedésekre.

Or. en

Módosítás 140
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tagállamok abban való segítése 
érdekében, hogy valamennyi 
kulcsfontosságú gazdasági és társadalmi 
területen kezelni tudják a reformok iránti 
igényeiket, a Bizottságnak tagállami 
kérésre továbbra is technikai támogatást 
kell nyújtania a szakpolitikai területek 
széles körére vonatkozóan, melybe 
beletartoznak az államháztartással és az 
állami vagyongazdálkodással, az 
intézményi és igazgatási reformokkal, az 
üzleti környezettel, a pénzügyi szektorral, a 
termék-, szolgáltatás- és munkaerőpiaccal, 
az oktatással és képzéssel, a fenntartható 
fejlődéssel, a népegészségüggyel és a 

(10) A tagállamok abban való segítése 
érdekében, hogy valamennyi 
kulcsfontosságú gazdasági és társadalmi 
területen kezelni tudják a reformok iránti 
igényeiket, a Bizottságnak tagállami 
kérésre továbbra is technikai támogatást 
kell nyújtania a szakpolitikai területek 
széles körére vonatkozóan, melybe 
beletartoznak az államháztartással és az 
állami vagyongazdálkodással, az 
intézményi és igazgatási reformokkal, az 
üzleti környezettel, a pénzügyi szektorral, a 
termék-, szolgáltatás- és munkaerőpiaccal, 
az oktatással és képzéssel, a fenntartható 
fejlődéssel, a népegészségüggyel és a 
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társadalmi jóléttel kapcsolatos területek. 
Külön hangsúlyt kell helyezni a zöld és a 
digitális átállást elősegítő intézkedésekre.

társadalmi jóléttel kapcsolatos területek.

Or. en

Módosítás 141
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tagállamok abban való segítése 
érdekében, hogy valamennyi 
kulcsfontosságú gazdasági és társadalmi 
területen kezelni tudják a reformok iránti 
igényeiket, a Bizottságnak tagállami 
kérésre továbbra is technikai támogatást 
kell nyújtania a szakpolitikai területek 
széles körére vonatkozóan, melybe 
beletartoznak az államháztartással és az 
állami vagyongazdálkodással, az 
intézményi és igazgatási reformokkal, az 
üzleti környezettel, a pénzügyi szektorral, a 
termék-, szolgáltatás- és munkaerőpiaccal, 
az oktatással és képzéssel, a fenntartható 
fejlődéssel, a népegészségüggyel és a 
társadalmi jóléttel kapcsolatos területek. 
Külön hangsúlyt kell helyezni a zöld és a 
digitális átállást elősegítő intézkedésekre.

(10) A tagállamok abban való segítése 
érdekében, hogy valamennyi 
kulcsfontosságú gazdasági és társadalmi 
területen kezelni tudják a reformok iránti 
igényeiket, a Bizottságnak tagállami 
kérésre továbbra is technikai támogatást 
kell nyújtania a fenntartható fejlődéssel, a 
szegénység és egyenlőtlenség elleni 
küzdelemmel, valamint a társadalmi 
jóléttel kapcsolatos szakpolitikai területek 
széles körére vonatkozóan, beleértve az 
államháztartással és az állami 
vagyongazdálkodással, az intézményi és 
igazgatási reformokkal, az üzleti 
környezettel, a pénzügyi szektorral, a 
termék-, szolgáltatás- és munkaerőpiaccal, 
az oktatással és képzéssel, a 
népegészségüggyel kapcsolatos területeket. 
Külön hangsúlyt kell helyezni a zöld és a 
digitális átállást elősegítő intézkedésekre.

Or. en

Módosítás 142
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(10) A tagállamok abban való segítése 
érdekében, hogy valamennyi 
kulcsfontosságú gazdasági és társadalmi 
területen kezelni tudják a reformok iránti 
igényeiket, a Bizottságnak tagállami 
kérésre továbbra is technikai támogatást 
kell nyújtania a szakpolitikai területek 
széles körére vonatkozóan, melybe 
beletartoznak az államháztartással és az 
állami vagyongazdálkodással, az 
intézményi és igazgatási reformokkal, az 
üzleti környezettel, a pénzügyi szektorral, a 
termék-, szolgáltatás- és munkaerőpiaccal, 
az oktatással és képzéssel, a fenntartható 
fejlődéssel, a népegészségüggyel és a 
társadalmi jóléttel kapcsolatos területek. 
Külön hangsúlyt kell helyezni a zöld és a 
digitális átállást elősegítő intézkedésekre.

(10) A tagállamok abban való segítése 
érdekében, hogy valamennyi 
kulcsfontosságú gazdasági és társadalmi 
területen kezelni tudják a reformok iránti 
igényeiket, a Bizottságnak tagállami 
kérésre továbbra is technikai támogatást 
kell nyújtania a szakpolitikai területek 
széles körére vonatkozóan, melybe 
beletartoznak az államháztartással és az 
állami vagyongazdálkodással, az 
intézményi és igazgatási reformokkal, az 
üzleti környezettel, a pénzügyi szektorral, a 
termék-, szolgáltatás- és munkaerőpiaccal, 
az oktatással és képzéssel, a fenntartható 
fejlődéssel, az idegenforgalmi ágazat 
újraindításával, a népegészségüggyel és a 
társadalmi jóléttel kapcsolatos területek. 
Külön hangsúlyt kell helyezni a zöld és a 
digitális átállást elősegítő intézkedésekre.

Or. en

Módosítás 143
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tagállamok abban való segítése 
érdekében, hogy valamennyi 
kulcsfontosságú gazdasági és társadalmi 
területen kezelni tudják a reformok iránti 
igényeiket, a Bizottságnak tagállami 
kérésre továbbra is technikai támogatást 
kell nyújtania a szakpolitikai területek 
széles körére vonatkozóan, melybe 
beletartoznak az államháztartással és az 
állami vagyongazdálkodással, az 
intézményi és igazgatási reformokkal, az 
üzleti környezettel, a pénzügyi szektorral, a 
termék-, szolgáltatás- és munkaerőpiaccal, 
az oktatással és képzéssel, a fenntartható 
fejlődéssel, a népegészségüggyel és a 
társadalmi jóléttel kapcsolatos területek. 
Külön hangsúlyt kell helyezni a zöld és a 

(10) A tagállamok abban való segítése 
érdekében, hogy valamennyi 
kulcsfontosságú gazdasági és társadalmi 
területen kezelni tudják a reformok iránti 
igényeiket, a Bizottságnak tagállami 
kérésre továbbra is technikai támogatást 
kell nyújtania a szakpolitikai területek 
széles körére vonatkozóan, melybe 
beletartoznak az államháztartással és az 
állami vagyongazdálkodással, az 
intézményi és igazgatási reformokkal, az 
üzleti környezettel, a pénzügyi szektorral, a 
termék-, szolgáltatás- és munkaerőpiaccal, 
az oktatással és képzéssel, a fenntartható 
fejlődéssel, a népegészségüggyel és a 
társadalmi jóléttel, valamint a 
projektinkubátorok létrehozásával 
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digitális átállást elősegítő intézkedésekre. kapcsolatos területek. Külön hangsúlyt kell 
helyezni a zöld és a digitális átállást 
elősegítő intézkedésekre.

Or. en

Módosítás 144
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tagállamok abban való segítése 
érdekében, hogy valamennyi 
kulcsfontosságú gazdasági és társadalmi 
területen kezelni tudják a reformok iránti 
igényeiket, a Bizottságnak tagállami 
kérésre továbbra is technikai támogatást 
kell nyújtania a szakpolitikai területek 
széles körére vonatkozóan, melybe 
beletartoznak az államháztartással és az 
állami vagyongazdálkodással, az 
intézményi és igazgatási reformokkal, az 
üzleti környezettel, a pénzügyi szektorral, a 
termék-, szolgáltatás- és munkaerőpiaccal, 
az oktatással és képzéssel, a fenntartható 
fejlődéssel, a népegészségüggyel és a 
társadalmi jóléttel kapcsolatos területek. 
Külön hangsúlyt kell helyezni a zöld és a 
digitális átállást elősegítő intézkedésekre.

(10) A tagállamok abban való segítése 
érdekében, hogy valamennyi 
kulcsfontosságú gazdasági és társadalmi 
területen kezelni tudják a reformok iránti 
igényeiket, a Bizottságnak tagállami 
kérésre továbbra is technikai támogatást 
kell nyújtania a szakpolitikai területek 
széles körére vonatkozóan, melybe 
beletartoznak az államháztartással és az 
állami vagyongazdálkodással, az 
intézményi és igazgatási reformokkal, az 
üzleti környezettel, a pénzügyi szektorral, a 
termék-, szolgáltatás- és munkaerőpiaccal, 
az oktatással és képzéssel, a fenntartható 
fejlődéssel, a népegészségüggyel és a 
társadalmi jóléttel kapcsolatos területek. 
Külön hangsúlyt kell helyezni a zöld és a 
nyílt digitális átállást elősegítő 
intézkedésekre.

Or. en

Indokolás

A nyílt digitális átállás arra az elképzelésre utal, amely szerint a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz által finanszírozott tevékenységeknek hozzá kell járulniuk a nyílt 
megoldásokhoz, amelyek szoftverei és hardverei bárki számára hozzáférhetők lesznek 
ellenőrzés és tanulmányozás céljára. A szabadalmaztatott megoldásokkal ellentétben ez 
növelni fogja az innovációt és az átláthatóságot.

Módosítás 145
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Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Ahhoz, hogy a reformok széles 
körű támogatást élvezzenek, a program 
előnyeiből részesedni kívánó 
tagállamoknak a csomagjavaslatok 
elkészítési folyamatának részeként a 
kohéziós politikával kapcsolatos 
partnerségről szóló magatartási kódex 
megfelelő rendelkezéseivel összhangban 
konzultálniuk kell a releváns érdekelt 
felekkel, például a helyi és regionális 
önkormányzatokkal, a gazdasági és 
szociális partnerekkel és a civil 
társadalommal – a 240/2014/EU 
felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendelet vonatkozó rendelkezéseivel 
összhangban –, valamint a nemzeti 
parlamentekkel.

Or. en

Módosítás 146
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Ez a rendelet meghatározza a 
technikai támogatási eszköz pénzügyi 
keretösszegét, amely a költségvetési 
fegyelemről, a költségvetési ügyekben való 
együttműködésről és a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásról szóló 
intézményközi megállapodás értelmében 
az éves költségvetési eljárás során az 
elsődleges referenciaösszeget jelenti16 az 
Európai Parlament és a Tanács számára.

törölve

_________________
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16 Intézményközi megállapodás (2016. 
április 13.) az Európai Parlament, az 
Európai Unió Tanácsa és az Európai 
Bizottság között a jogalkotás minőségének 
javításáról (HL L 123., 2016.5.12., 1. o.).

Or. fr

Módosítás 147
José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az e rendeletben kitűzött 
célkitűzések elérése érdekében a pénzügyi 
keretösszeg elosztásának szakaszosan kell 
történnie. Az első szakaszban, amely húsz 
hónapig tart, a teljes pénzügyi keretösszeg 
felét elérhetővé kell tenni a tagállamok 
számára, ezen időszak során legfeljebb 
maximális allokációjuk erejéig kaphatnak 
támogatást. A második szakaszban a még 
ki nem osztott összeget a fennmaradó 
pénzügyi keretösszegen felül kell 
kiosztani.

Or. en

Módosítás 148
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A technikai támogatási eszköz 
keretében jelentkező többletigények 
kielégítése érdekében a tagállamok 
számára biztosítani kell a lehetőséget, 
hogy az uniós alapok keretében 
megosztott irányítással programozott 

törölve
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forrásokat csoportosíthassanak át az 
említett eszköz költségvetésébe az uniós 
alapokra vonatkozó eljárással 
összhangban. Az átcsoportosított 
forrásokat ez említett eszköz szabályaival 
összhangban kell felhasználni kizárólag 
az érintett tagállam javára. A 
Bizottságnak visszajelzést kell nyújtania 
az érintett tagállamnak a pótlólagos 
önkéntes hozzájárulások felhasználásáról.

Or. en

Módosítás 149
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A technikai támogatási eszköz 
keretében jelentkező többletigények 
kielégítése érdekében a tagállamok 
számára biztosítani kell a lehetőséget, hogy 
az uniós alapok keretében megosztott 
irányítással programozott forrásokat 
csoportosíthassanak át az említett eszköz 
költségvetésébe az uniós alapokra 
vonatkozó eljárással összhangban. Az 
átcsoportosított forrásokat ez említett 
eszköz szabályaival összhangban kell 
felhasználni kizárólag az érintett tagállam 
javára. A Bizottságnak visszajelzést kell 
nyújtania az érintett tagállamnak a 
pótlólagos önkéntes hozzájárulások 
felhasználásáról.

(12) A technikai támogatási eszköz 
keretében jelentkező többletigények 
kielégítése érdekében a tagállamok 
számára biztosítani kell a lehetőséget, hogy 
az uniós alapok keretében megosztott 
irányítással programozott forrásokat 
csoportosíthassanak át az említett eszköz 
költségvetésébe az uniós alapokra 
vonatkozó eljárással összhangban. Ezen 
költségvetési átcsoportosításokat 
korlátozni kell a szóban forgó tagállam 
számára betudható pénzügyi eszközök 
2%-ában a 2021–2027-es időszak 
megosztott irányítású programjainak 
keretében. Az átcsoportosított forrásokat 
ez említett eszköz szabályaival 
összhangban kell felhasználni kizárólag az 
érintett tagállam javára. A Bizottságnak 
visszajelzést kell nyújtania az érintett 
tagállamnak a pótlólagos önkéntes 
hozzájárulások felhasználásáról.

Or. en
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Módosítás 150
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A technikai támogatási eszköz 
keretében jelentkező többletigények 
kielégítése érdekében a tagállamok 
számára biztosítani kell a lehetőséget, 
hogy az uniós alapok keretében 
megosztott irányítással programozott 
forrásokat csoportosíthassanak át az 
említett eszköz költségvetésébe az uniós 
alapokra vonatkozó eljárással 
összhangban. Az átcsoportosított 
forrásokat ez említett eszköz szabályaival 
összhangban kell felhasználni kizárólag 
az érintett tagállam javára. A 
Bizottságnak visszajelzést kell nyújtania 
az érintett tagállamnak a pótlólagos 
önkéntes hozzájárulások felhasználásáról. 
Ezeket a kiegészítő forrásokat a szabályok 
szerint és a technikai támogatási eszköz 
céljaira kell felhasználni, e rendelettel 
összhangban.

Or. en

Módosítás 151
José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A Covid19-világjárvány hatásaiból 
következő kivételes körülményekre való 
tekintettel a 2020. február 1-jétől 
megkezdett vonatkozó cselekvések az 
eszköz által támogathatók, amennyiben 
követik az e rendeletben foglalt 
célkitűzéseket.
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Or. en

Módosítás 152
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A technikai támogatási eszközt 
kérésre kell biztosítani, a tagállam 
kezdeményezésére megkezdett reformok, a 
gazdasági kormányzás folyamataiba 
illeszkedő reformok vagy az uniós jog 
végrehajtásával összefüggő intézkedések, 
valamint a gazdasági kiigazítási programok 
végrehajtásával összefüggő reformok 
megvalósításának támogatása érdekében. 
Az eszköz technikai támogatást nyújt 
továbbá az (EU) YYYY/XX rendelet 
keretében indított helyreállítási tervek 
előkészítéséhez és végrehajtásához is.

(13) A technikai támogatási eszközt 
kérésre kell biztosítani, a tagállam 
kezdeményezésére megkezdett reformok, a 
gazdasági kormányzás folyamataiba 
illeszkedő reformok vagy az uniós jog 
végrehajtásával összefüggő intézkedések, 
valamint a gazdasági kiigazítási programok 
végrehajtásával összefüggő reformok 
megvalósításának támogatása érdekében. 
Az eszköz technikai támogatást nyújt 
továbbá az (EU) YYYY/XX rendelet 
keretében indított helyreállítási tervek 
előkészítéséhez és végrehajtásához is. Az 
Európai Unió súlyos gazdasági 
recessziójával összefüggésben a gazdaság 
helyreállítását célzó terveknek kell 
elsőbbséget biztosítani.

Or. fr

Módosítás 153
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A technikai támogatási eszközt 
kérésre kell biztosítani, a tagállam 
kezdeményezésére megkezdett reformok, a 
gazdasági kormányzás folyamataiba 
illeszkedő reformok vagy az uniós jog 
végrehajtásával összefüggő intézkedések, 

(13) A technikai támogatási eszközt 
kérésre kell biztosítani, a tagállam 
kezdeményezésére megkezdett reformok és 
beruházások megvalósításának 
támogatása érdekében, amelyek 
előmozdítják a méltányos, inkluzív és 
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valamint a gazdasági kiigazítási 
programok végrehajtásával összefüggő 
reformok megvalósításának támogatása 
érdekében. Az eszköz technikai támogatást 
nyújt továbbá az (EU) YYY/XX rendelet 
keretében indított helyreállítási tervek 
előkészítéséhez és végrehajtásához is.

fenntartható növekedést, fokozzák a 
minőségi munkahelyteremtést, növelik a 
termelékenységet, ösztönzik a 
reálgazdaságra irányuló fenntartható 
beruházásokat, valamint erősítik az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióját vagy az uniós jog 
végrehajtásával összefüggő intézkedéseket. 
Az eszköz technikai támogatást nyújt 
továbbá az (EU) YYY/XX rendelet 
keretében indított helyreállítási tervek 
előkészítéséhez és végrehajtásához is.

Or. en

Módosítás 154
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A technikai támogatási eszközt 
kérésre kell biztosítani, a tagállam 
kezdeményezésére megkezdett reformok, a 
gazdasági kormányzás folyamataiba 
illeszkedő reformok vagy az uniós jog 
végrehajtásával összefüggő intézkedések, 
valamint a gazdasági kiigazítási programok 
végrehajtásával összefüggő reformok 
megvalósításának támogatása érdekében. 
Az eszköz technikai támogatást nyújt 
továbbá az (EU) YYY/XX rendelet 
keretében indított helyreállítási tervek 
előkészítéséhez és végrehajtásához is.

(13) A technikai támogatási eszközt 
kérésre kell biztosítani, a tagállam 
kezdeményezésére megkezdett reformok és 
beruházások, a gazdasági kormányzás 
folyamataiba illeszkedő reformok vagy az 
uniós jog végrehajtásával összefüggő 
intézkedések, valamint a gazdasági 
kiigazítási programok végrehajtásával 
összefüggő reformok és beruházások 
megvalósításának támogatása érdekében. 
Az eszköz technikai támogatást nyújt 
továbbá a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközről szóló rendelet 
keretében indított helyreállítási tervek 
előkészítéséhez és végrehajtásához, 
valamint felülvizsgálatához is.

Or. en

Módosítás 155
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese
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Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A technikai támogatási eszközt 
kérésre kell biztosítani, a tagállam 
kezdeményezésére megkezdett reformok, a 
gazdasági kormányzás folyamataiba 
illeszkedő reformok vagy az uniós jog 
végrehajtásával összefüggő intézkedések, 
valamint a gazdasági kiigazítási programok 
végrehajtásával összefüggő reformok 
megvalósításának támogatása érdekében. 
Az eszköz technikai támogatást nyújt 
továbbá az (EU) YYY/XX rendelet 
keretében indított helyreállítási tervek 
előkészítéséhez és végrehajtásához is.

(13) A technikai támogatási eszközt 
kérésre kell biztosítani, a tagállam 
kezdeményezésére megkezdett reformok, a 
gazdasági kormányzás folyamataiba 
illeszkedő reformok vagy az uniós jog 
végrehajtásával összefüggő intézkedések, 
valamint a gazdasági kiigazítási programok 
végrehajtásával összefüggő reformok 
megvalósításának támogatása érdekében. 
Az eszköz technikai támogatást nyújt 
továbbá az (EU) YYY/XX rendelet 
keretében indított helyreállítási tervek 
előkészítéséhez, végrehajtásához és – ha 
szükséges – felülvizsgálatához is.

Or. en

Módosítás 156
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A korábbi program, azaz a 
strukturálisreform-támogató program 
keretében már kialakított szabályokkal és 
gyakorlattal összhangban a technikai 
támogatás iránti kérelmek benyújtására 
vonatkozóan egyszerű folyamatot kell 
kialakítani. Ezen okból a tagállamok 
kérelmeit minden naptári évben október 
31-ig be kell nyújtani. Az egyenlő 
bánásmód, a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás, valamint az átláthatóság 
általános elvét tiszteletben tartva meg kell 
határozni a tagállamok által benyújtott 
kérelmek vizsgálatának megfelelő 
kritériumait. Az említett kritériumokat a 
problémák sürgősségére, súlyosságára és 
kiterjedtségére, valamint a kért technikai 

(14) A korábbi program, azaz a 
strukturálisreform-támogató program 
keretében már kialakított szabályokkal és 
gyakorlattal összhangban a technikai 
támogatás iránti kérelmek benyújtására 
vonatkozóan egyszerű folyamatot kell 
kialakítani. Ezen okból a tagállamok vagy 
regionális és helyi önkormányzatok 
kérelmeit minden naptári évben október 
31-ig be kell nyújtani. Az egyenlő 
bánásmód, a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás, valamint az átláthatóság 
általános elvét tiszteletben tartva meg kell 
határozni a tagállamok által benyújtott 
kérelmek vizsgálatának megfelelő 
kritériumait. Az említett kritériumokat a 
problémák sürgősségére, súlyosságára és 
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támogatás által érintett szakpolitikai 
területeken beazonosított támogatási 
szükségletekre kell alapozni.

kiterjedtségére, valamint a kért technikai 
támogatás által érintett szakpolitikai 
területeken beazonosított támogatási 
szükségletekre kell alapozni.

Or. en

Módosítás 157
Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A korábbi program, azaz a 
strukturálisreform-támogató program 
keretében már kialakított szabályokkal és 
gyakorlattal összhangban a technikai 
támogatás iránti kérelmek benyújtására 
vonatkozóan egyszerű folyamatot kell 
kialakítani. Ezen okból a tagállamok 
kérelmeit minden naptári évben október 
31-ig be kell nyújtani. Az egyenlő 
bánásmód, a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás, valamint az átláthatóság 
általános elvét tiszteletben tartva meg kell 
határozni a tagállamok által benyújtott 
kérelmek vizsgálatának megfelelő 
kritériumait. Az említett kritériumokat a 
problémák sürgősségére, súlyosságára és 
kiterjedtségére, valamint a kért technikai 
támogatás által érintett szakpolitikai 
területeken beazonosított támogatási 
szükségletekre kell alapozni.

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. fr

Módosítás 158
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

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

(14a) A technikai támogatási eszköz 
kedvezményezettjeinek konzultálniuk kell 
a helyi és regionális önkormányzatokkal, 
szociális partnerekkel és a civil 
szervezetek képviselőivel, a technikai 
támogatási kérelem részeként.

Or. en

Módosítás 159
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az elszámoltathatóság, az 
átláthatóság és az uniós cselekvés 
láthatóságának biztosítása érdekében – a 
különleges adatok védelmére vonatkozó 
bizonyos feltételek tiszteletben tartása 
mellett – az együttműködési és támogatási 
terveket az Európai Parlament és a Tanács 
rendelkezésére kell bocsátani, a 
Bizottságnak pedig gondoskodnia kell a 
megfelelő kommunikációs tevékenységek 
elvégzéséről.

(16) Az elszámoltathatóság, az 
átláthatóság és az uniós cselekvés 
láthatóságának biztosítása érdekében – a 
különleges adatok védelmére vonatkozó 
bizonyos feltételek tiszteletben tartása 
mellett – az együttműködési és támogatási 
terveket az Európai Parlament és a Tanács 
rendelkezésére kell bocsátani, a 
Bizottságnak pedig gondoskodnia kell a 
megfelelő kommunikációs tevékenységek 
elvégzéséről. Emellett az Európai 
Parlament illetékes bizottsága(i) 
felkérhetik a Bizottság képviselőit, hogy 
jelenjenek meg a bizottság(ok) előtt, hogy 
megvitassák az e rendelet értelmében 
tervezett és megtett intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 160
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az elszámoltathatóság, az 
átláthatóság és az uniós cselekvés 
láthatóságának biztosítása érdekében – a 
különleges adatok védelmére vonatkozó 
bizonyos feltételek tiszteletben tartása 
mellett – az együttműködési és támogatási 
terveket az Európai Parlament és a Tanács 
rendelkezésére kell bocsátani, a 
Bizottságnak pedig gondoskodnia kell a 
megfelelő kommunikációs tevékenységek 
elvégzéséről.

(16) Az elszámoltathatóság, az 
átláthatóság garantálása és az uniós 
cselekvés láthatóságának biztosítása 
érdekében – a különleges adatok védelmére 
vonatkozó bizonyos feltételek tiszteletben 
tartása mellett – az együttműködési és 
támogatási tervek mindegyikét az Európai 
Parlament és a Tanács rendelkezésére kell 
bocsátani, a Bizottságnak pedig 
gondoskodnia kell a megfelelő 
kommunikációs tevékenységek 
elvégzéséről. A Bizottság weboldalán 
közzéteszi a támogatott projektek teljes és 
rendszeresen frissített listáját, mindegyik 
esetében feltüntetve a kiosztott összeget.

Or. en

Módosítás 161
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az elszámoltathatóság, az 
átláthatóság és az uniós cselekvés 
láthatóságának biztosítása érdekében – a 
különleges adatok védelmére vonatkozó 
bizonyos feltételek tiszteletben tartása 
mellett – az együttműködési és támogatási 
terveket az Európai Parlament és a Tanács 
rendelkezésére kell bocsátani, a 
Bizottságnak pedig gondoskodnia kell a 
megfelelő kommunikációs tevékenységek 
elvégzéséről.

(16) Az elszámoltathatóság, az 
átláthatóság és az uniós cselekvés 
demokratikus legitimitásának biztosítása 
érdekében – a különleges adatok védelmére 
vonatkozó bizonyos feltételek tiszteletben 
tartása mellett – az együttműködési és 
támogatási terveket az Európai Parlament, 
az érintett tagállam nemzeti parlamentje 
és a Tanács rendelkezésére kell bocsátani, 
a Bizottságnak pedig gondoskodnia kell a 
megfelelő kommunikációs tevékenységek 
elvégzéséről.

Or. en

Módosítás 162
José Manuel Fernandes
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Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az elszámoltathatóság, az 
átláthatóság és az uniós cselekvés 
láthatóságának biztosítása érdekében – a 
különleges adatok védelmére vonatkozó 
bizonyos feltételek tiszteletben tartása 
mellett – az együttműködési és támogatási 
terveket az Európai Parlament és a Tanács 
rendelkezésére kell bocsátani, a 
Bizottságnak pedig gondoskodnia kell a 
megfelelő kommunikációs tevékenységek 
elvégzéséről.

(16) Az elszámoltathatóság, az 
átláthatóság és az uniós cselekvés 
láthatóságának biztosítása érdekében – a 
különleges adatok védelmére vonatkozó 
bizonyos feltételek tiszteletben tartása 
mellett – az együttműködési és támogatási 
terveket az Európai Parlament és a Tanács 
rendelkezésére kell bocsátani, és azoknak 
meg kell vizsgálnia a terveket, a 
Bizottságnak pedig gondoskodnia kell a 
megfelelő kommunikációs tevékenységek 
elvégzéséről.

Or. en

Módosítás 163
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az elszámoltathatóság, az 
átláthatóság és az uniós cselekvés 
láthatóságának biztosítása érdekében – a 
különleges adatok védelmére vonatkozó 
bizonyos feltételek tiszteletben tartása 
mellett – az együttműködési és támogatási 
terveket az Európai Parlament és a Tanács 
rendelkezésére kell bocsátani, a 
Bizottságnak pedig gondoskodnia kell a 
megfelelő kommunikációs tevékenységek 
elvégzéséről.

(16) Az elszámoltathatóság, az 
átláthatóság és az uniós cselekvés 
láthatóságának biztosítása érdekében – a 
különleges adatok védelmére vonatkozó 
bizonyos feltételek tiszteletben tartása 
mellett – az együttműködési és támogatási 
terveket az Európai Parlament és a Tanács 
rendelkezésére kell bocsátani.

Or. en

Módosítás 164
Hélène Laporte
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Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az elszámoltathatóság, az 
átláthatóság és az uniós cselekvés 
láthatóságának biztosítása érdekében – a 
különleges adatok védelmére vonatkozó 
bizonyos feltételek tiszteletben tartása 
mellett – az együttműködési és támogatási 
terveket az Európai Parlament és a Tanács 
rendelkezésére kell bocsátani, a 
Bizottságnak pedig gondoskodnia kell a 
megfelelő kommunikációs tevékenységek 
elvégzéséről.

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. fr

Módosítás 165
Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Meg kell határozni a technikai 
támogatási eszköz végrehajtására, 
különösen az irányítási módokra, a 
technikai támogatási intézkedések 
finanszírozási formáira és a 
munkaprogramok tartalmára vonatkozó 
rendelkezéseket, amelyeket végrehajtási 
jogi aktusok útján kell elfogadni. 
Figyelemmel a reformok végrehajtására 
irányuló tagállami erőfeszítések 
fenntartásának fontosságára, a vissza nem 
térítendő támogatások tekintetében 
lehetővé kell tenni, hogy az elszámolható 
költségek társfinanszírozási aránya akár 
100%-os is legyen. Annak érdekében, hogy 
sürgős esetekben a technikai támogatás 
gyorsan igénybe vehető legyen, korlátozott 
időre szóló különleges intézkedések 
elfogadásának lehetőségéről kell 

(17) Meg kell határozni a technikai 
támogatási eszköz végrehajtására, 
különösen az irányítási módokra, a 
technikai támogatási intézkedések 
finanszírozási formáira és a 
munkaprogramok tartalmára vonatkozó 
rendelkezéseket, amelyeket végrehajtási 
jogi aktusok útján kell elfogadni. 
Figyelemmel a reformok végrehajtására 
irányuló tagállami erőfeszítések 
fenntartásának fontosságára, a vissza nem 
térítendő támogatások tekintetében 
lehetővé kell tenni, hogy az elszámolható 
költségek társfinanszírozási aránya akár 
100%-os is legyen. Annak érdekében, hogy 
sürgős esetekben a technikai támogatás 
gyorsan igénybe vehető legyen, korlátozott 
időre szóló különleges intézkedések 
elfogadásának lehetőségéről kell 
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rendelkezni. E célból a technikai 
támogatási eszköz munkaprogramja 
költségvetésének egy korlátozott részét 
különleges intézkedésekre kell 
elkülöníteni.

rendelkezni az Európai Parlament 
véleményét követően, figyelembe véve az 
átmeneti eltérésről rendelkező 
szabályozást. E célból a technikai 
támogatási eszköz munkaprogramja 
költségvetésének egy korlátozott részét 
különleges intézkedésekre kell 
elkülöníteni.

Or. fr

Módosítás 166
Engin Eroglu

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Meg kell határozni a technikai 
támogatási eszköz végrehajtására, 
különösen az irányítási módokra, a 
technikai támogatási intézkedések 
finanszírozási formáira és a 
munkaprogramok tartalmára vonatkozó 
rendelkezéseket, amelyeket végrehajtási 
jogi aktusok útján kell elfogadni. 
Figyelemmel a reformok végrehajtására 
irányuló tagállami erőfeszítések 
fenntartásának fontosságára, a vissza nem 
térítendő támogatások tekintetében 
lehetővé kell tenni, hogy az elszámolható 
költségek társfinanszírozási aránya akár 
100%-os is legyen. Annak érdekében, hogy 
sürgős esetekben a technikai támogatás 
gyorsan igénybe vehető legyen, korlátozott 
időre szóló különleges intézkedések 
elfogadásának lehetőségéről kell 
rendelkezni. E célból a technikai 
támogatási eszköz munkaprogramja 
költségvetésének egy korlátozott részét 
különleges intézkedésekre kell 
elkülöníteni.

(17) Meg kell határozni a technikai 
támogatási eszköz végrehajtására, 
különösen az irányítási módokra, a 
technikai támogatási intézkedések 
finanszírozási formáira és a 
munkaprogramok tartalmára vonatkozó 
rendelkezéseket, amelyeket végrehajtási 
jogi aktusok útján kell elfogadni. 
Figyelemmel a reformok végrehajtására 
irányuló tagállami erőfeszítések 
fenntartásának fontosságára, a vissza nem 
térítendő támogatások tekintetében 
lehetővé kell tenni, hogy az elszámolható 
költségek társfinanszírozási aránya akár 
80%-os is legyen. Annak érdekében, hogy 
sürgős esetekben a technikai támogatás 
gyorsan igénybe vehető legyen, korlátozott 
időre szóló különleges intézkedések 
elfogadásának lehetőségéről kell 
rendelkezni. E célból a technikai 
támogatási eszköz munkaprogramja 
költségvetésének egy korlátozott részét 
különleges intézkedésekre kell 
elkülöníteni.

Or. de
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Módosítás 167
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Meg kell határozni a technikai 
támogatási eszköz végrehajtására, 
különösen az irányítási módokra, a 
technikai támogatási intézkedések 
finanszírozási formáira és a 
munkaprogramok tartalmára vonatkozó 
rendelkezéseket, amelyeket végrehajtási 
jogi aktusok útján kell elfogadni. 
Figyelemmel a reformok végrehajtására 
irányuló tagállami erőfeszítések 
fenntartásának fontosságára, a vissza nem 
térítendő támogatások tekintetében 
lehetővé kell tenni, hogy az elszámolható 
költségek társfinanszírozási aránya akár 
100%-os is legyen. Annak érdekében, hogy 
sürgős esetekben a technikai támogatás 
gyorsan igénybe vehető legyen, korlátozott 
időre szóló különleges intézkedések 
elfogadásának lehetőségéről kell 
rendelkezni. E célból a technikai 
támogatási eszköz munkaprogramja 
költségvetésének egy korlátozott részét 
különleges intézkedésekre kell 
elkülöníteni.

(17) Meg kell határozni a technikai 
támogatási eszköz végrehajtására, 
különösen az irányítási módokra, a 
technikai támogatási intézkedések 
finanszírozási formáira és a 
munkaprogramok tartalmára vonatkozó 
rendelkezéseket, amelyeket 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján kell elfogadni. Figyelemmel a 
reformok végrehajtására irányuló tagállami 
vagy regionális és helyi önkormányzati 
erőfeszítések fenntartásának fontosságára, 
a vissza nem térítendő támogatások 
tekintetében lehetővé kell tenni, hogy az 
elszámolható költségek társfinanszírozási 
aránya akár 100%-os is legyen. Annak 
érdekében, hogy sürgős esetekben a 
technikai támogatás gyorsan igénybe 
vehető legyen, korlátozott időre szóló 
különleges intézkedések elfogadásának 
lehetőségéről kell rendelkezni. E célból a 
technikai támogatási eszköz 
munkaprogramja költségvetésének egy 
korlátozott részét különleges 
intézkedésekre kell elkülöníteni.

Or. en

Módosítás 168
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Meg kell határozni a technikai 
támogatási eszköz végrehajtására, 

(17) Meg kell határozni a technikai 
támogatási eszköz végrehajtására, 
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különösen az irányítási módokra, a 
technikai támogatási intézkedések 
finanszírozási formáira és a 
munkaprogramok tartalmára vonatkozó 
rendelkezéseket, amelyeket végrehajtási 
jogi aktusok útján kell elfogadni. 
Figyelemmel a reformok végrehajtására 
irányuló tagállami erőfeszítések 
fenntartásának fontosságára, a vissza nem 
térítendő támogatások tekintetében 
lehetővé kell tenni, hogy az elszámolható 
költségek társfinanszírozási aránya akár 
100%-os is legyen. Annak érdekében, hogy 
sürgős esetekben a technikai támogatás 
gyorsan igénybe vehető legyen, korlátozott 
időre szóló különleges intézkedések 
elfogadásának lehetőségéről kell 
rendelkezni. E célból a technikai 
támogatási eszköz munkaprogramja 
költségvetésének egy korlátozott részét 
különleges intézkedésekre kell 
elkülöníteni.

különösen az irányítási módokra, a 
technikai támogatási intézkedések 
finanszírozási formáira és a 
munkaprogramok tartalmára vonatkozó 
rendelkezéseket, amelyeket 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján kell elfogadni. Figyelemmel a 
reformok és beruházások végrehajtására 
irányuló tagállami erőfeszítések 
fenntartásának fontosságára, a vissza nem 
térítendő támogatások tekintetében 
lehetővé kell tenni, hogy az elszámolható 
költségek társfinanszírozási aránya akár 
100%-os is legyen. Annak érdekében, hogy 
sürgős esetekben a technikai támogatás 
gyorsan igénybe vehető legyen, korlátozott 
időre szóló különleges intézkedések 
elfogadásának lehetőségéről kell 
rendelkezni. E célból a technikai 
támogatási eszköz munkaprogramja 
költségvetésének egy korlátozott részét 
különleges intézkedésekre kell 
elkülöníteni.

Or. en

Módosítás 169
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Meg kell határozni a technikai 
támogatási eszköz végrehajtására, 
különösen az irányítási módokra, a 
technikai támogatási intézkedések 
finanszírozási formáira és a 
munkaprogramok tartalmára vonatkozó 
rendelkezéseket, amelyeket végrehajtási 
jogi aktusok útján kell elfogadni. 
Figyelemmel a reformok végrehajtására 
irányuló tagállami erőfeszítések 
fenntartásának fontosságára, a vissza nem 
térítendő támogatások tekintetében 
lehetővé kell tenni, hogy az elszámolható 

(17) Meg kell határozni a technikai 
támogatási eszköz végrehajtására, 
különösen az irányítási módokra, a 
technikai támogatási intézkedések 
finanszírozási formáira és a 
munkaprogramok tartalmára vonatkozó 
rendelkezéseket, amelyeket végrehajtási 
jogi aktusok útján kell elfogadni. 
Figyelemmel a reformok végrehajtására 
irányuló tagállami erőfeszítések 
fenntartásának fontosságára, a vissza nem 
térítendő támogatások tekintetében 
lehetővé kell tenni, hogy az elszámolható 
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költségek társfinanszírozási aránya akár 
100%-os is legyen. Annak érdekében, hogy 
sürgős esetekben a technikai támogatás 
gyorsan igénybe vehető legyen, korlátozott 
időre szóló különleges intézkedések 
elfogadásának lehetőségéről kell 
rendelkezni. E célból a technikai 
támogatási eszköz munkaprogramja 
költségvetésének egy korlátozott részét 
különleges intézkedésekre kell 
elkülöníteni.

költségek társfinanszírozási aránya akár 
33%-os is legyen. Annak érdekében, hogy 
sürgős esetekben a technikai támogatás 
gyorsan igénybe vehető legyen, korlátozott 
időre szóló különleges intézkedések 
elfogadásának lehetőségéről kell 
rendelkezni. E célból a technikai 
támogatási eszköz munkaprogramja 
költségvetésének egy korlátozott részét 
különleges intézkedésekre kell 
elkülöníteni.

Or. en

Módosítás 170
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Meg kell határozni a technikai 
támogatási eszköz végrehajtására, 
különösen az irányítási módokra, a 
technikai támogatási intézkedések 
finanszírozási formáira és a 
munkaprogramok tartalmára vonatkozó 
rendelkezéseket, amelyeket végrehajtási 
jogi aktusok útján kell elfogadni. 
Figyelemmel a reformok végrehajtására 
irányuló tagállami erőfeszítések 
fenntartásának fontosságára, a vissza nem 
térítendő támogatások tekintetében 
lehetővé kell tenni, hogy az elszámolható 
költségek társfinanszírozási aránya akár 
100%-os is legyen. Annak érdekében, hogy 
sürgős esetekben a technikai támogatás 
gyorsan igénybe vehető legyen, korlátozott 
időre szóló különleges intézkedések 
elfogadásának lehetőségéről kell 
rendelkezni. E célból a technikai 
támogatási eszköz munkaprogramja 
költségvetésének egy korlátozott részét 
különleges intézkedésekre kell 
elkülöníteni.

(17) Meg kell határozni a technikai 
támogatási eszköz végrehajtására, 
különösen az irányítási módokra, a 
technikai támogatási intézkedések 
finanszírozási formáira és a 
munkaprogramok tartalmára vonatkozó 
rendelkezéseket, amelyeket 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján kell elfogadni. Figyelemmel a 
reformok végrehajtására irányuló tagállami 
erőfeszítések fenntartásának fontosságára, 
a vissza nem térítendő támogatások 
tekintetében lehetővé kell tenni, hogy az 
elszámolható költségek társfinanszírozási 
aránya akár 75%-os is legyen. Annak 
érdekében, hogy sürgős esetekben a 
technikai támogatás gyorsan igénybe 
vehető legyen, korlátozott időre szóló 
különleges intézkedések elfogadásának 
lehetőségéről kell rendelkezni. E célból a 
technikai támogatási eszköz 
munkaprogramja költségvetésének egy 
korlátozott részét különleges 
intézkedésekre kell elkülöníteni.
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Or. en

Módosítás 171
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A Reform és Rezilienciaépítési 
Eszköz által finanszírozott minden 
intézkedésnek hozzá kell járulnia a nyílt 
digitális átalakuláshoz abban az 
értelemben, hogy minden ezek 
eredményeként létrejövő szoftvernek és 
hardvernek nyilvánosan hozzáférhetőnek 
kell lennie ellenőrzés és tanulmányozás 
céljából. Ez növelni fogja az innovációt és 
az átláthatóságot. Ezért a pénzeszközök 
lehető leghatékonyabb és legátláthatóbb 
felhasználásának biztosítása érdekében az 
ezen eszköz segítségével keletkező minden 
technikai támogatási eredmény és 
melléktermék nyílt hozzáférésű és 
nyilvánosan elérhető kell, hogy legyen.

Or. en

Módosítás 172
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) 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 

(18) 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 
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egészíteniük azokat, ugyanakkor el kell 
kerülni ugyanazon kiadások kettős 
finanszírozását. Ennek jegyében a 
Bizottságnak és a tagállamoknak a 
folyamat minden szakaszában biztosítaniuk 
kell az eredményes koordinációt a 
finanszírozási források közötti 
konzisztencia, koherencia, kiegészítő jelleg 
és szinergiák garantálása érdekében, és ez a 
követelmény kiterjed a finanszírozási 
forrásokhoz kapcsolódó technikai 
segítségnyújtásra is.

egészíteniük azokat, ugyanakkor el kell 
kerülni ugyanazon kiadások kettős 
finanszírozását. Ennek jegyében a 
Bizottságnak és a tagállamoknak a 
folyamat minden szakaszában biztosítaniuk 
kell az eredményes koordinációt a 
finanszírozási források közötti 
konzisztencia, koherencia, kiegészítő jelleg 
és szinergiák garantálása érdekében, és ez a 
követelmény kiterjed a finanszírozási 
forrásokhoz kapcsolódó technikai 
segítségnyújtásra is. A kettős finanszírozás 
kockázata nem zárható ki, különösen 
mivel a sürgősségre tekintettel 
egyszerűsített eljárásról van szó, az egyes 
akták tanulmányozását a legnagyobb 
éberséggel kell elvégezni.

Or. fr

Módosítás 173
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) 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, és ez a 
követelmény kiterjed a finanszírozási 
forrásokhoz kapcsolódó technikai 

(18) 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 vagy a 
regionális és helyi önkormányzatoknak a 
folyamat minden szakaszában biztosítaniuk 
kell az eredményes koordinációt a 
finanszírozási források közötti 
konzisztencia, koherencia, kiegészítő jelleg 
és szinergiák garantálása érdekében, és ez a 
követelmény kiterjed a finanszírozási 
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segítségnyújtásra is. forrásokhoz kapcsolódó technikai 
segítségnyújtásra is.

Or. en

Módosítás 174
José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodás (22) és (23) 
bekezdése alapján az e rendelettel 
létrehozott eszközt sajátos ellenőrzési 
követelményeknek megfelelően gyűjtött 
információk alapján értékelni kell, 
ugyanakkor el kell kerülni a 
túlszabályozást és az adminisztratív 
terheket, főként a tagállamokra 
nehezedőeket. Adott esetben e 
követelményeknek mérhető mutatókat is 
magukban kell foglalniuk, amelyek alapján 
értékelhetők az eszköz tényleges hatásai.

(19) A jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodás (22) és (23) 
bekezdése alapján az e rendelettel 
létrehozott eszközt sajátos ellenőrzési 
követelményeknek megfelelően gyűjtött 
információk alapján értékelni kell, 
ugyanakkor el kell kerülni a 
túlszabályozást és az adminisztratív 
terheket – főként a tagállamokra 
nehezedőeket – egyszerűsíteni kell az 
adminisztratív eljárásokat és elő kell 
mozdítani az adminisztrációs 
együttműködést. Adott esetben e 
követelményeknek mérhető mutatókat is 
magukban kell foglalniuk, amelyek alapján 
értékelhetők az eszköz tényleges hatásai.

Or. en

Módosítás 175
Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodás (22) és (23) 
bekezdése alapján az e rendelettel 

(19) A jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodás (22) és (23) 
bekezdése alapján az e rendelettel 
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létrehozott eszközt sajátos ellenőrzési 
követelményeknek megfelelően gyűjtött 
információk alapján értékelni kell, 
ugyanakkor el kell kerülni a 
túlszabályozást és az adminisztratív 
terheket, főként a tagállamokra 
nehezedőeket. Adott esetben e 
követelményeknek mérhető mutatókat is 
magukban kell foglalniuk, amelyek alapján 
értékelhetők az eszköz tényleges hatásai.

létrehozott eszközt sajátos ellenőrzési 
követelményeknek megfelelően gyűjtött 
információk alapján értékelni kell, főként a 
tagállamokra nehezedőeket. Adott esetben 
e követelményeknek mérhető mutatókat is 
magukban kell foglalniuk, amelyek alapján 
értékelhetők az eszköz tényleges hatásai.

Or. fr

Módosítás 176
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodás (22) és (23) 
bekezdése alapján az e rendelettel 
létrehozott eszközt sajátos ellenőrzési 
követelményeknek megfelelően gyűjtött 
információk alapján értékelni kell, 
ugyanakkor el kell kerülni a 
túlszabályozást és az adminisztratív 
terheket, főként a tagállamokra 
nehezedőeket. Adott esetben e 
követelményeknek mérhető mutatókat is 
magukban kell foglalniuk, amelyek alapján 
értékelhetők az eszköz tényleges hatásai.

(19) A jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodás (22) és (23) 
bekezdése alapján az e rendelettel 
létrehozott eszközt sajátos ellenőrzési 
követelményeknek megfelelően gyűjtött 
információk alapján értékelni kell, 
ugyanakkor el kell kerülni a 
túlszabályozást és az adminisztratív 
terheket, főként a tagállamokra 
nehezedőeket. E követelményeknek 
mérhető mutatókat is magukban kell 
foglalniuk, amelyek alapján értékelhetők az 
eszköz tényleges hatásai.

Or. en

Módosítás 177
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Helyénvaló, hogy a Bizottság éves 
jelentést nyújtson be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet 
végrehajtásáról. Független, félidős 
értékelést kell végezni, amelynek keretében 
megvizsgálják az e rendelettel létrehozott 
eszköz célkitűzéseinek megvalósulását, 
forrásai felhasználásának hatékonyságát és 
európai szintű hozzáadott értékét. 
Független, utólagos értékelés keretében 
emellett az eszköz hosszú távú hatását is 
vizsgálni kell.

(20) Helyénvaló, hogy a Bizottság éves 
jelentést nyújtson be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet 
végrehajtásáról. Független, félidős 
értékelést kell végezni, amelynek keretében 
megvizsgálják az e rendelettel létrehozott 
eszköz célkitűzéseinek megvalósulását, 
forrásai felhasználásának hatékonyságát és 
európai szintű hozzáadott értékét. Ha 
szükséges, a félidős értékelő jelentést az e 
rendelet módosítására irányuló 
jogalkotási javaslatoknak kell kísérniük. 
Független, utólagos értékelés keretében 
emellett az eszköz hosszú távú hatását is 
vizsgálni kell.

Or. en

Módosítás 178
Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Helyénvaló, hogy a Bizottság éves 
jelentést nyújtson be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet 
végrehajtásáról. Független, félidős 
értékelést kell végezni, amelynek keretében 
megvizsgálják az e rendelettel létrehozott 
eszköz célkitűzéseinek megvalósulását, 
forrásai felhasználásának hatékonyságát és 
európai szintű hozzáadott értékét. 
Független, utólagos értékelés keretében 
emellett az eszköz hosszú távú hatását is 
vizsgálni kell.

(20) Helyénvaló, hogy a Bizottság éves 
jelentést nyújtson be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet 
végrehajtásáról. Független, félidős 
értékelést kell végezni, amelynek keretében 
megvizsgálják az e rendelettel létrehozott 
eszköz célkitűzéseinek megvalósulását, 
forrásai felhasználásának hatékonyságát és 
európai szintű hozzáadott értékét. 
Független, utólagos értékelés keretében az 
eszköz hosszú távú hatását vizsgálni kell, 
az eredményekről pedig tájékoztatni kell 
az Európai Parlamentet.

Or. fr

Módosítás 179
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Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) Az eszköz jobb értékelésének 
érdekében valahányszor egy tagállam 
technikai segítséget kér, a nemzeti 
hatóságoknak a kéréssel kapcsolatos 
utólagos értékelést nyilvánosságra kell 
hozniuk, kivéve azon részeit, amelyek 
nyilvánosságra hozatala veszélyeztetné a 
tagállam közérdekeit. Ez nem csak jobb 
értékelést tesz lehetővé, de biztosítja a 
Bizottság és a nemzeti és helyi 
önkormányzatok jobb együttműködését is.

Or. en

Módosítás 180
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Meg kell állapítani a technikai 
támogatás végrehajtására vonatkozó 
munkaprogramokat. E rendelet 
végrehajtása egységes feltételeinek 
biztosítása érdekében a Bizottságra 
végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Az 
Európai Parlament és a Tanács által a 
Szerződés 322. cikke alapján elfogadott 
horizontális pénzügyi szabályok 
alkalmazandók erre a rendeletre. E 
szabályokat az (EU, Euratom) 2018/1046 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (a 
költségvetési rendelet)17 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 

(21) Meg kell állapítani a technikai 
támogatás végrehajtására vonatkozó 
munkaprogramokat. E rendelet 
végrehajtása egységes feltételeinek 
biztosítása érdekében a Bizottságra 
végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Az 
Európai Parlament és a Tanács által a 
Szerződés 322. cikke alapján elfogadott 
horizontális pénzügyi szabályok 
alkalmazandók erre a rendeletre. E 
szabályokat az (EU, Euratom) 2018/146 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (a 
költségvetési rendelet)17 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 
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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.

rendelkeznek a pénzügyi szereplők 
felelősségére vonatkozó ellenőrzésekről.

_________________ _________________
17 Az Európai Parlament és a Tanács (EU, 
Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. 
július 18.) az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról, az 1296/2013/EU, az 
1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 
1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 
1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 
283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU 
határozat módosításáról, valamint a 
966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 
1. o.).

17 Az Európai Parlament és a Tanács (EU, 
Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. 
július 18.) az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról, az 1296/2013/EU, az 
1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 
1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 
1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 
283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU 
határozat módosításáról, valamint a 
966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 
1. o.).

Or. fr

Módosítás 181
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Meg kell állapítani a technikai 
támogatás végrehajtására vonatkozó 
munkaprogramokat. E rendelet 
végrehajtása egységes feltételeinek 
biztosítása érdekében a Bizottságra 
végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Az 
Európai Parlament és a Tanács által a 
Szerződés 322. cikke alapján elfogadott 
horizontális pénzügyi szabályok 

(21) Meg kell állapítani a technikai 
támogatás végrehajtására vonatkozó 
munkaprogramokat. E rendelet 
végrehajtása egységes feltételeinek 
biztosítása érdekében a Bizottságra 
végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Az 
Európai Parlament és a Tanács által a 
Szerződés 322. cikke alapján elfogadott 
horizontális pénzügyi szabályok 
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alkalmazandók erre a rendeletre. E 
szabályokat az (EU, Euratom) 2018/146 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (a 
költségvetési rendelet)17 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.

alkalmazandók erre a rendeletre. E 
szabályokat az (EU, Euratom) 2018/146 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (a 
költségvetési rendelet)17 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.

_________________ _________________
17 Az Európai Parlament és a Tanács (EU, 
Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. 
július 18.) az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról, az 1296/2013/EU, az 
1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 
1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 
1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 
283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU 
határozat módosításáról, valamint a 
966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 
1. o.).

17 Az Európai Parlament és a Tanács (EU, 
Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. 
július 18.) az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról, az 1296/2013/EU, az 
1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 
1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 
1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 
283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU 
határozat módosításáról, valamint a 
966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 
1. o.).

Or. en

Módosítás 182
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(21) Meg kell állapítani a technikai 
támogatás végrehajtására vonatkozó 
munkaprogramokat. E rendelet 
végrehajtása egységes feltételeinek 
biztosítása érdekében a Bizottságra 
végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Az 
Európai Parlament és a Tanács által a 
Szerződés 322. cikke alapján elfogadott 
horizontális pénzügyi szabályok 
alkalmazandók erre a rendeletre. E 
szabályokat az (EU, Euratom) 2018/146 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (a 
költségvetési rendelet)17 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.

(21) Meg kell állapítani a technikai 
támogatás végrehajtására vonatkozó 
munkaprogramokat. E rendelet 
végrehajtása egységes feltételeinek 
biztosítása érdekében a Bizottságra 
végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Az 
Európai Parlament és a Tanács által a 
Szerződés 322. cikke alapján elfogadott 
horizontális pénzügyi szabályok 
alkalmazandók erre a rendeletre. E 
szabályokat az (EU, Euratom) 2018/146 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (a 
költségvetési rendelet)17 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 az (EU) YYY/XX európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek [az 
MFF jogállamisági mechanizmusának] 
megfelelően, mivel a jogállamiság 
tiszteletben tartása elengedhetetlen 
előfeltétele a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodásnak és a hatékony uniós 
finanszírozásnak.

_________________ _________________
17 Az Európai Parlament és a Tanács (EU, 
Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. 
július 18.) az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról, az 1296/2013/EU, az 
1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 
1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 
1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 
283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU 
határozat módosításáról, valamint a 
966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 
1. o.).

17 Az Európai Parlament és a Tanács (EU, 
Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. 
július 18.) az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról, az 1296/2013/EU, az 
1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 
1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 
1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 
283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU 
határozat módosításáról, valamint a 
966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 
1. o.).
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Or. en

Módosítás 183
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Meg kell állapítani a technikai 
támogatás végrehajtására vonatkozó 
munkaprogramokat. E rendelet 
végrehajtása egységes feltételeinek 
biztosítása érdekében a Bizottságra 
végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Az 
Európai Parlament és a Tanács által a 
Szerződés 322. cikke alapján elfogadott 
horizontális pénzügyi szabályok 
alkalmazandók erre a rendeletre. E 
szabályokat az (EU, Euratom) 2018/146 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (a 
költségvetési rendelet)17 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.

(21) Meg kell állapítani a technikai 
támogatás végrehajtására vonatkozó 
munkaprogramokat. E rendelet 
végrehajtása egységes feltételeinek 
biztosítása érdekében a Bizottságra 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására irányuló hatáskört kell 
ruházni. Az Európai Parlament és a Tanács 
által a Szerződés 322. cikke alapján 
elfogadott horizontális pénzügyi szabályok 
alkalmazandók erre a rendeletre. E 
szabályokat az (EU, Euratom) 2018/146 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (a 
költségvetési rendelet)17 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.

_________________ _________________
17 Az Európai Parlament és a Tanács (EU, 
Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. 
július 18.) az Unió általános 

17 Az Európai Parlament és a Tanács (EU, 
Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. 
július 18.) az Unió általános 



AM\1212336HU.docx 81/192 PE657.172v01-00

HU

költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról, az 1296/2013/EU, az 
1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 
1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 
1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 
283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU 
határozat módosításáról, valamint a 
966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 
1. o.).

költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról, az 1296/2013/EU, az 
1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 
1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 
1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 
283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU 
határozat módosításáról, valamint a 
966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 
1. o.).

Or. en

Módosítás 184
Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) 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.

törölve

Or. fr

Módosítás 185
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Mivel e rendelet céljait a 
tagállamok önállóan nem tudják 

(23) E rendelet céljainak továbbra is át 
kell menniük az Európai Unióról szóló 
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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.

szerződés 5. cikkében meghatározott 
szubszidiaritási teszten. Az említett 
cikkben foglalt arányosság elvének 
megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e 
cél eléréséhez valószínűsíthetően 
szükséges mértéket.

Or. en

Módosítás 186
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A rendelet megállapítja az eszköz 
célkitűzéseit, a 2021– 2027 közötti 
időszakra szóló költségvetést, az uniós 
finanszírozás formáit, valamint az e 
finanszírozás nyújtására vonatkozó 
szabályokat.

A rendelet megállapítja az eszköz 
általános és konkrét célkitűzéseit, a 2021– 
2027 közötti időszakra szóló költségvetést, 
az uniós finanszírozás formáit, valamint az 
e finanszírozás nyújtására vonatkozó 
szabályokat.

Or. en

Módosítás 187
Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A program nem tartozik a Stabilitási és 
Növekedési Paktum keretében kidolgozott 
szabályok alá.

Or. fr
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Módosítás 188
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1) „technikai támogatás”: olyan 
intézkedések, amelyek segítik a 
tagállamokat az intézményi, igazgatási és 
növekedésösztönző, valamint a rezilienciát 
növelő reformok végrehajtásában;

1) „technikai támogatás”: olyan 
intézkedések, amelyek segítik a 
tagállamokat az intézményi, igazgatási, 
fenntartható, társadalmi szempontból 
inkluzív és növekedésösztönző, valamint a 
rezilienciát növelő reformok és 
beruházások végrehajtásában; valamint a 
társadalmi párbeszéd erősítésében;

Or. en

Módosítás 189
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1) „technikai támogatás”: olyan 
intézkedések, amelyek segítik a 
tagállamokat az intézményi, igazgatási és 
növekedésösztönző, valamint a rezilienciát 
növelő reformok végrehajtásában;

1) „technikai támogatás”: olyan 
intézkedések, amelyek segítik a 
tagállamokat az intézményi, igazgatási és 
növekedésösztönző, valamint társadalmi 
és környezetvédelmi szempontból 
fenntartható, a rezilienciát növelő 
reformok végrehajtásában;

Or. en

Módosítás 190
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1) „technikai támogatás”: olyan 
intézkedések, amelyek segítik a 
tagállamokat az intézményi, igazgatási és 
növekedésösztönző, valamint a rezilienciát 
növelő reformok végrehajtásában;

1) „technikai támogatás”: olyan 
intézkedések, amelyek segítik a 
tagállamokat az olyan reformok és 
beruházások végrehajtásában, amelyek a 
méltányos, inkluzív és fenntartható 
társadalmi és gazdasági növekedést, 
valamint a konvergenciát és rezilienciát 
mozdítják elő;

Or. en

Módosítás 191
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1) „technikai támogatás”: olyan 
intézkedések, amelyek segítik a 
tagállamokat az intézményi, igazgatási és 
növekedésösztönző, valamint a rezilienciát 
növelő reformok végrehajtásában;

1) „technikai támogatás”: olyan 
intézkedések, amelyek segítik a 
tagállamokat vagy a regionális és helyi 
önkormányzatokat az olyan intézményi és 
igazgatási reformok végrehajtásában, 
amelyek a fenntarthatóságot és a 
rezilienciát növelik;

Or. en

Módosítás 192
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1) „technikai támogatás”: olyan 
intézkedések, amelyek segítik a 
tagállamokat az intézményi, igazgatási és 
növekedésösztönző, valamint a rezilienciát 
növelő reformok végrehajtásában;

1) „technikai támogatás”: olyan 
intézkedések, amelyek segítik a 
tagállamokat az intézményi, igazgatási, 
strukturális és növekedésösztönző, 
valamint a rezilienciát növelő reformok 



AM\1212336HU.docx 85/192 PE657.172v01-00

HU

végrehajtásában;

Or. en

Módosítás 193
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a) „fenntartható reformok”: olyan 
intézkedések, amelyek:
i. hosszú távon és fenntartható módon 
módosítják egy gazdaság szerkezetét, az 
intézményi és szabályozási keretet, 
amelyben a társadalmak működnek, 
valamint annak lehetőségét, hogy a 
közszolgáltatók, különösen az iskolák és a 
gyermekgondozási intézmények, valamint 
az egészségügyi szolgáltatók, a 
közigazgatás és a civil társadalom a 
változáshoz alkalmazkodjon, beleértve a 
válságokkal szembeni ellenálló 
képességük javítását is;
ii. növelik a kohéziót, a konvergenciát és 
csökkentik a régiók közötti különbségeket 
a 174. cikknek megfelelően; továbbá
iii. összhangban állnak az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljaival – különös 
tekintettel a nemek közötti egyenlőséggel 
foglalkozó ötödik célra –, a Párizsi 
Megállapodással, valamint a szociális 
jogok európai pillérével;

Or. en

Módosítás 194
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a) „reformok”: olyan reformok, 
amelyek:
i. a Szerződés céljainak megvalósításához 
kötődnek; vagy
ii. célja a gazdasági, társadalmi, 
környezeti és egészségügyi kihívások 
kezelése, a konvergencia és kohézió 
erősítésének, valamint a régiók közötti 
különbségek csökkentése érdekében; vagy
iii. a méltányos, inkluzív és fenntartható 
növekedést mozdítják elő, összhangban az 
európai zöld megállapodással, a Párizsi 
Megállapodással, a jelentős károkozás 
elkerülését célzó elvvel, a fenntartható 
fejlődési célokkal és a szociális jogok 
európai pillérével;

Or. en

Módosítás 195
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eszköz általános célkitűzése az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának támogatása a gazdasági és 
társadalmi helyreállítás, reziliencia és a 
felfelé irányuló gazdasági és társadalmi 
konvergencia eléréséhez szükséges 
reformok végrehajtására irányuló 
tagállami erőfeszítések támogatásával, 
valamint az intézmények, az irányítás, a 
közigazgatás, valamint a gazdasági és 
társadalmi ágazatok előtt álló 
kihívásokkal kapcsolatos uniós jog 
végrehajtásához szükséges közigazgatási 
kapacitásuk megerősítése érdekében a 
tagállamok által tett erőfeszítések 

törölve
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támogatása.

Or. en

Módosítás 196
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eszköz általános célkitűzése az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának támogatása a gazdasági és 
társadalmi helyreállítás, reziliencia és a 
felfelé irányuló gazdasági és társadalmi 
konvergencia eléréséhez szükséges 
reformok végrehajtására irányuló tagállami 
erőfeszítések támogatásával, valamint az 
intézmények, az irányítás, a közigazgatás, 
valamint a gazdasági és társadalmi 
ágazatok előtt álló kihívásokkal 
kapcsolatos uniós jog végrehajtásához 
szükséges közigazgatási kapacitásuk 
megerősítése érdekében a tagállamok által 
tett erőfeszítések támogatása.

Az eszköz általános célkitűzése az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának támogatása a reziliencia és a 
felfelé irányuló gazdasági és társadalmi 
konvergencia eléréséhez szükséges 
reformok végrehajtására és a Covid19-
világjárványt követő fenntartható és 
igazságos, a nemek közötti egyenlőséget 
szem előtt tartó beruházások ösztönzésére, 
az európai szemeszter keretében 
elfogadott országspecifikus ajánlások 
hatékony megvalósítására irányuló 
tagállami erőfeszítések támogatásával, 
valamint az intézmények, az irányítás, a 
közigazgatás, valamint a gazdasági és 
társadalmi ágazatok előtt álló kihívásokkal 
kapcsolatos uniós jog végrehajtásához 
szükséges közigazgatási kapacitásuk 
megerősítése, illetve a Párizsi 
Megállapodás végrehajtására tett uniós 
kötelezettségvállalásokkal – különösen az 
Uniós 2030-as éghajlatpolitikai és 
energetikai céljainak, valamint a 
klímasemlegesség 2050-re való elérésére 
irányuló célkitűzéssel –, az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljaival és a 
szociális jogok európai pillérével 
kapcsolatos szakpolitikai célkitűzések 
megvalósítása érdekében a tagállamok 
által tett erőfeszítések támogatása.

Or. en



PE657.172v01-00 88/192 AM\1212336HU.docx

HU

Módosítás 197
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eszköz általános célkitűzése az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának támogatása a gazdasági és 
társadalmi helyreállítás, reziliencia és a 
felfelé irányuló gazdasági és társadalmi 
konvergencia eléréséhez szükséges 
reformok végrehajtására irányuló tagállami 
erőfeszítések támogatásával, valamint az 
intézmények, az irányítás, a közigazgatás, 
valamint a gazdasági és társadalmi 
ágazatok előtt álló kihívásokkal 
kapcsolatos uniós jog végrehajtásához 
szükséges közigazgatási kapacitásuk 
megerősítése érdekében a tagállamok által 
tett erőfeszítések támogatása.

Az eszköz általános célkitűzése az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának támogatása a gazdasági és 
társadalmi helyreállítás, reziliencia és a 
felfelé irányuló gazdasági és társadalmi 
konvergencia, valamint a szegénység és az 
egyenlőtlenségek csökkentésének 
eléréséhez szükséges reformok 
végrehajtására és az azokhoz szükséges 
mértékű közberuházások előmozdítására 
irányuló tagállami erőfeszítések 
támogatásával, valamint az intézmények, 
az irányítás, a közigazgatás, valamint a 
gazdasági és társadalmi ágazatok előtt álló 
kihívásokkal kapcsolatos uniós jog 
végrehajtásához szükséges közigazgatási 
kapacitásuk megerősítése érdekében a 
tagállamok által tett erőfeszítések 
támogatása. A tagállamoknak kérniük kell 
a technikai támogatást, az nem lehet 
kötelező jellegű. A szakpolitikai 
célkitűzéseknek összhangban kell állniuk 
az európai zöld megállapodással, az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljaival és a 
szociális jogok európai pillérével.

Or. en

Módosítás 198
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eszköz általános célkitűzése az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi 

Az eszköz általános célkitűzése az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi 
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kohéziójának támogatása a gazdasági és 
társadalmi helyreállítás, reziliencia és a 
felfelé irányuló gazdasági és társadalmi 
konvergencia eléréséhez szükséges 
reformok végrehajtására irányuló tagállami 
erőfeszítések támogatásával, valamint az 
intézmények, az irányítás, a közigazgatás, 
valamint a gazdasági és társadalmi 
ágazatok előtt álló kihívásokkal 
kapcsolatos uniós jog végrehajtásához 
szükséges közigazgatási kapacitásuk 
megerősítése érdekében a tagállamok által 
tett erőfeszítések támogatása.

kohéziójának és a regionális fejlesztésnek 
a támogatása a gazdasági és társadalmi 
helyreállítás, reziliencia és a felfelé 
irányuló gazdasági és társadalmi 
konvergencia méltányos és inkluzív 
módon történő eléréséhez szükséges 
reformok és beruházások végrehajtására 
irányuló tagállami erőfeszítések 
támogatásával, valamint az intézmények, 
az irányítás, a közigazgatás, valamint a 
gazdasági és társadalmi ágazatok előtt álló 
kihívásokkal kapcsolatos uniós jog 
végrehajtásához szükséges közigazgatási 
kapacitásuk megerősítése, továbbá a 
központi uniós prioritások és célkitűzések 
– mint például az európai zöld 
megállapodás, a Párizsi Megállapodás, a 
jelentős károkozás elkerülését célzó elv, a 
fenntartható fejlődési célok, a szociális 
jogok európai pillére, a digitális 
átalakulás és az innováció – 
végrehajtásához való hozzájárulás 
érdekében a tagállamok által tett 
erőfeszítések támogatása.

Or. en

Módosítás 199
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eszköz általános célkitűzése az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának támogatása a gazdasági és 
társadalmi helyreállítás, reziliencia és a 
felfelé irányuló gazdasági és társadalmi 
konvergencia eléréséhez szükséges 
reformok végrehajtására irányuló tagállami 
erőfeszítések támogatásával, valamint az 
intézmények, az irányítás, a közigazgatás, 
valamint a gazdasági és társadalmi 
ágazatok előtt álló kihívásokkal 
kapcsolatos uniós jog végrehajtásához 

Az eszköz általános célkitűzése az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának támogatása a méltányos 
gazdasági és társadalmi helyreállítás, 
reziliencia és a felfelé irányuló gazdasági 
és társadalmi konvergencia eléréséhez 
szükséges reformok és beruházások 
végrehajtására irányuló tagállami 
erőfeszítések támogatásával, valamint az 
intézmények, az irányítás, a közigazgatás, 
valamint a gazdasági és társadalmi 
ágazatok előtt álló kihívásokkal 
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szükséges közigazgatási kapacitásuk 
megerősítése érdekében a tagállamok által 
tett erőfeszítések támogatása.

kapcsolatos uniós jog végrehajtásához 
szükséges közigazgatási kapacitásuk 
megerősítése, továbbá az európai zöld 
megállapodás, a Párizsi Megállapodás, az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljai, a 
nemek közötti egyenlőség általános 
érvényesítése és a szociális jogok európai 
pillére keretében tett uniós és tagállami 
kötelezettségvállalások végrehajtásához 
való hozzájárulás érdekében a tagállamok 
által tett erőfeszítések támogatása.

Or. en

Módosítás 200
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eszköz általános célkitűzése az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának támogatása a gazdasági és 
társadalmi helyreállítás, reziliencia és a 
felfelé irányuló gazdasági és társadalmi 
konvergencia eléréséhez szükséges 
reformok végrehajtására irányuló tagállami 
erőfeszítések támogatásával, valamint az 
intézmények, az irányítás, a közigazgatás, 
valamint a gazdasági és társadalmi 
ágazatok előtt álló kihívásokkal 
kapcsolatos uniós jog végrehajtásához 
szükséges közigazgatási kapacitásuk 
megerősítése érdekében a tagállamok által 
tett erőfeszítések támogatása.

A technikai támogatási eszköz általános 
célkitűzése a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió előmozdítása a 
tagállamokban, a gazdasági és társadalmi 
helyreállítás, reziliencia, valamint a felfelé 
irányuló gazdasági és társadalmi 
konvergencia megvalósításához szükséges 
reformok végrehajtása, és azok 
adminisztratív kapacitásának erősítése 
érdekében.

Or. fr

Módosítás 201
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eszköz általános célkitűzése az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának támogatása a gazdasági és 
társadalmi helyreállítás, reziliencia és a 
felfelé irányuló gazdasági és társadalmi 
konvergencia eléréséhez szükséges 
reformok végrehajtására irányuló tagállami 
erőfeszítések támogatásával, valamint az 
intézmények, az irányítás, a közigazgatás, 
valamint a gazdasági és társadalmi 
ágazatok előtt álló kihívásokkal 
kapcsolatos uniós jog végrehajtásához 
szükséges közigazgatási kapacitásuk 
megerősítése érdekében a tagállamok által 
tett erőfeszítések támogatása.

Az eszköz általános célkitűzése a 
gazdasági és társadalmi helyreállítás, 
reziliencia és a felfelé irányuló gazdasági 
és társadalmi konvergencia eléréséhez 
szükséges reformok végrehajtására 
irányuló tagállami erőfeszítések 
támogatása, teljes mértékben tiszteletben 
tartva a nemzetek önrendelkezését.

Or. en

Módosítás 202
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eszköz általános célkitűzése az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának támogatása a gazdasági és 
társadalmi helyreállítás, reziliencia és a 
felfelé irányuló gazdasági és társadalmi 
konvergencia eléréséhez szükséges 
reformok végrehajtására irányuló 
tagállami erőfeszítések támogatásával, 
valamint az intézmények, az irányítás, a 
közigazgatás, valamint a gazdasági és 
társadalmi ágazatok előtt álló 
kihívásokkal kapcsolatos uniós jog 
végrehajtásához szükséges közigazgatási 
kapacitásuk megerősítése érdekében a 
tagállamok által tett erőfeszítések 
támogatása.

Az eszköz általános célkitűzése a 
gazdasági és társadalmi helyreállítás, 
reziliencia és a felfelé irányuló gazdasági 
és társadalmi konvergencia eléréséhez 
szükséges reformok tagállamok általi 
végrehajtásának támogatása a nemzeti 
szinten meghatározott valamennyi, a 
helyreállítást támogató intézkedés 
végrehajtásához szükséges közigazgatási 
kapacitásuk megerősítése révén.

Or. en
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Módosítás 203
Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eszköz általános célkitűzése az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának támogatása a gazdasági és 
társadalmi helyreállítás, reziliencia és a 
felfelé irányuló gazdasági és társadalmi 
konvergencia eléréséhez szükséges 
reformok végrehajtására irányuló tagállami 
erőfeszítések támogatásával, valamint az 
intézmények, az irányítás, a közigazgatás, 
valamint a gazdasági és társadalmi 
ágazatok előtt álló kihívásokkal 
kapcsolatos uniós jog végrehajtásához 
szükséges közigazgatási kapacitásuk 
megerősítése érdekében a tagállamok által 
tett erőfeszítések támogatása.

Az eszköz általános célkitűzése az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának támogatása a gazdasági és 
társadalmi helyreállítás, versenyképesség, 
reziliencia és a felfelé irányuló gazdasági 
és társadalmi konvergencia eléréséhez 
szükséges reformok végrehajtására 
irányuló tagállami erőfeszítések 
támogatásával, valamint az intézmények, 
az irányítás, a közigazgatás, valamint a 
gazdasági és társadalmi ágazatok előtt álló 
kihívásokkal kapcsolatos uniós jog 
végrehajtásához szükséges közigazgatási 
kapacitásuk és a jogi keret megerősítése 
érdekében a tagállamok által tett 
erőfeszítések támogatása.

Or. es

Módosítás 204
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eszköz általános célkitűzése az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának támogatása a gazdasági és 
társadalmi helyreállítás, reziliencia és a 
felfelé irányuló gazdasági és társadalmi 
konvergencia eléréséhez szükséges 
reformok végrehajtására irányuló tagállami 
erőfeszítések támogatásával, valamint az 
intézmények, az irányítás, a közigazgatás, 
valamint a gazdasági és társadalmi 

Az eszköz általános célkitűzése az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának támogatása a gazdasági és 
társadalmi helyreállítás, reziliencia és a 
felfelé irányuló gazdasági és társadalmi 
konvergencia eléréséhez szükséges egyedi 
reformok végrehajtására irányuló tagállami 
erőfeszítések támogatásával, valamint az 
intézmények, az irányítás, a közigazgatás, 
valamint a gazdasági és társadalmi 
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ágazatok előtt álló kihívásokkal 
kapcsolatos uniós jog végrehajtásához 
szükséges közigazgatási kapacitásuk 
megerősítése érdekében a tagállamok által 
tett erőfeszítések támogatása.

ágazatok előtt álló kihívásokkal 
kapcsolatos uniós jog végrehajtásához 
szükséges közigazgatási kapacitásuk 
megerősítése érdekében a tagállamok által 
tett erőfeszítések támogatása.

Or. en

Módosítás 205
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eszköz általános célkitűzése az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának támogatása a gazdasági és 
társadalmi helyreállítás, reziliencia és a 
felfelé irányuló gazdasági és társadalmi 
konvergencia eléréséhez szükséges 
reformok végrehajtására irányuló tagállami 
erőfeszítések támogatásával, valamint az 
intézmények, az irányítás, a közigazgatás, 
valamint a gazdasági és társadalmi 
ágazatok előtt álló kihívásokkal 
kapcsolatos uniós jog végrehajtásához 
szükséges közigazgatási kapacitásuk 
megerősítése érdekében a tagállamok által 
tett erőfeszítések támogatása.

Az eszköz általános célkitűzése az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának támogatása a gazdasági és 
társadalmi helyreállítás, reziliencia és a 
felfelé irányuló gazdasági és társadalmi 
konvergencia – beleértve az euróövezethez 
való csatlakozás mellett elkötelezett 
tagállamok csatlakozását – eléréséhez 
szükséges reformok végrehajtására 
irányuló tagállami erőfeszítések 
támogatásával, valamint az intézmények, 
az irányítás, a közigazgatás, valamint a 
gazdasági és társadalmi ágazatok előtt álló 
kihívásokkal kapcsolatos uniós jog 
végrehajtásához szükséges közigazgatási 
kapacitásuk megerősítése érdekében a 
tagállamok által tett erőfeszítések 
támogatása.

Or. en

Módosítás 206
José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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Az eszköz általános célkitűzése az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának támogatása a gazdasági és 
társadalmi helyreállítás, reziliencia és a 
felfelé irányuló gazdasági és társadalmi 
konvergencia eléréséhez szükséges 
reformok végrehajtására irányuló tagállami 
erőfeszítések támogatásával, valamint az 
intézmények, az irányítás, a közigazgatás, 
valamint a gazdasági és társadalmi 
ágazatok előtt álló kihívásokkal 
kapcsolatos uniós jog végrehajtásához 
szükséges közigazgatási kapacitásuk 
megerősítése érdekében a tagállamok által 
tett erőfeszítések támogatása.

Az eszköz általános célkitűzése az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának támogatása a gazdasági és 
társadalmi helyreállítás, reziliencia és a 
felfelé irányuló gazdasági és társadalmi 
konvergencia eléréséhez szükséges 
reformok végrehajtására irányuló tagállami 
erőfeszítések támogatásával, valamint az 
intézmények, az irányítás és a közigazgatás 
– többek között regionális és helyi 
szinteken –, valamint a gazdasági és 
társadalmi ágazatok előtt álló kihívásokkal 
kapcsolatos uniós jog végrehajtásához 
szükséges közigazgatási kapacitásuk 
megerősítése érdekében a tagállamok által 
tett erőfeszítések támogatása.

Or. en

Módosítás 207
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eszköz általános célkitűzése az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának támogatása a gazdasági és 
társadalmi helyreállítás, reziliencia és a 
felfelé irányuló gazdasági és társadalmi 
konvergencia eléréséhez szükséges 
reformok végrehajtására irányuló tagállami 
erőfeszítések támogatásával, valamint az 
intézmények, az irányítás, a közigazgatás, 
valamint a gazdasági és társadalmi 
ágazatok előtt álló kihívásokkal 
kapcsolatos uniós jog végrehajtásához 
szükséges közigazgatási kapacitásuk 
megerősítése érdekében a tagállamok által 
tett erőfeszítések támogatása.

Az eszköz általános célkitűzése az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának támogatása a gazdasági és 
társadalmi helyreállítás, reziliencia és a 
felfelé irányuló gazdasági és társadalmi 
konvergencia eléréséhez szükséges 
reformok végrehajtására irányuló tagállami 
erőfeszítések támogatásával, valamint az 
intézmények, az irányítás, a közigazgatás, 
valamint a gazdasági és társadalmi 
ágazatok előtt álló kihívásokkal 
kapcsolatos uniós jog végrehajtásához 
szükséges intézményi és közigazgatási 
kapacitásuk megerősítése érdekében a 
tagállamok által tett erőfeszítések 
támogatása.

Or. en
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Módosítás 208
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eszköz általános célkitűzése az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának támogatása a gazdasági és 
társadalmi helyreállítás, reziliencia és a 
felfelé irányuló gazdasági és társadalmi 
konvergencia eléréséhez szükséges 
reformok végrehajtására irányuló tagállami 
erőfeszítések támogatásával, valamint az 
intézmények, az irányítás, a közigazgatás, 
valamint a gazdasági és társadalmi 
ágazatok előtt álló kihívásokkal 
kapcsolatos uniós jog végrehajtásához 
szükséges közigazgatási kapacitásuk 
megerősítése érdekében a tagállamok által 
tett erőfeszítések támogatása.

Az eszköz általános célkitűzése az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának támogatása a gazdasági és 
társadalmi helyreállítás, reziliencia és a 
felfelé irányuló gazdasági és társadalmi 
konvergencia, versenyképesség eléréséhez 
szükséges reformok végrehajtására 
irányuló tagállami erőfeszítések 
támogatásával, valamint az intézmények, 
az irányítás, a közigazgatás, valamint a 
gazdasági és társadalmi ágazatok előtt álló 
kihívásokkal kapcsolatos uniós jog 
végrehajtásához szükséges közigazgatási 
kapacitásuk megerősítése érdekében a 
tagállamok által tett erőfeszítések 
támogatása.

Or. en

Módosítás 209
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eszköz általános célkitűzése a 
következő:
a) az Unió gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziójának védelme és 
előmozdítása a Covid19-világjárvány 
következtében az Unióban tapasztalt 
kivételes, szimmetrikus gazdasági 
sokkhatás után, lehetővé téve minden 
régió és tagállam számára a fenntartható 
helyreállítás támogatását, és ösztönözve és 
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támogatva a régiókat és a tagállamokat 
gazdaságaik, társadalmaik és 
közigazgatásaik válsághelyzet-
felkészültségét, valamint a jövőbeli 
sokkhatásokkal szembeni ellenálló 
képességét;
b) a tagállamok uniós jog és szakpolitikai 
célkitűzések végrehajtásához szükséges 
közigazgatási kapacitásuk megerősítésére 
irányuló erőfeszítéseinek támogatása 
valamennyi közigazgatási szinten, a 
Párizsi Megállapodás, az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljai és a szociális 
jogok európai pillére keretében tett uniós 
és tagállami kötelezettségvállalásokkal 
összhangban;
c) hozzájárulás a nemzeti gazdaságok 
teljesítményének javítását, valamint a 
reziliens gazdasági, szociális és intézményi 
struktúrák tagállamokon belüli 
előmozdítását célzó, strukturális jellegű 
nemzeti reformkihívások kezeléséhez, 
hozzájárulva ezáltal a fenntartható és a 
nemek közötti egyenlőség szempontját 
érvényesítő gazdasági fejlődéshez, 
kohézióhoz, versenyképességhez, 
termelékenységhez, 
munkahelyteremtéshez, a nemek közötti 
egyenlőséghez, a társadalmi befogadáshoz 
és a fenntartható reálkonvergenciához; 
továbbá
d) hozzájárulás a tagállamok 
közigazgatási és intézményi kapacitásának 
megerősítéséhez az intézmények, a 
kormányzat, a közigazgatás, az iskolák és 
a gyermekgondozási intézmények, a 
népegészségügyi rendszer, valamint a 
gazdasági és szociális ágazatok előtt álló 
kihívások tekintetében, adott esetben 
regionális és helyi szinten is; továbbá
e) hozzájárulás a tagállamok uniós, illetve 
nemzeti szintű nagymértékű 
sokkhatásokkal szembeni gazdasági, 
szociális, környezeti és közigazgatási 
ellenálló képességéhez.

Or. en
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Módosítás 210
Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Integrálni kell a 2019. december 17-i 
bizottsági közleményben megállapított 
európai szemeszter új irányultságait. Ez a 
közlemény felszólít arra, hogy „nagyobb 
hangsúlyt fektessenek az éghajlat- és 
környezetvédelmi politikákra az európai 
szemeszter mint a gazdaság- és 
foglalkoztatáspolitika átfogó eszközének 
megerősítése érdekében”.

Or. fr

Módosítás 211
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 3. cikkben meghatározott általános 
célkitűzés elérése érdekében az eszköz 
konkrét célkitűzései a nemzeti hatóságok 
segítése a reformok megtervezésére, 
kidolgozására és végrehajtására szolgáló 
kapacitásaik fejlesztésében, többek között a 
bevált gyakorlatok, a megfelelő folyamatok 
és módszerek megosztása, valamint az 
eredményesebb és hatékonyabb 
emberierőforrás-menedzsment révén. Ezek 
a konkrét célkitűzések az érintett 
tagállamokkal szoros együttműködésben 
valósulnak meg.

A 3. cikkben meghatározott általános 
célkitűzés elérése érdekében az eszköz 
konkrét célkitűzései a nemzeti hatóságok, 
és adott esetben regionális és helyi 
önkormányzatok támogatása a reformok 
megtervezésére, kidolgozására, 
végrehajtására és ellenőrzésére szolgáló 
kapacitásaik fejlesztésében, mint például a 
nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervek előkészítése, végrehajtása, 
felülvizsgálata és fejlesztése az 
(EU) YYY/XX rendelet értelmében. Ezt 
többek között a bevált gyakorlatok, a 
megfelelő folyamatok és módszerek 
megosztása, az érdekeltek széles körének 
bevonása, valamint az eredményesebb és 
hatékonyabb emberierőforrás-
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menedzsment révén teszi. Ezek a konkrét 
célkitűzések az érintett tagállamokkal 
szoros együttműködésben valósulnak meg.

Or. en

Módosítás 212
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 3. cikkben meghatározott általános 
célkitűzés elérése érdekében az eszköz 
konkrét célkitűzései a nemzeti hatóságok 
segítése a reformok megtervezésére, 
kidolgozására és végrehajtására szolgáló 
kapacitásaik fejlesztésében, többek között a 
bevált gyakorlatok, a megfelelő folyamatok 
és módszerek megosztása, valamint az 
eredményesebb és hatékonyabb 
emberierőforrás-menedzsment révén. Ezek 
a konkrét célkitűzések az érintett 
tagállamokkal szoros együttműködésben 
valósulnak meg.

A 3. cikkben meghatározott általános 
célkitűzés elérése érdekében az eszköz 
konkrét célkitűzései a tagállamok és 
illetékes nemzeti hatóságaik segítése a 
reformok és beruházások megtervezésére, 
kidolgozására és végrehajtására szolgáló 
kapacitásaik fejlesztésében, többek között a 
bevált gyakorlatok, a megfelelő folyamatok 
és módszerek megosztása, valamint az 
eredményesebb és hatékonyabb 
emberierőforrás-menedzsment révén. Ezek 
a konkrét célkitűzések az érintett 
tagállamokkal és az illetékes nemzeti 
hatóságokkal szoros együttműködésben 
valósulnak meg.

Or. en

Módosítás 213
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 3. cikkben meghatározott általános 
célkitűzés elérése érdekében az eszköz 
konkrét célkitűzései a nemzeti hatóságok 
segítése a reformok megtervezésére, 

A 3. cikkben meghatározott általános 
célkitűzés elérése érdekében az eszköz 
konkrét célkitűzései a nemzeti hatóságok 
segítése a reformok megtervezésére, 
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kidolgozására és végrehajtására szolgáló 
kapacitásaik fejlesztésében, többek között a 
bevált gyakorlatok, a megfelelő folyamatok 
és módszerek megosztása, valamint az 
eredményesebb és hatékonyabb 
emberierőforrás-menedzsment révén. Ezek 
a konkrét célkitűzések az érintett 
tagállamokkal szoros együttműködésben 
valósulnak meg.

kidolgozására és végrehajtására szolgáló 
kapacitásaik fejlesztésében, többek között a 
bevált gyakorlatok, a megfelelő folyamatok 
és módszerek, főként digitális és e-
kormányzati megközelítések megosztása, 
valamint az eredményesebb és 
hatékonyabb emberierőforrás-
menedzsment révén. Ezek a konkrét 
célkitűzések az érintett tagállamokkal 
szoros együttműködésben valósulnak meg.

Or. en

Módosítás 214
Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 3. cikkben meghatározott általános 
célkitűzés elérése érdekében az eszköz 
konkrét célkitűzései a nemzeti hatóságok 
segítése a reformok megtervezésére, 
kidolgozására és végrehajtására szolgáló 
kapacitásaik fejlesztésében, többek között a 
bevált gyakorlatok, a megfelelő folyamatok 
és módszerek megosztása, valamint az 
eredményesebb és hatékonyabb 
emberierőforrás-menedzsment révén. Ezek 
a konkrét célkitűzések az érintett 
tagállamokkal szoros együttműködésben 
valósulnak meg.

A 3. cikkben meghatározott általános 
célkitűzés elérése érdekében az eszköz 
konkrét célkitűzései a nemzeti hatóságok 
segítése a szubszidiaritás alapelvének 
betartása mellett, a reformok 
megtervezésére, kidolgozására és 
végrehajtására szolgáló kapacitásaik 
fejlesztésében, többek között a bevált 
gyakorlatok, a megfelelő folyamatok és 
módszerek megosztása, valamint az 
eredményesebb és hatékonyabb 
emberierőforrás-menedzsment révén. Ezek 
a konkrét célkitűzések az érintett 
tagállamokkal szoros együttműködésben 
valósulnak meg.

Or. fr

Módosítás 215
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

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

A 3. cikkben meghatározott általános 
célkitűzés elérése érdekében az eszköz 
konkrét célkitűzései a nemzeti hatóságok 
segítése a reformok megtervezésére, 
kidolgozására és végrehajtására szolgáló 
kapacitásaik fejlesztésében, többek között a 
bevált gyakorlatok, a megfelelő folyamatok 
és módszerek megosztása, valamint az 
eredményesebb és hatékonyabb 
emberierőforrás-menedzsment révén. Ezek 
a konkrét célkitűzések az érintett 
tagállamokkal szoros együttműködésben 
valósulnak meg.

A 3. cikkben meghatározott általános 
célkitűzés elérése érdekében az eszköz 
konkrét célkitűzései a nemzeti hatóságok 
segítése a reformok megtervezésére, 
kidolgozására és végrehajtására szolgáló 
kapacitásaik fejlesztésében, többek között a 
bevált gyakorlatok, főként a szakemberek 
cseréje, a megfelelő folyamatok és 
módszerek megosztása, valamint az 
eredményesebb és hatékonyabb 
emberierőforrás-menedzsment révén. Ezek 
a konkrét célkitűzések az érintett 
tagállamokkal szoros együttműködésben 
valósulnak meg.

Or. en

Módosítás 216
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 3. cikkben meghatározott általános 
célkitűzés elérése érdekében az eszköz 
konkrét célkitűzései a nemzeti hatóságok 
segítése a reformok megtervezésére, 
kidolgozására és végrehajtására szolgáló 
kapacitásaik fejlesztésében, többek között a 
bevált gyakorlatok, a megfelelő folyamatok 
és módszerek megosztása, valamint az 
eredményesebb és hatékonyabb 
emberierőforrás-menedzsment révén. Ezek 
a konkrét célkitűzések az érintett 
tagállamokkal szoros együttműködésben 
valósulnak meg.

A 3. cikkben meghatározott általános 
célkitűzés elérése érdekében az eszköz 
konkrét célkitűzései a nemzeti hatóságok 
segítése a reformok megtervezésére, 
kidolgozására és végrehajtására szolgáló 
kapacitásaik fejlesztésében, többek között a 
bevált gyakorlatok, a megfelelő folyamatok 
és módszerek megosztása, valamint az 
eredményesebb és hatékonyabb 
emberierőforrás-menedzsment révén. Ezek 
a konkrét célkitűzések az érintett 
tagállamokkal és nemzeti parlamentjeikkel 
szoros együttműködésben valósulnak meg.

Or. en

Módosítás 217
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José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 3. cikkben meghatározott általános 
célkitűzés elérése érdekében az eszköz 
konkrét célkitűzései a nemzeti hatóságok 
segítése a reformok megtervezésére, 
kidolgozására és végrehajtására szolgáló 
kapacitásaik fejlesztésében, többek között a 
bevált gyakorlatok, a megfelelő folyamatok 
és módszerek megosztása, valamint az 
eredményesebb és hatékonyabb 
emberierőforrás-menedzsment révén. Ezek 
a konkrét célkitűzések az érintett 
tagállamokkal szoros együttműködésben 
valósulnak meg.

A 3. cikkben meghatározott általános 
célkitűzés elérése érdekében az eszköz 
konkrét célkitűzései a nemzeti hatóságok 
segítése a reformok megtervezésére, 
kidolgozására és végrehajtására szolgáló 
kapacitásaik fejlesztésében, valamint a 
közberuházások előmozdításában, többek 
között a bevált gyakorlatok, a megfelelő 
folyamatok és módszerek megosztása, 
valamint az eredményesebb és 
hatékonyabb emberierőforrás-
menedzsment révén. Ezek a konkrét 
célkitűzések az érintett tagállamokkal 
szoros együttműködésben valósulnak meg.

Or. en

Módosítás 218
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 3. cikkben meghatározott általános 
célkitűzés elérése érdekében az eszköz 
konkrét célkitűzései a nemzeti hatóságok 
segítése a reformok megtervezésére, 
kidolgozására és végrehajtására szolgáló 
kapacitásaik fejlesztésében, többek között a 
bevált gyakorlatok, a megfelelő folyamatok 
és módszerek megosztása, valamint az 
eredményesebb és hatékonyabb 
emberierőforrás-menedzsment révén. Ezek 
a konkrét célkitűzések az érintett 
tagállamokkal szoros együttműködésben 
valósulnak meg.

A 3. cikkben meghatározott általános 
célkitűzés elérése érdekében az eszköz 
konkrét célkitűzése, hogy vissza nem 
térítendő támogatásokat nyújtson a 
tagállamok számára, melyeket a nemzeti 
közigazgatásaik támogatására kell 
fordítani a reformok megtervezésére, 
kidolgozására és végrehajtására szolgáló 
kapacitásaik fejlesztésében, többek között a 
bevált gyakorlatok, a megfelelő folyamatok 
és módszerek megosztása, valamint az 
eredményesebb és hatékonyabb 
emberierőforrás-menedzsment révén.

Or. en
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Módosítás 219
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 3. cikkben meghatározott általános 
célkitűzés elérése érdekében az eszköz 
konkrét célkitűzései a nemzeti hatóságok 
segítése a reformok megtervezésére, 
kidolgozására és végrehajtására szolgáló 
kapacitásaik fejlesztésében, többek között a 
bevált gyakorlatok, a megfelelő folyamatok 
és módszerek megosztása, valamint az 
eredményesebb és hatékonyabb 
emberierőforrás-menedzsment révén. Ezek 
a konkrét célkitűzések az érintett 
tagállamokkal szoros együttműködésben 
valósulnak meg.

A 3. cikkben meghatározott általános 
célkitűzés elérése érdekében az eszköz 
konkrét célkitűzései a nemzeti hatóságok 
segítése a reformok megtervezésére, 
kidolgozására és végrehajtására szolgáló 
kapacitásaik fejlesztésében, többek között, 
adott esetben a bevált gyakorlatok, a 
megfelelő folyamatok és módszerek 
megosztása, valamint az eredményesebb és 
hatékonyabb emberierőforrás-
menedzsment révén. Ezek a konkrét 
célkitűzések az érintett tagállamokkal 
szoros együttműködésben valósulnak meg.

Or. en

Módosítás 220
Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eszköz nem támogathatja sem 
közvetlenül, sem közvetve az 
atomerőművek leszerelését vagy építését, a 
fosszilis tüzelőanyagok előállításához, 
feldolgozásához, forgalmazásához, 
tárolásához vagy elégetéséhez kapcsolódó 
beruházásokat és a repülőtéri 
infrastruktúrába történő beruházásokat, a 
legkülső régiók esetét kivéve.

Or. fr
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Módosítás 221
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. cikkben meghatározott konkrét 
célkitűzések a kohézióval, a 
versenyképességgel, az oktatással, a 
termelékenységgel, a kutatással és az 
innovációval, az intelligens, tisztességes, 
fenntartható és inkluzív növekedéssel, a 
munkahelyekkel és a beruházásokkal 
kapcsolatos szakpolitikai területekre 
vonatkoznak, különös tekintettel azokra a 
cselekvésekre, amelyek elősegítik a zöld és 
a digitális átmenetet, különös tekintettel az 
alábbiak közül egyre vagy többre:

A 4. cikkben meghatározott konkrét 
célkitűzések a konvergenciával, a 
gazdasági, társadalmi és adminisztratív 
rezilienciával, a fenntartható fejlődéssel, a 
kohézióval, a nemek közötti 
egyenlőséggel, a gyermekgondozással, az 
egészségüggyel, az idősgondozással, az 
oktatással, a kutatással és az innovációval, 
az intelligens, tisztességes, fenntartható és 
inkluzív növekedéssel, a munkahelyekkel 
és a beruházásokkal kapcsolatos 
szakpolitikai területekre vonatkoznak, 
különös tekintettel azokra a cselekvésekre, 
amelyek elősegítik a zöld és a nyitott 
digitális átmenetet, például az alábbiak 
közül egyre vagy többre:

Or. en

Módosítás 222
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. cikkben meghatározott konkrét 
célkitűzések a kohézióval, a 
versenyképességgel, az oktatással, a 
termelékenységgel, a kutatással és az 
innovációval, az intelligens, tisztességes, 
fenntartható és inkluzív növekedéssel, a 
munkahelyekkel és a beruházásokkal 
kapcsolatos szakpolitikai területekre 
vonatkoznak, különös tekintettel azokra a 
cselekvésekre, amelyek elősegítik a zöld és 
a digitális átmenetet, különös tekintettel az 

A 4. cikkben meghatározott konkrét 
célkitűzések a felfelé irányuló 
konvergenciával, a kohézióval, a 
rezilienciával, a társadalmi 
igazságossággal és befogadással, a 
versenyképességgel, az oktatással, a 
közegészségüggyel, a társadalmi 
infrastruktúrával, a termelékenységgel, a 
kutatással és az innovációval, az 
intelligens, tisztességes, fenntartható és 
inkluzív növekedéssel, a magas minőségű 
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alábbiak közül egyre vagy többre: munkahelyekkel és a beruházásokkal 
kapcsolatos szakpolitikai területekre 
vonatkoznak, különös tekintettel azokra a 
cselekvésekre, amelyek elősegítik a zöld és 
a digitális átmenetet, különös tekintettel az 
alábbiak közül egyre vagy többre:

Or. en

Módosítás 223
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. cikkben meghatározott konkrét 
célkitűzések a kohézióval, a 
versenyképességgel, az oktatással, a 
termelékenységgel, a kutatással és az 
innovációval, az intelligens, tisztességes, 
fenntartható és inkluzív növekedéssel, a 
munkahelyekkel és a beruházásokkal 
kapcsolatos szakpolitikai területekre 
vonatkoznak, különös tekintettel azokra a 
cselekvésekre, amelyek elősegítik a zöld és 
a digitális átmenetet, különös tekintettel az 
alábbiak közül egyre vagy többre:

A 4. cikkben meghatározott konkrét 
célkitűzések a kohézióval, a 
versenyképességgel, az oktatással, a 
termelékenységgel, a kutatással és az 
innovációval, az intelligens, tisztességes, 
fenntartható és inkluzív növekedéssel, a 
munkahelyekkel és a 
részesedésszerzésekkel kapcsolatos 
szakpolitikai területekre vonatkoznak, 
különös tekintettel az alábbiak közül egyre 
vagy többre:

Or. en

Módosítás 224
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. cikkben meghatározott konkrét 
célkitűzések a kohézióval, a 
versenyképességgel, az oktatással, a 
termelékenységgel, a kutatással és az 
innovációval, az intelligens, tisztességes, 

A 4. cikkben meghatározott konkrét 
célkitűzések a kohézióval, a 
versenyképességgel, az oktatással, a 
termelékenységgel, a kutatással és az 
innovációval, az intelligens, tisztességes, 
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fenntartható és inkluzív növekedéssel, a 
munkahelyekkel és a beruházásokkal 
kapcsolatos szakpolitikai területekre 
vonatkoznak, különös tekintettel azokra a 
cselekvésekre, amelyek elősegítik a zöld és 
a digitális átmenetet, különös tekintettel az 
alábbiak közül egyre vagy többre:

fenntartható és inkluzív növekedéssel, a 
munkahelyekkel és a beruházásokkal 
kapcsolatos szakpolitikai területekre 
vonatkoznak, különös tekintettel azokra a 
cselekvésekre, amelyek elősegítik a zöld és 
a digitális átmenetet, valamint a 
szegénység és egyenlőtlenség elleni 
harcot, összpontosítva az alábbiak közül 
egyre vagy többre:

Or. en

Módosítás 225
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. cikkben meghatározott konkrét 
célkitűzések a kohézióval, a 
versenyképességgel, az oktatással, a 
termelékenységgel, a kutatással és az 
innovációval, az intelligens, tisztességes, 
fenntartható és inkluzív növekedéssel, a 
munkahelyekkel és a beruházásokkal 
kapcsolatos szakpolitikai területekre 
vonatkoznak, különös tekintettel azokra a 
cselekvésekre, amelyek elősegítik a zöld és 
a digitális átmenetet, különös tekintettel az 
alábbiak közül egyre vagy többre:

A 4. cikkben meghatározott konkrét 
célkitűzések a kohézióval, a 
versenyképességgel, az oktatással, a 
termelékenységgel, a kutatással és az 
innovációval, az intelligens, tisztességes, 
fenntartható és inkluzív növekedéssel, a 
munkahelyekkel és a beruházásokkal 
kapcsolatos szakpolitikai területekre 
vonatkoznak, különös tekintettel azokra a 
cselekvésekre, amelyek társadalmi 
szempontból tudatos módon segítik elő a 
zöld és a digitális átmenetet, különös 
tekintettel az alábbiak közül egyre vagy 
többre:

Or. en

Módosítás 226
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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A 4. cikkben meghatározott konkrét 
célkitűzések a kohézióval, a 
versenyképességgel, az oktatással, a 
termelékenységgel, a kutatással és az 
innovációval, az intelligens, tisztességes, 
fenntartható és inkluzív növekedéssel, a 
munkahelyekkel és a beruházásokkal 
kapcsolatos szakpolitikai területekre 
vonatkoznak, különös tekintettel azokra a 
cselekvésekre, amelyek elősegítik a zöld és 
a digitális átmenetet, különös tekintettel az 
alábbiak közül egyre vagy többre:

A 4. cikkben meghatározott konkrét 
célkitűzések a kohézióval, a 
versenyképességgel, az oktatással, a 
termelékenységgel, a kutatással és az 
innovációval, az intelligens, tisztességes, 
fenntartható és inkluzív növekedéssel, a 
magas minőségű munkahelyekkel és a 
beruházásokkal kapcsolatos szakpolitikai 
területekre vonatkoznak, különös 
tekintettel azokra a cselekvésekre, amelyek 
elősegítik a zöld és a digitális átmenetet, 
különös tekintettel az alábbiak közül egyre 
vagy többre:

Or. en

Módosítás 227
Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) államháztartási gazdálkodás és 
vagyonkezelés, költségvetési folyamat, 
makroszintű költségvetési keret, 
adósságkezelés és készpénzgazdálkodás, 
kiadási és adópolitika, adózási fegyelem, 
agresszív adótervezés, adócsalás és 
adókijátszás, valamint a bevételkezelés és 
a vámunió;

a) adócsalás és adókijátszás;

Or. fr

Módosítás 228
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) államháztartási gazdálkodás és 
vagyonkezelés, költségvetési folyamat, 

a) modern és hatékony irányítási 
struktúrák és információkezelési 
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makroszintű költségvetési keret, 
adósságkezelés és készpénzgazdálkodás, 
kiadási és adópolitika, adózási fegyelem, 
agresszív adótervezés, adócsalás és 
adókijátszás, valamint a bevételkezelés és a 
vámunió;

rendszerek az alábbiakhoz: államháztartási 
gazdálkodás és vagyonkezelés, 
költségvetési folyamat – ideértve a nemek 
közötti egyenlőség szempontjait 
figyelembe vevő költségvetés-készítést –, 
makroszintű költségvetési keret, 
adósságkezelés és készpénzgazdálkodás, 
kiadási és adópolitika, adózási fegyelem, 
agresszív adótervezés elleni küzdelem, 
adócsalás és adókijátszás, valamint a 
bevételkezelés és a vámunió;

Or. en

Módosítás 229
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) államháztartási gazdálkodás és 
vagyonkezelés, költségvetési folyamat, 
makroszintű költségvetési keret, 
adósságkezelés és készpénzgazdálkodás, 
kiadási és adópolitika, adózási fegyelem, 
agresszív adótervezés, adócsalás és 
adókijátszás, valamint a bevételkezelés és a 
vámunió;

a) államháztartási gazdálkodás és 
vagyonkezelés, költségvetési folyamat, 
fiskális és monetáris politikák független 
értékelése, makroszintű költségvetési keret, 
adósságkezelés és készpénzgazdálkodás, 
kiadási és adópolitika, különösen a 
kevésbé torzító bevételekhez vezető 
adóreformok, adózási fegyelem, agresszív 
adótervezés, adócsalás és adókijátszás, 
valamint a bevételkezelés és a vámunió;

Or. en

Módosítás 230
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) államháztartási gazdálkodás és 
vagyonkezelés, költségvetési folyamat, 

a) államháztartási gazdálkodás és 
vagyonkezelés, költségvetési folyamat, 
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makroszintű költségvetési keret, 
adósságkezelés és készpénzgazdálkodás, 
kiadási és adópolitika, adózási fegyelem, 
agresszív adótervezés, adócsalás és 
adókijátszás, valamint a bevételkezelés és a 
vámunió;

makrogazdasági keret, adósságkezelés és 
készpénzgazdálkodás, kiadási és 
adópolitika, adózási fegyelem, agresszív 
adótervezés, adókijátszás, adócsalás és 
adókijátszás, valamint a bevétel- és 
kiadáskezelés és a vámunió;

Or. en

Módosítás 231
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) államháztartási gazdálkodás és 
vagyonkezelés, költségvetési folyamat, 
makroszintű költségvetési keret, 
adósságkezelés és készpénzgazdálkodás, 
kiadási és adópolitika, adózási fegyelem, 
agresszív adótervezés, adócsalás és 
adókijátszás, valamint a bevételkezelés és a 
vámunió;

a) államháztartási gazdálkodás és 
vagyonkezelés, költségvetési folyamat, 
makroszintű költségvetési keret, 
adósságkezelés és készpénzgazdálkodás, 
kiadási és adópolitika, adózási fegyelem, 
agresszív adótervezés, adócsalás, 
adókijátszás és adókikerülés, valamint a 
bevételkezelés és a vámunió;

Or. en

Módosítás 232
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) államháztartási gazdálkodás és 
vagyonkezelés, költségvetési folyamat, 
makroszintű költségvetési keret, 
adósságkezelés és készpénzgazdálkodás, 
kiadási és adópolitika, adózási fegyelem, 
agresszív adótervezés, adócsalás és 
adókijátszás, valamint a bevételkezelés és a 
vámunió;

a) államháztartási gazdálkodás és 
vagyonkezelés, költségvetési folyamat, 
makroszintű költségvetési keret, 
adósságkezelés és készpénzgazdálkodás, 
kiadási és adópolitika, adózási fegyelem, 
agresszív adótervezés elleni harc, 
adócsalás és adókijátszás, valamint a 
bevételkezelés és a vámunió;
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Or. en

Módosítás 233
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) államháztartási gazdálkodás és 
vagyonkezelés, költségvetési folyamat, 
makroszintű költségvetési keret, 
adósságkezelés és készpénzgazdálkodás, 
kiadási és adópolitika, adózási fegyelem, 
agresszív adótervezés, adócsalás és 
adókijátszás, valamint a bevételkezelés és a 
vámunió;

a) államháztartási gazdálkodás és 
vagyonkezelés, költségvetési folyamat, 
makroszintű költségvetési keret, 
adósságkezelés és készpénzgazdálkodás, 
kiadási és adópolitika, adózási fegyelem, 
agresszív adótervezés, adócsalás és 
adókijátszás, jogrendszer, valamint a 
bevételkezelés és a vámunió;

Or. en

Módosítás 234
Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) államháztartási gazdálkodás és 
vagyonkezelés, költségvetési folyamat, 
makroszintű költségvetési keret, 
adósságkezelés és készpénzgazdálkodás, 
kiadási és adópolitika, adózási fegyelem, 
agresszív adótervezés, adócsalás és 
adókijátszás, valamint a bevételkezelés és a 
vámunió;

a) államháztartási gazdálkodás és 
vagyonkezelés, költségvetési folyamat, 
makroszintű költségvetési keret, 
adósságkezelés és készpénzgazdálkodás, 
kiadási és adópolitika, adózási fegyelem, 
agresszív adótervezés, adócsalás, 
adókikerülés és adókijátszás, valamint a 
bevételkezelés és a vámunió;

Or. fr

Módosítás 235
Joachim Kuhs, Gunnar Beck



PE657.172v01-00 110/192 AM\1212336HU.docx

HU

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) államháztartási gazdálkodás és 
vagyonkezelés, költségvetési folyamat, 
makroszintű költségvetési keret, 
adósságkezelés és készpénzgazdálkodás, 
kiadási és adópolitika, adózási fegyelem, 
agresszív adótervezés, adócsalás és 
adókijátszás, valamint a bevételkezelés és a 
vámunió;

a) államháztartási gazdálkodás és 
vagyonkezelés, költségvetési folyamat, a 
kölcsönökre való túlzott támaszkodás 
csökkentése, makroszintű költségvetési 
keret, adósságkezelés és 
készpénzgazdálkodás, kiadási és 
adópolitika, adózási fegyelem, agresszív 
adótervezés, adócsalás és adókijátszás, 
valamint a bevételkezelés és a vámunió;

Or. en

Módosítás 236
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) intézményi reform, valamint a 
közigazgatási és az elektronikus 
kormányzat hatékony és 
szolgáltatásorientált működése, beleértve 
adott esetben a szabályok egyszerűsítését, a 
tényleges jogállamiságot, az 
igazságszolgáltatási rendszerek reformját 
és a csalás, a korrupció és a pénzmosás 
elleni küzdelem megerősítését;

b) intézményi reform, valamint a 
közigazgatás hatékony és 
szolgáltatásorientált működése, valamint a 
közigazgatás digitalizálása, beleértve a 
biztonságos digitális kommunikációs 
rendszereket, beleértve a 
videokonferenciát, az e-kormányzat 
előmozdítása érdekében, beleértve a 
közigazgatás digitalizálását, és adott 
esetben a szabályok tisztázását vagy 
egyszerűsítését, a tényleges jogállamiságot, 
az igazságszolgáltatási rendszerek 
reformját, a megfelelő forrásokkal ellátott 
versenyhatóságok és trösztellenes 
hatóságok munkáján keresztül, és a 
csalás, a korrupció és a pénzmosás elleni 
küzdelem megerősítését;

Or. en
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Módosítás 237
José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) intézményi reform, valamint a 
közigazgatás és az elektronikus 
kormányzat hatékony és 
szolgáltatásorientált működése, beleértve 
adott esetben a szabályok egyszerűsítését, 
a tényleges jogállamiságot, az 
igazságszolgáltatási rendszerek reformját 
és a csalás, a korrupció és a pénzmosás 
elleni küzdelem megerősítését;

b) intézményi reform, valamint a 
közigazgatás és az elektronikus 
kormányzat hatékony és 
szolgáltatásorientált működése, beleértve 
adott esetben az eljárások egyszerűsítését 
és az igazgatási együttműködés 
előmozdítását, a tényleges jogállamiságot, 
az igazságszolgáltatási rendszerek 
reformját és a csalás, a korrupció és a 
pénzmosás elleni küzdelem megerősítését;

Or. en

Módosítás 238
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) intézményi reform, valamint a 
közigazgatás és az elektronikus 
kormányzat hatékony és 
szolgáltatásorientált működése, beleértve 
adott esetben a szabályok egyszerűsítését, a 
tényleges jogállamiságot, az 
igazságszolgáltatási rendszerek reformját 
és a csalás, a korrupció és a pénzmosás 
elleni küzdelem megerősítését;

b) intézményi reform, valamint a 
közigazgatás és az elektronikus 
kormányzat hatékony és 
szolgáltatásorientált működése, beleértve 
adott esetben a szabályok egyszerűsítését, a 
tényleges jogállamiságot, az 
igazságszolgáltatási rendszerek reformját 
és a csalás, a korrupció és a pénzmosás 
elleni küzdelem, valamint a pénzügyi 
felügyelet megerősítését;

Or. en

Módosítás 239
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) intézményi reform, valamint a 
közigazgatás és az elektronikus 
kormányzat hatékony és 
szolgáltatásorientált működése, beleértve 
adott esetben a szabályok egyszerűsítését, a 
tényleges jogállamiságot, az 
igazságszolgáltatási rendszerek reformját 
és a csalás, a korrupció és a pénzmosás 
elleni küzdelem megerősítését;

b) intézményi reform, valamint a 
közigazgatás és az elektronikus 
kormányzat hatékony és 
szolgáltatásorientált működése, beleértve 
adott esetben a szabályok egyszerűsítését, a 
tényleges jogállamiságot, az 
igazságszolgáltatási rendszerek reformját 
és a csalás, a korrupció, a pénzmosás, 
valamint a terrorizmusfinanszírozás elleni 
küzdelem megerősítését;

Or. en

Módosítás 240
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) üzleti környezet, beleértve a kis- és 
középvállalkozások, valamint a szociális 
vállalkozások üzleti környezetét is, 
újraiparosítás, a magánszektor fejlesztése, 
termék- és szolgáltatáspiacok, 
beruházások, vállalkozásokban való állami 
részvétel, privatizációs folyamatok, 
külkereskedelem és közvetlen külföldi 
tőkebefektetések, verseny és közbeszerzés, 
fenntartható ágazati fejlődés, valamint a 
kutatás, az innováció, és a digitalizálás 
támogatása;

c) üzleti környezet, beleértve a kis- és 
középvállalkozások, valamint a szociális 
vállalkozások üzleti környezetét is, 
újraiparosítás, a magánszektor fejlesztése, 
termék- és szolgáltatáspiacok, 
beruházások, vállalkozásokban való állami 
részvétel, a bürokrácia csökkentése, 
privatizációs folyamatok, külkereskedelem 
és közvetlen külföldi tőkebefektetések, 
verseny és közbeszerzés, fenntartható 
ágazati fejlődés, az idegenforgalmi ágazat 
újraindítása, valamint a kutatás, az 
innováció, és a digitalizálás támogatása;

Or. en

Módosítás 241
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) üzleti környezet, beleértve a kis- és 
középvállalkozások, valamint a szociális 
vállalkozások üzleti környezetét is, 
újraiparosítás, a magánszektor fejlesztése, 
termék- és szolgáltatáspiacok, 
beruházások, vállalkozásokban való állami 
részvétel, privatizációs folyamatok, 
külkereskedelem és közvetlen külföldi 
tőkebefektetések, verseny és közbeszerzés, 
fenntartható ágazati fejlődés, valamint a 
kutatás, az innováció, és a digitalizálás 
támogatása;

c) üzleti környezet, beleértve a kis- és 
középvállalkozások, valamint a szociális 
vállalkozások üzleti környezetét is, 
újraiparosítás, a magánszektor fejlesztése, 
termék- és szolgáltatáspiacok, 
beruházások, vállalkozásokban való állami 
részvétel, privatizációs folyamatok, 
külkereskedelem és közvetlen külföldi 
tőkebefektetések, verseny és közbeszerzés, 
fenntartható ágazati fejlődés, valamint a 
kutatás, az innováció, a digitalizálás 
támogatása, valamint a bürokrácia 
csökkentése;

Or. en

Módosítás 242
Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) üzleti környezet, beleértve a kis- és 
középvállalkozások, valamint a szociális 
vállalkozások üzleti környezetét is, 
újraiparosítás, a magánszektor fejlesztése, 
termék- és szolgáltatáspiacok, 
beruházások, vállalkozásokban való állami 
részvétel, privatizációs folyamatok, 
külkereskedelem és közvetlen külföldi 
tőkebefektetések, verseny és közbeszerzés, 
fenntartható ágazati fejlődés, valamint a 
kutatás, az innováció, és a digitalizálás 
támogatása;

c) üzleti környezet, beleértve a kis- és 
középvállalkozások, valamint a szociális 
vállalkozások üzleti környezetét is, 
újraiparosítás, a vállalatok áttelepítése 
Európába, a magánszektor fejlesztése, 
termék- és szolgáltatáspiacok, állami 
beruházások, vállalkozásokban való állami 
részvétel, privatizációs folyamatok, 
külkereskedelem és közvetlen külföldi 
tőkebefektetések, verseny és közbeszerzés, 
fenntartható ágazati fejlődés, valamint a 
kutatás, az innováció, és a digitalizálás 
támogatása;

Or. fr
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Módosítás 243
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) üzleti környezet, beleértve a kis- és 
középvállalkozások, valamint a szociális 
vállalkozások üzleti környezetét is, 
újraiparosítás, a magánszektor fejlesztése, 
termék- és szolgáltatáspiacok, 
beruházások, vállalkozásokban való állami 
részvétel, privatizációs folyamatok, 
külkereskedelem és közvetlen külföldi 
tőkebefektetések, verseny és közbeszerzés, 
fenntartható ágazati fejlődés, valamint a 
kutatás, az innováció, és a digitalizálás 
támogatása;

c) üzleti környezet, beleértve a kis- és 
középvállalkozások, valamint a szociális 
vállalkozások üzleti környezetét is, 
újraiparosítás, a magánszektor fejlesztése, 
termék- és szolgáltatáspiacok, 
közberuházási politika, 
magánbefektetések, vállalkozásokban való 
állami részvétel, privatizációs folyamatok, 
külkereskedelem és közvetlen külföldi 
tőkebefektetések, verseny és közbeszerzés, 
fenntartható ágazati fejlődés, valamint a 
kutatás, az innováció, és a digitalizálás 
támogatása;

Or. en

Módosítás 244
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) üzleti környezet, beleértve a kis- és 
középvállalkozások, valamint a szociális 
vállalkozások üzleti környezetét is, 
újraiparosítás, a magánszektor fejlesztése, 
termék- és szolgáltatáspiacok, 
beruházások, vállalkozásokban való állami 
részvétel, privatizációs folyamatok, 
külkereskedelem és közvetlen külföldi 
tőkebefektetések, verseny és közbeszerzés, 
fenntartható ágazati fejlődés, valamint a 
kutatás, az innováció, és a digitalizálás 
támogatása;

c) egy fenntartható, versenyképes 
üzleti környezet, beleértve a kis- és 
középvállalkozások, valamint a szociális 
vállalkozások üzleti környezetét is, a 
termék- és szolgáltatáspiacokra való 
belépést gátló akadályok eltávolítása, 
fenntartható beruházások előmozdítása, 
vállalkozásokban való állami részvétel, 
külkereskedelem, verseny, a közbeszerzés 
hatékonyságának és átláthatóságának 
növelése, fenntartható ágazati fejlődés, 
valamint a kutatás, az innováció, és a 
digitalizálás támogatása;
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Or. en

Módosítás 245
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) üzleti környezet, beleértve a kis- és 
középvállalkozások, valamint a szociális 
vállalkozások üzleti környezetét is, 
újraiparosítás, a magánszektor fejlesztése, 
termék- és szolgáltatáspiacok, 
beruházások, vállalkozásokban való állami 
részvétel, privatizációs folyamatok, 
külkereskedelem és közvetlen külföldi 
tőkebefektetések, verseny és közbeszerzés, 
fenntartható ágazati fejlődés, valamint a 
kutatás, az innováció, és a digitalizálás 
támogatása;

c) üzleti környezet, beleértve a kis- és 
középvállalkozások, valamint az induló 
vállalkozások üzleti környezetét is, 
újraiparosítás, a magánszektor fejlesztése, 
termék- és szolgáltatáspiacok, köz- és 
magánberuházások, beleértve a 
vállalkozásokban való állami részvételt, 
külkereskedelem és közvetlen külföldi 
befektetések, verseny és közbeszerzés, 
fenntartható ágazati fejlődés, valamint a 
kutatás és innováció, valamint a 
digitalizálás támogatása;

Or. en

Módosítás 246
José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) üzleti környezet, beleértve a kis- és 
középvállalkozások, valamint a szociális 
vállalkozások üzleti környezetét is, 
újraiparosítás, a magánszektor fejlesztése, 
termék- és szolgáltatáspiacok, 
beruházások, vállalkozásokban való állami 
részvétel, privatizációs folyamatok, 
külkereskedelem és közvetlen külföldi 
tőkebefektetések, verseny és közbeszerzés, 
fenntartható ágazati fejlődés, valamint a 
kutatás, az innováció, és a digitalizálás 
támogatása;

c) üzleti környezet, különös 
tekintettel a kis- és középvállalkozások, 
valamint a szociális vállalkozások üzleti 
környezetét is, újraiparosítás, a 
magánszektor fejlesztése, termék- és 
szolgáltatáspiacok, beruházások, 
vállalkozásokban való állami részvétel, 
privatizációs folyamatok, külkereskedelem 
és közvetlen külföldi tőkebefektetések, 
verseny és közbeszerzés, fenntartható 
ágazati fejlődés, valamint a kutatás, az 
innováció, és a digitalizálás támogatása;
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Or. en

Módosítás 247
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) üzleti környezet, beleértve a kis- és 
középvállalkozások, valamint a szociális 
vállalkozások üzleti környezetét is, 
újraiparosítás, a magánszektor fejlesztése, 
termék- és szolgáltatáspiacok, 
beruházások, vállalkozásokban való állami 
részvétel, privatizációs folyamatok, 
külkereskedelem és közvetlen külföldi 
tőkebefektetések, verseny és közbeszerzés, 
fenntartható ágazati fejlődés, valamint a 
kutatás, az innováció, és a digitalizálás 
támogatása;

c) üzleti környezet, beleértve a kis- és 
középvállalkozások, valamint a szociális 
vállalkozások üzleti környezetét is, 
újraiparosítás, a magánszektor fejlesztése, 
termék- és szolgáltatáspiacok, 
beruházások, privatizációs folyamatok a 
releváns ágazatokban, külkereskedelem és 
közvetlen külföldi tőkebefektetések, 
verseny és közbeszerzés, fenntartható 
ágazati fejlődés, valamint a kutatás, az 
innováció, és a digitalizálás támogatása;

Or. en

Módosítás 248
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) oktatás és képzés, a munkahelyek 
létrehozására irányuló munkaerőpiaci 
intézkedések – ideértve a társadalmi 
párbeszédet is –, a továbbképzés és az 
átképzés, különös tekintettel a digitális 
készségekre, a médiatudatosság, az aktív 
polgári szerepvállalás, a szegénység és a 
túlzott jövedelmi egyenlőtlenség elleni 
küzdelem, a nemek közötti egyenlőség, a 
társadalmi befogadás előmozdítása, 
szociális biztonság és szociális jóléti 
rendszerek, népegészségügy és az elérhető 

d) oktatás és képzés, a magas 
minőségű munkahelyek létrehozására 
irányuló munkaerőpiaci intézkedések – 
ideértve a társadalmi párbeszédet is –, a 
továbbképzés és az átképzés, különös 
tekintettel a digitális készségekre, a 
médiatudatosság, az aktív polgári 
szerepvállalás, a szegénység és a jövedelmi 
egyenlőtlenség elleni küzdelem, a nemek 
közötti egyenlőség, a rasszizmus és a 
hátrányos megkülönböztetés minden 
formája ellen való küzdelem, a társadalmi 
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és megfizethető egészségügyi rendszerek, 
valamint a kohéziós, menekültügyi, 
migrációs és határpolitikák;

befogadás előmozdítása, szociális 
biztonság és szociális jóléti rendszerek, 
szociális közcélú infrastruktúra, elérhető 
és megfizethető népegészségügyi, 
egészségügyi és gondozói rendszerek, 
beleértve a lakáspolitikát, valamint a 
kohéziós, menekültügyi, migrációs és 
határpolitikák;

Or. en

Módosítás 249
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) oktatás és képzés, a munkahelyek 
létrehozására irányuló munkaerőpiaci 
intézkedések – ideértve a társadalmi 
párbeszédet is –, a továbbképzés és az 
átképzés, különös tekintettel a digitális 
készségekre, a médiatudatosság, az aktív 
polgári szerepvállalás, a szegénység és a 
túlzott jövedelmi egyenlőtlenség elleni 
küzdelem, a nemek közötti egyenlőség, a 
társadalmi befogadás előmozdítása, 
szociális biztonság és szociális jóléti 
rendszerek, népegészségügy és az elérhető 
és megfizethető egészségügyi rendszerek, 
valamint a kohéziós, menekültügyi, 
migrációs és határpolitikák;

d) oktatás és képzés, a munkahelyek 
létrehozására irányuló munkaerőpiaci 
intézkedések – ideértve a társadalmi 
párbeszédet is –, a továbbképzés és az 
átképzés, különös tekintettel a digitális 
készségekre, a médiatudatosság, az aktív 
polgári szerepvállalás, a szegénység és a 
túlzott jövedelmi egyenlőtlenség elleni 
küzdelem, szociális biztonság és 
rendszerek, népegészségügy és az elérhető 
és megfizethető egészségügyi rendszerek;

Or. en

Módosítás 250
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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d) oktatás és képzés, a munkahelyek 
létrehozására irányuló munkaerőpiaci 
intézkedések – ideértve a társadalmi 
párbeszédet is –, a továbbképzés és az 
átképzés, különös tekintettel a digitális 
készségekre, a médiatudatosság, az aktív 
polgári szerepvállalás, a szegénység és a 
túlzott jövedelmi egyenlőtlenség elleni 
küzdelem, a nemek közötti egyenlőség, a 
társadalmi befogadás előmozdítása, 
szociális biztonság és szociális jóléti 
rendszerek, népegészségügy és az elérhető 
és megfizethető egészségügyi rendszerek, 
valamint a kohéziós, menekültügyi, 
migrációs és határpolitikák;

d) oktatás és képzés, az 
alulreprezentált csoportok megnövelt 
munkaerőpiaci részvétele, a munkahelyek 
létrehozására irányuló munkaerőpiaci 
intézkedések – ideértve a társadalmi 
párbeszédet is –, a továbbképzés és az 
átképzés, különös tekintettel a digitális 
készségekre, a médiatudatosság, az aktív 
polgári szerepvállalás, a szegénység és a 
túlzott jövedelmi egyenlőtlenség elleni 
küzdelem, a nemek közötti egyenlőség, a 
társadalmi befogadás előmozdítása, 
szociális biztonság és szociális jóléti 
rendszerek, népegészségügy és az elérhető 
és megfizethető egészségügyi rendszerek, 
valamint a kohéziós, menekültügyi, 
migrációs és határpolitikák;

Or. en

Módosítás 251
José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) oktatás és képzés, a munkahelyek 
létrehozására irányuló munkaerőpiaci 
intézkedések – ideértve a társadalmi 
párbeszédet is –, a továbbképzés és az 
átképzés, különös tekintettel a digitális 
készségekre, a médiatudatosság, az aktív 
polgári szerepvállalás, a szegénység és a 
túlzott jövedelmi egyenlőtlenség elleni 
küzdelem, a nemek közötti egyenlőség, a 
társadalmi befogadás előmozdítása, 
szociális biztonság és szociális jóléti 
rendszerek, népegészségügy és az elérhető 
és megfizethető egészségügyi rendszerek, 
valamint a kohéziós, menekültügyi, 
migrációs és határpolitikák;

d) oktatás és képzés, a munkahelyek 
létrehozására irányuló munkaerőpiaci 
intézkedések – ideértve a társadalmi 
párbeszédet is –, a továbbképzés és az 
átképzés, különös tekintettel a digitális 
készségekre, a médiatudatosság, az aktív 
polgári szerepvállalás, a szegénység és a 
túlzott jövedelmi egyenlőtlenség elleni 
küzdelem, a nemek közötti egyenlőség, a 
társadalmi befogadás előmozdítása, 
szociális biztonság és szociális jóléti 
rendszerek, népegészségügy és az elérhető 
és megfizethető egészségügyi rendszerek, a 
tevékeny időskor előmozdítása, valamint a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
előmozdítása, menekültügyi, migrációs és 
határpolitikák;

Or. en
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Módosítás 252
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) oktatás és képzés, a munkahelyek 
létrehozására irányuló munkaerőpiaci 
intézkedések – ideértve a társadalmi 
párbeszédet is –, a továbbképzés és az 
átképzés, különös tekintettel a digitális 
készségekre, a médiatudatosság, az aktív 
polgári szerepvállalás, a szegénység és a 
túlzott jövedelmi egyenlőtlenség elleni 
küzdelem, a nemek közötti egyenlőség, a 
társadalmi befogadás előmozdítása, 
szociális biztonság és szociális jóléti 
rendszerek, népegészségügy és az elérhető 
és megfizethető egészségügyi rendszerek, 
valamint a kohéziós, menekültügyi, 
migrációs és határpolitikák;

d) oktatás és képzés, a magas 
minőségű munkahelyek létrehozására 
irányuló munkaerőpiaci intézkedések – 
ideértve a társadalmi párbeszédet is –, a 
továbbképzés és az átképzés, különös 
tekintettel a digitális készségekre, a 
médiatudatosság, az aktív polgári 
szerepvállalás, a szegénység és a jövedelmi 
egyenlőtlenség elleni küzdelem, a nemek 
közötti egyenlőség, a társadalmi befogadás 
előmozdítása, szociális biztonság és 
szociális jóléti rendszerek, népegészségügy 
és az elérhető és megfizethető 
egészségügyi rendszerek, megfizethető, 
magas minőségű gyermekgondozás, az 
idősek és fogyatékossággal élő személyek 
megfizethető gondozása, valamint a 
kohéziós politikák;

Or. en

Módosítás 253
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) oktatás és képzés, a munkahelyek 
létrehozására irányuló munkaerőpiaci 
intézkedések – ideértve a társadalmi 
párbeszédet is –, a továbbképzés és az 
átképzés, különös tekintettel a digitális 
készségekre, a médiatudatosság, az aktív 
polgári szerepvállalás, a szegénység és a 

d) oktatás és képzés, a minőségi 
munkahelyek létrehozására irányuló 
inkluzív munkaerőpiaci intézkedések – 
ideértve a társadalmi párbeszédet is –, a 
továbbképzés és az átképzés, különös 
tekintettel a digitális készségekre, a 
médiatudatosság, az aktív polgári 
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túlzott jövedelmi egyenlőtlenség elleni 
küzdelem, a nemek közötti egyenlőség, a 
társadalmi befogadás előmozdítása, 
szociális biztonság és szociális jóléti 
rendszerek, népegészségügy és az elérhető 
és megfizethető egészségügyi rendszerek, 
valamint a kohéziós, menekültügyi, 
migrációs és határpolitikák;

szerepvállalás, a szegénység és a jövedelmi 
egyenlőtlenség elleni küzdelem, a nemek 
közötti egyenlőség, a társadalmi befogadás 
előmozdítása, szociális biztonság és 
szociális jóléti rendszerek, népegészségügy 
és az elérhető és megfizethető 
egészségügyi rendszerek, 
gyermekgondozás, lakhatás, a szociális 
infrastruktúra, valamint a kohéziós, 
menekültügyi, migrációs, határpolitikák és 
az integráció;

Or. en

Módosítás 254
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) oktatás és képzés, a munkahelyek 
létrehozására irányuló munkaerőpiaci 
intézkedések – ideértve a társadalmi 
párbeszédet is –, a továbbképzés és az 
átképzés, különös tekintettel a digitális 
készségekre, a médiatudatosság, az aktív 
polgári szerepvállalás, a szegénység és a 
túlzott jövedelmi egyenlőtlenség elleni 
küzdelem, a nemek közötti egyenlőség, a 
társadalmi befogadás előmozdítása, 
szociális biztonság és szociális jóléti 
rendszerek, népegészségügy és az elérhető 
és megfizethető egészségügyi rendszerek, 
valamint a kohéziós, menekültügyi, 
migrációs és határpolitikák;

d) oktatás és képzés, a minőségi és 
stabil munkahelyek létrehozására irányuló 
munkaerőpiaci intézkedések – ideértve a 
társadalmi párbeszédet is –, a továbbképzés 
és az átképzés, különös tekintettel a 
digitális készségekre, a médiatudatosság, 
az aktív polgári szerepvállalás, a 
szegénység, a jövedelmi egyenlőtlenség és 
a bizonytalanság elleni küzdelem, a nemek 
közötti egyenlőség előmozdítása, a 
társadalmi befogadás előmozdítása, 
szociális biztonság és szociális jóléti 
rendszerek, népegészségügy és az elérhető 
és megfizethető egészségügyi rendszerek, 
valamint a kohéziós, menekültügyi, 
migrációs és határpolitikák;

Or. en

Módosítás 255
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
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5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) oktatás és képzés, a munkahelyek 
létrehozására irányuló munkaerőpiaci 
intézkedések – ideértve a társadalmi 
párbeszédet is –, a továbbképzés és az 
átképzés, különös tekintettel a digitális 
készségekre, a médiatudatosság, az aktív 
polgári szerepvállalás, a szegénység és a 
túlzott jövedelmi egyenlőtlenség elleni 
küzdelem, a nemek közötti egyenlőség, a 
társadalmi befogadás előmozdítása, 
szociális biztonság és szociális jóléti 
rendszerek, népegészségügy és az elérhető 
és megfizethető egészségügyi rendszerek, 
valamint a kohéziós, menekültügyi, 
migrációs és határpolitikák;

d) oktatás és képzés – beleértve a 
szakképzést –, a munkahelyek 
létrehozására irányuló munkaerőpiaci 
intézkedések – ideértve a társadalmi 
párbeszédet is –, a továbbképzés és az 
átképzés, különös tekintettel a digitális 
készségekre, a médiatudatosság, az aktív 
polgári szerepvállalás, a szegénység és a 
túlzott jövedelmi egyenlőtlenség elleni 
küzdelem, a nemek közötti egyenlőség, a 
társadalmi befogadás előmozdítása, 
szociális biztonság és szociális jóléti 
rendszerek, népegészségügy és az elérhető 
és megfizethető egészségügyi rendszerek, 
valamint a kohéziós, menekültügyi, 
migrációs és határpolitikák;

Or. en

Indokolás

A szakképzési rendszerek jó eredményt mutatnak az olyan készségek oktatását illetően, 
amelyek relevánsak a munkaerőpiacon, így csökkentik az (ifjúsági) munkanélküliséget.

Módosítás 256
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) oktatás és képzés, a munkahelyek 
létrehozására irányuló munkaerőpiaci 
intézkedések – ideértve a társadalmi 
párbeszédet is –, a továbbképzés és az 
átképzés, különös tekintettel a digitális 
készségekre, a médiatudatosság, az aktív 
polgári szerepvállalás, a szegénység és a 
túlzott jövedelmi egyenlőtlenség elleni 
küzdelem, a nemek közötti egyenlőség, a 
társadalmi befogadás előmozdítása, 

d) oktatás és képzés, a munkahelyek 
létrehozására irányuló munkaerőpiaci 
intézkedések – ideértve a társadalmi 
párbeszédet is –, a továbbképzés és az 
átképzés, különös tekintettel a digitális 
készségekre, a médiatudatosság, az aktív 
polgári szerepvállalás, a szegénység, a 
túlzott jövedelmi egyenlőtlenség és a 
hátrányos megkülönböztetés elleni 
küzdelem, a nemek közötti egyenlőség, a 
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szociális biztonság és szociális jóléti 
rendszerek, népegészségügy és az elérhető 
és megfizethető egészségügyi rendszerek, 
valamint a kohéziós, menekültügyi, 
migrációs és határpolitikák;

társadalmi befogadás előmozdítása, 
szociális biztonság és szociális jóléti 
rendszerek, a mindenki számára elérhető 
népegészségügy és az elérhető és 
megfizethető egészségügyi rendszerek, 
valamint a kohéziós, menekültügyi, 
migrációs és határpolitikák;

Or. en

Módosítás 257
Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) oktatás és képzés, a munkahelyek 
létrehozására irányuló munkaerőpiaci 
intézkedések – ideértve a társadalmi 
párbeszédet is –, a továbbképzés és az 
átképzés, különös tekintettel a digitális 
készségekre, a médiatudatosság, az aktív 
polgári szerepvállalás, a szegénység és a 
túlzott jövedelmi egyenlőtlenség elleni 
küzdelem, a nemek közötti egyenlőség, a 
társadalmi befogadás előmozdítása, 
szociális biztonság és szociális jóléti 
rendszerek, népegészségügy és az elérhető 
és megfizethető egészségügyi rendszerek, 
valamint a kohéziós, menekültügyi, 
migrációs és határpolitikák;

d) oktatás és képzés, a munkahelyek 
létrehozására irányuló munkaerőpiaci 
intézkedések – ideértve a társadalmi 
párbeszédet is –, a továbbképzés és az 
átképzés, különös tekintettel a digitális 
készségekre, a médiatudatosság, az aktív 
polgári szerepvállalás, a szegénység és a 
túlzott jövedelmi egyenlőtlenség elleni 
küzdelem, a nemek közötti egyenlőség, a 
társadalmi befogadás előmozdítása, 
szociális biztonság és szociális jóléti 
rendszerek, népegészségügy és az elérhető 
és megfizethető egészségügyi és szociális-
egészségügyi rendszerek, valamint a 
kohéziós, menekültügyi, migrációs és 
határpolitikák;

Or. es

Módosítás 258
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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e) a digitális és a zöld átállás 
végrehajtására irányuló politikák, az e-
kormányzati megoldások, az e-beszerzés, a 
konnektivitás, az adatokhoz való 
hozzáférés és irányítás, az e-oktatás, a 
mesterséges intelligencia alapú 
megoldások használata, a fenntartható 
fejlődés környezeti pillére és a 
környezetvédelem, éghajlatpolitikai 
fellépés, mobilitás, a körforgásos gazdaság 
előmozdítása, energia- és erőforrás-
hatékonyság, megújuló energiaforrások, az 
energiaellátás diverzifikálásának 
megvalósítása és az energiabiztonság 
biztosítása, továbbá a mezőgazdasági 
ágazatban a talaj és a biológiai sokféleség 
védelme, halászat és a vidéki térségek 
fenntartható fejlődése; továbbá

e) az éghajlatváltozás mérséklése, a 
zöld és nyílt digitális átállás végrehajtására 
irányuló politikák, az e-kormányzati 
megoldások, az e-beszerzés, a 
konnektivitás, az adatokhoz való 
hozzáférés és irányítás, az e-oktatás, a 
mesterséges intelligencia alapú 
megoldások használata, nyílt szoftver- és 
nyílt hardvermegoldások, a személyes 
adatok védelme, a fenntartható fejlődés 
környezeti pillére és a környezetvédelem, 
éghajlatpolitikai fellépés, fenntartható 
mobilitás, a körforgásos gazdaság 
előmozdítása, energia- és erőforrás-
hatékonyság, megújuló energiaforrások, az 
energiaellátás diverzifikálásának 
megvalósítása és az energiabiztonság 
biztosítása, továbbá a mezőgazdasági 
ágazatban a talaj és a biológiai sokféleség 
védelme, halászat és a vidéki és távoli 
térségek fenntartható fejlődése; továbbá

Or. en

Módosítás 259
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a digitális és a zöld átállás 
végrehajtására irányuló politikák, az e-
kormányzati megoldások, az e-beszerzés, a 
konnektivitás, az adatokhoz való 
hozzáférés és irányítás, az e-oktatás, a 
mesterséges intelligencia alapú 
megoldások használata, a fenntartható 
fejlődés környezeti pillére és a 
környezetvédelem, éghajlatpolitikai 
fellépés, mobilitás, a körforgásos gazdaság 
előmozdítása, energia- és erőforrás-
hatékonyság, megújuló energiaforrások, az 
energiaellátás diverzifikálásának 
megvalósítása és az energiabiztonság 
biztosítása, továbbá a mezőgazdasági 

e) a digitális átállás végrehajtására 
irányuló politikák, az e-kormányzati 
megoldások, az e-beszerzés, a 
konnektivitás, az adatokhoz való 
hozzáférés és irányítás, a 
környezetvédelem, mobilitás, a körforgásos 
gazdaság előmozdítása, energia- és 
erőforrás-hatékonyság, fenntartható 
energiaforrások, az energiaellátás 
diverzifikálásának megvalósítása és az 
energiabiztonság biztosítása, továbbá a 
mezőgazdasági ágazatban a talaj és a 
biológiai sokféleség védelme, halászat és a 
vidéki térségek fenntartható fejlődése; 
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ágazatban a talaj és a biológiai sokféleség 
védelme, halászat és a vidéki térségek 
fenntartható fejlődése; továbbá

továbbá

Or. en

Módosítás 260
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a digitális és a zöld átállás 
végrehajtására irányuló politikák, az e-
kormányzati megoldások, az e-beszerzés, a 
konnektivitás, az adatokhoz való 
hozzáférés és irányítás, az e-oktatás, a 
mesterséges intelligencia alapú 
megoldások használata, a fenntartható 
fejlődés környezeti pillére és a 
környezetvédelem, éghajlatpolitikai 
fellépés, mobilitás, a körforgásos gazdaság 
előmozdítása, energia- és erőforrás-
hatékonyság, megújuló energiaforrások, az 
energiaellátás diverzifikálásának 
megvalósítása és az energiabiztonság 
biztosítása, továbbá a mezőgazdasági 
ágazatban a talaj és a biológiai sokféleség 
védelme, halászat és a vidéki térségek 
fenntartható fejlődése; továbbá

e) a digitális és a zöld átállás 
végrehajtására irányuló politikák, az e-
kormányzati megoldások, az e-beszerzés, a 
konnektivitás, az adatokhoz való 
hozzáférés és irányítás, az e-oktatás, a 
mesterséges intelligencia alapú 
megoldások használata, a fenntartható 
fejlődés környezeti pillére és a 
környezetvédelem, éghajlatpolitikai 
fellépés, mobilitás és konnektivitás, 
beleértve a tömegközlekedést, a 
körforgásos gazdaság előmozdítása, 
energia- és erőforrás-hatékonyság, 
megújuló energiaforrások, az energiaellátás 
diverzifikálásának megvalósítása és az 
energiabiztonság és -autonómia 
biztosítása, továbbá a mezőgazdasági 
ágazatban a talaj és a biológiai sokféleség 
védelme, halászat és a vidéki, távoli és 
szigeti térségek fenntartható fejlődése; 
továbbá

Or. en

Módosítás 261
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a digitális és a zöld átállás 
végrehajtására irányuló politikák, az e-
kormányzati megoldások, az e-beszerzés, a 
konnektivitás, az adatokhoz való 
hozzáférés és irányítás, az e-oktatás, a 
mesterséges intelligencia alapú 
megoldások használata, a fenntartható 
fejlődés környezeti pillére és a 
környezetvédelem, éghajlatpolitikai 
fellépés, mobilitás, a körforgásos gazdaság 
előmozdítása, energia- és erőforrás-
hatékonyság, megújuló energiaforrások, az 
energiaellátás diverzifikálásának 
megvalósítása és az energiabiztonság 
biztosítása, továbbá a mezőgazdasági 
ágazatban a talaj és a biológiai sokféleség 
védelme, halászat és a vidéki térségek 
fenntartható fejlődése; továbbá

e) a méltányos digitális és zöld átállás 
végrehajtására irányuló politikák, az 
éghajlatváltozás mérséklése, a 
fenntartható és körforgásos gazdaság, az 
e-kormányzati megoldások, az e-beszerzés, 
a konnektivitás, az adatokhoz való 
hozzáférés és irányítás, az e-oktatás, a 
mesterséges intelligencia alapú 
megoldások használata, a fenntartható 
fejlődés környezeti pillére és a 
környezetvédelem, éghajlatpolitikai 
fellépés, mobilitás, a körforgásos gazdaság 
előmozdítása, energia- és erőforrás-
hatékonyság, megújuló energiaforrások, az 
energiaellátás diverzifikálásának 
megvalósítása és az energiabiztonság 
biztosítása, továbbá a mezőgazdasági 
ágazatban a talaj és a biológiai sokféleség 
védelme, halászat és a vidéki térségek 
fenntartható fejlődése; továbbá

Or. en

Módosítás 262
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a digitális és a zöld átállás 
végrehajtására irányuló politikák, az e-
kormányzati megoldások, az e-beszerzés, a 
konnektivitás, az adatokhoz való 
hozzáférés és irányítás, az e-oktatás, a 
mesterséges intelligencia alapú 
megoldások használata, a fenntartható 
fejlődés környezeti pillére és a 
környezetvédelem, éghajlatpolitikai 
fellépés, mobilitás, a körforgásos gazdaság 
előmozdítása, energia- és erőforrás-
hatékonyság, megújuló energiaforrások, az 
energiaellátás diverzifikálásának 

e) a digitális és a zöld átállás 
végrehajtására irányuló politikák, az e-
kormányzati megoldások, az e-beszerzés, a 
konnektivitás, az adatokhoz való 
hozzáférés és irányítás, az adatvédelem, az 
e-oktatás, a mesterséges intelligencia alapú 
megoldások használata, a fenntartható 
fejlődés környezeti pillére és a 
környezetvédelem, éghajlatpolitikai 
fellépés, mobilitás, a körforgásos gazdaság 
előmozdítása, energia- és erőforrás-
hatékonyság, megújuló energiaforrások, az 
energiaellátás diverzifikálásának 
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megvalósítása és az energiabiztonság 
biztosítása, továbbá a mezőgazdasági 
ágazatban a talaj és a biológiai sokféleség 
védelme, halászat és a vidéki térségek 
fenntartható fejlődése; továbbá

megvalósítása és az energiabiztonság 
biztosítása, továbbá a mezőgazdasági 
ágazatban a talaj és a biológiai sokféleség 
védelme, halászat és a vidéki térségek 
fenntartható fejlődése; továbbá

Or. en

Módosítás 263
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a digitális és a zöld átállás 
végrehajtására irányuló politikák, az e-
kormányzati megoldások, az e-beszerzés, a 
konnektivitás, az adatokhoz való 
hozzáférés és irányítás, az e-oktatás, a 
mesterséges intelligencia alapú 
megoldások használata, a fenntartható 
fejlődés környezeti pillére és a 
környezetvédelem, éghajlatpolitikai 
fellépés, mobilitás, a körforgásos gazdaság 
előmozdítása, energia- és erőforrás-
hatékonyság, megújuló energiaforrások, az 
energiaellátás diverzifikálásának 
megvalósítása és az energiabiztonság 
biztosítása, továbbá a mezőgazdasági 
ágazatban a talaj és a biológiai sokféleség 
védelme, halászat és a vidéki térségek 
fenntartható fejlődése; továbbá

e) a digitális és a zöld átállás 
végrehajtására irányuló politikák, az e-
kormányzati megoldások, az e-beszerzés, a 
konnektivitás, az adatokhoz való 
hozzáférés és irányítás, az e-oktatás, a 
mesterséges intelligencia alapú 
megoldások használata, a fenntartható 
fejlődés környezeti pillére és a 
környezetvédelem, éghajlatpolitikai 
fellépés, mobilitás, a körforgásos gazdaság 
előmozdítása, energia- és erőforrás-
hatékonyság, megújuló energiaforrások, az 
energiaellátás diverzifikálásának 
megvalósítása és az energiabiztonság 
biztosítása, az energiaszegénység kezelése, 
továbbá a mezőgazdasági ágazatban a talaj 
és a biológiai sokféleség védelme, halászat 
és a vidéki és távoli térségek fenntartható 
fejlődése; továbbá

Or. en

Módosítás 264
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a pénzügyi ágazatra vonatkozó 
intézkedések, ideértve a pénzügyi 
tájékozottságra, a pénzügyi stabilitásra, a 
finanszírozási eszközökhöz való 
hozzáférésre és a reálgazdaságnak való 
hitelezésre, továbbá adatok és statisztikák 
előállítása, biztosítása és minőség-
ellenőrzése.

f) a pénzügyi ágazatra vonatkozó 
intézkedések, különös tekintettel a 
pénzügyi stabilitás előmozdítására 
fokozott és összehangolt felügyelet révén, 
valamint a finanszírozási eszközökhöz 
való hozzáférést javító politikákra, a 
reálgazdaságnak való hitelezésre, valamint 
a pénzügyi és általános gazdasági 
oktatásra, továbbá adatok és statisztikák 
előállítása, biztosítása és minőség-
ellenőrzése;

Or. en

Módosítás 265
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a pénzügyi ágazatra vonatkozó 
intézkedések, ideértve a pénzügyi 
tájékozottságra, a pénzügyi stabilitásra, a 
finanszírozási eszközökhöz való 
hozzáférésre és a reálgazdaságnak való 
hitelezésre, továbbá adatok és statisztikák 
előállítása, biztosítása és minőség-
ellenőrzése.

f) a pénzügyi ágazatra vonatkozó 
intézkedések, ideértve a pénzügyi 
tájékozottságra, a pénzügyi stabilitásra, a 
finanszírozási eszközökhöz való 
hozzáférésre és a gazdaság 
hitelfinanszírozástól való túlzott 
függőségének csökkentésére, továbbá 
adatok és statisztikák előállítása, 
biztosítása és minőség-ellenőrzése.

Or. en

Módosítás 266
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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f) a pénzügyi ágazatra vonatkozó 
intézkedések, ideértve a pénzügyi 
tájékozottságra, a pénzügyi stabilitásra, a 
finanszírozási eszközökhöz való 
hozzáférésre és a reálgazdaságnak való 
hitelezésre, továbbá adatok és statisztikák 
előállítása, biztosítása és minőség-
ellenőrzése.

f) a pénzügyi ágazatra vonatkozó 
intézkedések, ideértve a pénzügyi 
tájékozottságra, a pénzügyi stabilitásra, a 
finanszírozási eszközökhöz való 
hozzáférésre és a reálgazdaságnak való 
hitelezésre, különös tekintettel a kkv-kra, 
továbbá adatok és statisztikák előállítása, 
biztosítása és minőség-ellenőrzése.

Or. en

Módosítás 267
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a pénzügyi ágazatra vonatkozó 
intézkedések, ideértve a pénzügyi 
tájékozottságra, a pénzügyi stabilitásra, a 
finanszírozási eszközökhöz való 
hozzáférésre és a reálgazdaságnak való 
hitelezésre, továbbá adatok és statisztikák 
előállítása, biztosítása és minőség-
ellenőrzése.

f) a pénzügyi ágazatra vonatkozó 
intézkedések, ideértve a pénzügyi 
tájékozottságra, a pénzügyi stabilitásra és a 
pénzügyi szabályozásra, a finanszírozási 
eszközökhöz való hozzáférésre és a 
reálgazdaságnak való hitelezésre, továbbá 
adatok és statisztikák előállítása, 
biztosítása és minőség-ellenőrzése.

Or. en

Módosítás 268
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) infrastruktúra-ágazati politikák, 
többek között infrastruktúra-építési 
projektek – például autópályák, vasutak, 
hidak, víz- és szennyvíztisztítás, távközlési 
hálózatok, villamosenergia-termelés és -
átvitel, veszélyeshulladék-eltávolítás és -
tárolás, valamint vízszolgáltatás és 
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erőforrások – tervezése, előkészítése és 
végrehajtása, valamint a projektek 
időszerű végrehajtásának biztosításához 
szükséges jogi reformokkal kapcsolatos 
tanácsadás támogatása;

Or. en

Módosítás 269
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) helyi technikai támogatás a 
projektgazdák, az innováció és 
projektinkubátorok számára, hogy a 
projektek elérjék a pénzügyileg 
támogatható érettségi szintet.

Or. en

Módosítás 270
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) az euróövezethez történő 
csatlakozás előkészítése szempontjából 
releváns politikák.

Or. en

Módosítás 271
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – f b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fb) egészségügyi politikák, beleértve az 
egészségügyi rendszerek jobb 
rezilienciáját biztosító reformokat, az 
egészségügyi rendszerhez való 
igazságosabb hozzáférést biztosító jogi 
reformok, valamint a kórházak 
tervezésének, előkészítésének és 
végrehajtásának támogatása.

Or. en

Módosítás 272
Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az eszköz végrehajtására szánt 
pénzügyi keretösszeg a 2021–2027 közötti 
időszakban folyó áron 864 406 000 EUR.

törölve

Or. fr

Módosítás 273
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az eszköz végrehajtására szánt 
pénzügyi keretösszeg a 2021–2027 közötti 
időszakban folyó áron 864 406 000 EUR.

(1) Az eszköz végrehajtására szánt 
pénzügyi keretösszeg a 2021–2027 közötti 
időszakban folyó áron 2 000 000 000 EUR.

Or. en

Módosítás 274
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Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az eszköz végrehajtására szánt 
pénzügyi keretösszeg a 2021–2027 közötti 
időszakban folyó áron 864 406 000 EUR.

(1) Az eszköz végrehajtására szánt 
pénzügyi keretösszeg a 2021–2027 közötti 
időszakban folyó áron 500 000 000 EUR.

Or. en

Módosítás 275
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az eszköz végrehajtására szánt 
pénzügyi keretösszeg a 2021–2027 közötti 
időszakban folyó áron 864 406 000 EUR.

(1) Az eszköz végrehajtására szánt 
pénzügyi keretösszeg a 2021–2027 közötti 
időszakban folyó áron 1 000 000 000 EUR.

Or. en

Módosítás 276
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az eszköz pénzügyi 
keretösszegéből fedezhetők az eszköz 
irányításához és célkitűzéseinek 
megvalósításához szükséges előkészítő, 
nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és 
értékelési tevékenységekkel – különösen 
tanulmányokkal, szakértői ülésekkel, 
információs és kommunikációs 
intézkedésekkel, többek között az Unió 
politikai prioritásaira vonatkozó 

(2) Az eszköz pénzügyi 
keretösszegéből fedezhetők az eszköz 
irányításához és célkitűzéseinek 
megvalósításához szükséges előkészítő, 
nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és 
értékelési tevékenységekkel kapcsolatos 
kiadások is, amennyiben azok 
kapcsolódnak e rendelet célkitűzéseihez, 
továbbá az információk feldolgozására és 
cseréjére összpontosító 
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intézményi kommunikációval – 
kapcsolatos kiadások is, amennyiben azok 
kapcsolódnak e rendelet célkitűzéseihez, 
továbbá az információk feldolgozására és 
cseréjére összpontosító 
információtechnológiai hálózatokkal 
kapcsolatos kiadások, ideértve a szervezeti 
információtechnológiai eszközöket, 
valamint az eszköz irányítása tekintetében 
a Bizottságnál felmerült minden egyéb 
technikai és igazgatási segítségnyújtási 
kiadást. A kiadások emellett magukban 
foglalhatják egyéb támogató 
tevékenységeknek – például a technikai 
támogatási projektek helyszíni minőség-
ellenőrzésének és nyomon követésének – a 
költségeit, valamint a strukturális reformok 
értékelésével és végrehajtásával 
kapcsolatos partneri tanácsadás és 
szakértők költségeit.

információtechnológiai hálózatokkal 
kapcsolatos kiadások, ideértve a szervezeti 
információtechnológiai eszközöket, 
valamint az eszköz irányítása tekintetében 
a Bizottságnál felmerült minden egyéb 
technikai és igazgatási segítségnyújtási 
kiadást. A kiadásoknak emellett magukban 
kell foglalniuk az egyéb támogató 
tevékenységeknek – például a technikai 
támogatási projektek helyszíni minőség-
ellenőrzésének és nyomon követésének – a 
költségeit, valamint a strukturális reformok 
értékelésével és végrehajtásával 
kapcsolatos partneri tanácsadás és 
szakértők költségeit.

Or. fr

Módosítás 277
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az eszköz pénzügyi 
keretösszegéből fedezhetők az eszköz 
irányításához és célkitűzéseinek 
megvalósításához szükséges előkészítő, 
nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és 
értékelési tevékenységekkel – különösen 
tanulmányokkal, szakértői ülésekkel, 
információs és kommunikációs 
intézkedésekkel, többek között az Unió 
politikai prioritásaira vonatkozó 
intézményi kommunikációval – 
kapcsolatos kiadások is, amennyiben azok 
kapcsolódnak e rendelet célkitűzéseihez, 
továbbá az információk feldolgozására és 
cseréjére összpontosító 
információtechnológiai hálózatokkal 

(2) Az eszköz pénzügyi 
keretösszegéből fedezhetők az eszköz 
irányításához és célkitűzéseinek 
megvalósításához szükséges előkészítő, 
nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és 
értékelési tevékenységekkel – különösen 
tanulmányokkal, szakértői ülésekkel, 
információs és kommunikációs 
intézkedésekkel, továbbá az információk 
feldolgozására és cseréjére összpontosító 
információtechnológiai hálózatokkal 
kapcsolatos kiadások, ideértve a szervezeti 
információtechnológiai eszközöket, 
valamint az eszköz irányítása tekintetében 
a Bizottságnál felmerült minden egyéb 
technikai és igazgatási segítségnyújtási 
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kapcsolatos kiadások, ideértve a szervezeti 
információtechnológiai eszközöket, 
valamint az eszköz irányítása tekintetében 
a Bizottságnál felmerült minden egyéb 
technikai és igazgatási segítségnyújtási 
kiadást. A kiadások emellett magukban 
foglalhatják egyéb támogató 
tevékenységeknek – például a technikai 
támogatási projektek helyszíni minőség-
ellenőrzésének és nyomon követésének – a 
költségeit, valamint a strukturális reformok 
értékelésével és végrehajtásával 
kapcsolatos partneri tanácsadás és 
szakértők költségeit.

kiadást. A kiadások emellett magukban 
foglalhatják egyéb támogató 
tevékenységeknek – például a technikai 
támogatási projektek helyszíni minőség-
ellenőrzésének és nyomon követésének – a 
költségeit, valamint a strukturális reformok 
értékelésével és végrehajtásával 
kapcsolatos partneri tanácsadás és 
szakértők költségeit.

Or. en

Módosítás 278
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az eszköz pénzügyi 
keretösszegéből fedezhetők az eszköz 
irányításához és célkitűzéseinek 
megvalósításához szükséges előkészítő, 
nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és 
értékelési tevékenységekkel – különösen 
tanulmányokkal, szakértői ülésekkel, 
információs és kommunikációs 
intézkedésekkel, többek között az Unió 
politikai prioritásaira vonatkozó 
intézményi kommunikációval – 
kapcsolatos kiadások is, amennyiben azok 
kapcsolódnak e rendelet célkitűzéseihez, 
továbbá az információk feldolgozására és 
cseréjére összpontosító 
információtechnológiai hálózatokkal 
kapcsolatos kiadások, ideértve a szervezeti 
információtechnológiai eszközöket, 
valamint az eszköz irányítása tekintetében 
a Bizottságnál felmerült minden egyéb 
technikai és igazgatási segítségnyújtási 

(2) Az eszköz pénzügyi 
keretösszegéből fedezhetők az eszköz 
irányításához és célkitűzéseinek 
megvalósításához szükséges előkészítő, 
nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és 
értékelési tevékenységekkel – különösen 
tanulmányokkal, szakértői ülésekkel, 
információs és kommunikációs 
intézkedésekkel, többek között az Unió 
politikai prioritásaira vonatkozó 
intézményi kommunikációval – 
kapcsolatos kiadások is, amennyiben azok 
kapcsolódnak e rendelet célkitűzéseihez, 
továbbá az információk feldolgozására és 
cseréjére összpontosító 
információtechnológiai hálózatokkal 
kapcsolatos kiadások, ideértve a szervezeti 
információtechnológiai eszközöket, 
valamint az eszköz irányítása tekintetében 
a Bizottságnál felmerült minden egyéb 
technikai és igazgatási segítségnyújtási 
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kiadást. A kiadások emellett magukban 
foglalhatják egyéb támogató 
tevékenységeknek – például a technikai 
támogatási projektek helyszíni minőség-
ellenőrzésének és nyomon követésének – a 
költségeit, valamint a strukturális reformok 
értékelésével és végrehajtásával 
kapcsolatos partneri tanácsadás és 
szakértők költségeit.

kiadást. A kiadások emellett magukban 
foglalhatják egyéb támogató 
tevékenységeknek – például a technikai 
támogatási projektek helyszíni minőség-
ellenőrzésének és nyomon követésének – a 
költségeit, különösen szakértők kiküldése 
révén, valamint a strukturális reformok 
értékelésével és végrehajtásával 
kapcsolatos partneri tanácsadás és 
szakértők költségeit.

Or. en

Módosítás 279
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az eszköz pénzügyi 
keretösszegéből fedezhetők az eszköz 
irányításához és célkitűzéseinek 
megvalósításához szükséges előkészítő, 
nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és 
értékelési tevékenységekkel – különösen 
tanulmányokkal, szakértői ülésekkel, 
információs és kommunikációs 
intézkedésekkel, többek között az Unió 
politikai prioritásaira vonatkozó 
intézményi kommunikációval – 
kapcsolatos kiadások is, amennyiben azok 
kapcsolódnak e rendelet célkitűzéseihez, 
továbbá az információk feldolgozására és 
cseréjére összpontosító 
információtechnológiai hálózatokkal 
kapcsolatos kiadások, ideértve a szervezeti 
információtechnológiai eszközöket, 
valamint az eszköz irányítása tekintetében 
a Bizottságnál felmerült minden egyéb 
technikai és igazgatási segítségnyújtási 
kiadást. A kiadások emellett magukban 
foglalhatják egyéb támogató 
tevékenységeknek – például a technikai 
támogatási projektek helyszíni minőség-
ellenőrzésének és nyomon követésének – a 

(2) Az eszköz pénzügyi 
keretösszegéből fedezhetők az eszköz 
irányításához és célkitűzéseinek 
megvalósításához szükséges előkészítő, 
nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és 
értékelési tevékenységekkel – különösen 
tanulmányokkal, az érdekeltek és 
szakértők üléseivel, információs és 
kommunikációs intézkedésekkel, többek 
között az Unió politikai prioritásaira 
vonatkozó intézményi kommunikációval – 
kapcsolatos kiadások is, amennyiben azok 
kapcsolódnak e rendelet célkitűzéseihez, 
továbbá az információk feldolgozására és 
cseréjére összpontosító 
információtechnológiai hálózatokkal 
kapcsolatos kiadások, ideértve a szervezeti 
információtechnológiai eszközöket, 
valamint az eszköz irányítása tekintetében 
a Bizottságnál felmerült minden egyéb 
technikai és igazgatási segítségnyújtási 
kiadást. A kiadások emellett magukban 
foglalhatják egyéb támogató 
tevékenységeknek – például a technikai 
támogatási projektek helyszíni minőség-
ellenőrzésének és nyomon követésének – a 
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költségeit, valamint a strukturális reformok 
értékelésével és végrehajtásával 
kapcsolatos partneri tanácsadás és 
szakértők költségeit.

költségeit, valamint a strukturális reformok 
értékelésével és végrehajtásával 
kapcsolatos partneri tanácsadás és 
szakértők költségeit.

Or. en

Módosítás 280
José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság az e rendelet 
alkalmazásának kezdőnapjától számított 
húsz hónapos időszakra allokáció céljából 
rendelkezésre bocsátja az (1) bekezdésben 
említett teljes keretösszeg 50%-át. Minden 
tagállam javasolhatja, hogy az 
(1) bekezdésben említett pénzügyi 
hozzájárulás akár teljes összegét 
megkapja az e rendelet (3) és 
(4) bekezdésében foglalt célkitűzések 
elérése érdekében.

Or. en

Módosítás 281
José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az előző bekezdésben említett 
időszak végétől számított időszak 
vonatkozásában a Bizottság rendelkezésre 
bocsátja az (1) bekezdésben említett teljes 
keretösszeg fennmaradó 50%-át, valamint 
az addig nem allokált összeget.

Or. en
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Módosítás 282
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok részére megosztott 
irányítás keretében allokált források a 
tagállamok kérésére átcsoportosíthatók az 
eszközhöz. A Bizottság ezeket a forrásokat 
a költségvetési rendelet 62. cikke (1) 
bekezdésének a) pontjával összhangban 
közvetlenül vagy 62. cikke (1) 
bekezdésének c) pontjával összhangban 
közvetve hajtja végre. Ezeket a forrásokat 
az érintett tagállam javára kell 
felhasználni.

törölve

Or. en

Módosítás 283
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok részére megosztott 
irányítás keretében allokált források a 
tagállamok kérésére átcsoportosíthatók az 
eszközhöz. A Bizottság ezeket a forrásokat 
a költségvetési rendelet 62. cikke (1) 
bekezdésének a) pontjával összhangban 
közvetlenül vagy 62. cikke (1) 
bekezdésének c) pontjával összhangban 
közvetve hajtja végre. Ezeket a forrásokat 
az érintett tagállam javára kell 
felhasználni.

(3) Az eszközhöz átcsoportosított 
források mértéke nem haladhatja meg az 
egyes tagállamok részére megosztott 
irányítás keretében a 2021–2027-es 
időszak során allokált teljes összeg 2%-át.

Or. en
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Módosítás 284
José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok részére megosztott 
irányítás keretében allokált források a 
tagállamok kérésére átcsoportosíthatók az 
eszközhöz. A Bizottság ezeket a forrásokat 
a költségvetési rendelet 62. cikke (1) 
bekezdésének a) pontjával összhangban 
közvetlenül vagy 62. cikke (1) 
bekezdésének c) pontjával összhangban 
közvetve hajtja végre. Ezeket a forrásokat 
az érintett tagállam javára kell felhasználni.

(3) A tagállamok részére megosztott 
irányítás keretében allokált források a 
tagállamok kérésére átcsoportosíthatók az 
eszközhöz. A Bizottság ezeket a forrásokat 
a költségvetési rendelet 62. cikke (1) 
bekezdésének a) pontjával összhangban 
közvetlenül vagy 62. cikke (1) 
bekezdésének c) pontjával összhangban 
közvetve hajtja végre. Ezek a források 
kizárólag az érintett tagállam javára 
használhatók fel, többek között regionális 
és helyi szinten.

Or. en

Módosítás 285
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szakpolitikai tanácsadással, a 
szakpolitikák módosításával, stratégiák és 
reformütemtervek kidolgozásával, 
valamint a jogalkotási, intézményi, 
strukturális és igazgatási reformokkal 
kapcsolatos szakértelem biztosítása;

a) a szakpolitikai tanácsadással, a 
szakpolitikák módosításával, stratégiák és 
reform- és beruházási ütemtervek 
kidolgozásával, valamint a jogalkotási, 
intézményi, strukturális és igazgatási 
reformokkal kapcsolatos szakértelem 
biztosítása;

Or. en

Módosítás 286
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) belső ellenőrzési és igazgatási vagy 
nyomozati támogatás a csalás, korrupció 
és pénzmosás elleni küzdelem 
megerősítéséhez;

Or. en

Módosítás 287
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) szakértők – többek között rezidens 
szakértők – rövid távú vagy hosszú távú 
biztosítása konkrét területeken feladatok 
elvégzése vagy operatív tevékenység 
folytatása céljából, szükség esetén 
tolmácsolási, fordítási és együttműködési 
támogatással, igazgatási segítségnyújtással, 
valamint infrastrukturális létesítményekkel 
és felszereléssel együtt;

b) az Unió valamely tagállamában 
állandó tartózkodási hellyel rendelkező és 
ott alkalmazott szakértők – többek között 
rezidens szakértők – rövid távú vagy 
hosszú távú biztosítása konkrét területeken 
feladatok elvégzése vagy operatív 
tevékenység folytatása céljából, szükség 
esetén tolmácsolási, fordítási és 
együttműködési támogatással, igazgatási 
segítségnyújtással, valamint 
infrastrukturális létesítményekkel és 
felszereléssel együtt;

Or. en

Módosítás 288
Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) szakértők – többek között rezidens 
szakértők – rövid távú vagy hosszú távú 

b) az Európai Parlament által 
jóváhagyott szakértők – többek között 
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biztosítása konkrét területeken feladatok 
elvégzése vagy operatív tevékenység 
folytatása céljából, szükség esetén 
tolmácsolási, fordítási és együttműködési 
támogatással, igazgatási segítségnyújtással, 
valamint infrastrukturális létesítményekkel 
és felszereléssel együtt;

rezidens szakértők – rövid távú vagy 
hosszú távú biztosítása konkrét területeken 
feladatok elvégzése vagy operatív 
tevékenység folytatása céljából, szükség 
esetén tolmácsolási, fordítási és 
együttműködési támogatással, igazgatási 
segítségnyújtással, valamint 
infrastrukturális létesítményekkel és 
felszereléssel együtt;

Or. fr

Módosítás 289
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) intézményi, igazgatási vagy ágazati 
kapacitásépítés és a kapcsolódó támogató 
intézkedések valamennyi kormányzati 
szinten, adott esetben hozzájárulva a civil 
társadalom megerősítéséhez is, ideértve a 
szociális partnereket, így különösen:

c) intézményi, igazgatási vagy ágazati 
kapacitásépítés és a kapcsolódó támogató 
intézkedések valamennyi kormányzati 
szinten, hozzájárulva a civil társadalom 
megerősítéséhez is, ideértve a szociális 
partnereket – azzal a feltétellel, hogy 
erőteljesen ösztönzik az eszköz céljait 
szolgáló hozzáadott értéket, valamint hogy 
a szervezetre és a szóban forgó 
tevékenységek költségeire vonatkozó 
valamennyi információt nyilvánosságra 
hozzák az átláthatóság és az 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében 
–, így különösen:

Or. en

Módosítás 290
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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c) intézményi, igazgatási vagy ágazati 
kapacitásépítés és a kapcsolódó támogató 
intézkedések valamennyi kormányzati 
szinten, adott esetben hozzájárulva a civil 
társadalom megerősítéséhez is, ideértve a 
szociális partnereket, így különösen:

c) intézményi, igazgatási vagy ágazati 
kapacitásépítés és a kapcsolódó támogató 
intézkedések valamennyi kormányzati 
szinten, adott esetben hozzájárulva a civil 
társadalom megerősítéséhez is, ideértve a 
szociális partnereket, beleértve az olyan 
szociális partnereket, mint a 
szakszervezetek és a veszélyeztetett 
társadalmi csoportok képviselői, így 
különösen:

Or. en

Módosítás 291
Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) intézményi, igazgatási vagy ágazati 
kapacitásépítés és a kapcsolódó támogató 
intézkedések valamennyi kormányzati 
szinten, adott esetben hozzájárulva a civil 
társadalom megerősítéséhez is, ideértve a 
szociális partnereket, így különösen:

c) intézményi, igazgatási vagy ágazati 
kapacitásépítés és a kapcsolódó támogató 
intézkedések valamennyi kormányzati 
szinten, prioritásként kezelve a 
kommunikációs és információs 
technológiák használatát és adott esetben 
hozzájárulva a civil társadalom 
megerősítéséhez is, ideértve a szociális 
partnereket, így különösen:

Or. es

Módosítás 292
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) intézményi, igazgatási vagy ágazati 
kapacitásépítés és a kapcsolódó támogató 
intézkedések valamennyi kormányzati 
szinten, adott esetben hozzájárulva a civil 

c) intézményi, igazgatási vagy ágazati 
kapacitásépítés és a kapcsolódó támogató 
intézkedések valamennyi kormányzati 
szinten, adott esetben hozzájárulva a 
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társadalom megerősítéséhez is, ideértve a 
szociális partnereket, így különösen:

szociális partnerek megerősítéséhez is, így 
különösen:

Or. en

Módosítás 293
José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – c pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. szemináriumok, konferenciák és 
munkaértekezletek;

törölve

Or. en

Módosítás 294
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – c pont – i a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia. konzultációk az érdekeltek széles 
körével különböző fórumokon keresztül, 
beleértve a női szervezeteket, a 
veszélyeztetett csoportok képviselőit és a 
szociális partnereket;

Or. en

Módosítás 295
José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – c pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. munkalátogatások az érintett törölve
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tagállamokba vagy harmadik országokba, 
hogy a tisztviselők az adott ügyekben 
szakértelemre és szaktudásra tegyenek 
szert vagy szakértelmüket, illetve 
szaktudásukat bővítsék;

Or. en

Módosítás 296
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – c pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. munkalátogatások az érintett 
tagállamokba vagy harmadik országokba, 
hogy a tisztviselők az adott ügyekben 
szakértelemre és szaktudásra tegyenek 
szert vagy szakértelmüket, illetve 
szaktudásukat bővítsék;

ii. munkalátogatások az érintett 
tagállamokba vagy harmadik országokba, 
hogy a tisztviselők az adott ügyekben 
szakértelemre és szaktudásra tegyenek 
szert vagy szakértelmüket, illetve 
szaktudásukat bővítsék, kivéve az utazási 
költségeket;

Or. en

Indokolás

A zöld menetrendjével való összhang megőrzése érdekében az eszközt kizárólag a 
munkalátogatások finanszírozására lehet használni, amelyeket telekonferencián is meg lehet 
tartani. Az eszköz nem használható a határokon átnyúló utazásokra.

Módosítás 297
José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – c pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. munkalátogatások az érintett 
tagállamokba vagy harmadik országokba, 
hogy a tisztviselők az adott ügyekben 
szakértelemre és szaktudásra tegyenek 
szert vagy szakértelmüket, illetve 

ii. bevált gyakorlatoknak az érintett 
tagállamok vagy harmadik országok 
közötti cseréje, hogy a tisztviselők az adott 
ügyekben szakértelemre és szaktudásra 
tegyenek szert vagy szakértelmüket, illetve 
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szaktudásukat bővítsék; szaktudásukat bővítsék;

Or. en

Módosítás 298
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – c pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. képzések és online vagy egyéb 
képzési modulok kidolgozása az érintett 
reformokkal kapcsolatos, szükséges 
szakmai készségek és szaktudás 
támogatása céljából;

iii. képzések, különös tekintettel a 
nemek közötti egyenlőség területére, és 
online vagy egyéb képzési modulok 
kidolgozása az érintett reformokkal 
kapcsolatos, szükséges szakmai készségek 
és szaktudás támogatása céljából;

Or. en

Módosítás 299
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – c pont – iii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. nemi szempontú hatásvizsgálat, 
valamint nemi alapú összesített és nem 
összesített adatbázisok;

Or. en

Módosítás 300
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – c pont – iii b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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iiib. az éghajlat és a biológiai 
sokféleség szempontjainak érvényesítése a 
regionális vagy nemzeti programokban, 
beleértve egy összefüggő és konzisztens 
követési módszert;

Or. en

Módosítás 301
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) adatok és statisztikák gyűjtése; 
közös módszertanok, valamint adott 
esetben mutatók és teljesítménymérő 
referenciaértékek kidolgozása;

d) adatok és statisztikák gyűjtése; 
különös tekintettel a nemi alapon és 
jövedelemszintek szerint alábontott 
adatokra, a szociálisan érzékeny és a 
nemek közötti egyenlőség szempontját 
figyelembe vevő szakpolitikák 
előmozdítása érdekében, közös 
módszertanok – egyebek mellett a nemek 
közötti egyenlőség és az éghajlati 
szempontok általános érvényesítése 
céljából –, valamint adott esetben mutatók 
és teljesítménymérő referenciaértékek 
kidolgozása;

Or. en

Módosítás 302
Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) adatok és statisztikák gyűjtése; 
közös módszertanok, valamint adott 
esetben mutatók és teljesítménymérő 
referenciaértékek kidolgozása;

d) adatok és statisztikák gyűjtése; 
közös módszertanok, valamint adott 
esetben mutatók és teljesítménymérő 
referenciaértékek kidolgozása az európai 
szemeszternek és a különböző programok 
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éves félidős értékelési rendszereinek a 
célkitűzéseivel kapcsolatban;

Or. es

Módosítás 303
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) adatok és statisztikák gyűjtése; 
közös módszertanok, valamint adott 
esetben mutatók és teljesítménymérő 
referenciaértékek kidolgozása;

d) adatok és statisztikák gyűjtése, 
beleértve a nemek szerint lebontott 
adatokat, közös – köztük a nemek közötti 
egyenlőség és az éghajlati szempontok 
általános érvényesítésére és nyomon 
követésére irányuló – módszertanok, 
valamint adott esetben mutatók és 
teljesítménymérő referenciaértékek 
kidolgozása;

Or. en

Módosítás 304
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 305
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) a helyi operatív támogatás 
megszervezése olyan területeken, mint a 
menekültügy, a migráció és a migránsok és 
menekültek integrációja;

Or. en

Módosítás 306
José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 307
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) a helyi operatív támogatás 
megszervezése az 5. cikkben említett 
területeken;

Or. en

Módosítás 308
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Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) IT kapacitásépítés, többek között az 
érintett reformok végrehajtásához 
szükséges IT infrastruktúra és 
alkalmazások fejlesztésével, 
karbantartásával, üzemeltetésével és 
minőség-ellenőrzésével kapcsolatos 
szakértelem, kiberbiztonság, valamint a 
közszolgáltatások digitalizálására irányuló 
programokkal kapcsolatos szakértelem;

f) IT kapacitásépítés, többek között az 
érintett reformok végrehajtásához 
szükséges IT infrastruktúra és 
alkalmazások fejlesztésével, 
karbantartásával, üzemeltetésével és 
minőség-ellenőrzésével kapcsolatos 
szakértelem, kiberbiztonság, valamint a 
közszolgáltatások digitalizálására irányuló 
programokkal kapcsolatos szakértelem, 
különösen olyan szolgáltatások területén, 
mint az egészségügy, a szociális és 
egészségügyi rendszerek, az oktatás vagy 
az igazságszolgáltatás, amelyekre a 
lakosság figyelme összpontosul;

Or. es

Módosítás 309
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) IT kapacitásépítés, többek között az 
érintett reformok végrehajtásához 
szükséges IT infrastruktúra és 
alkalmazások fejlesztésével, 
karbantartásával, üzemeltetésével és 
minőség-ellenőrzésével kapcsolatos 
szakértelem, kiberbiztonság, valamint a 
közszolgáltatások digitalizálására irányuló 
programokkal kapcsolatos szakértelem;

f) IT kapacitásépítés, többek között az 
érintett reformok végrehajtásához 
szükséges IT infrastruktúra és 
alkalmazások fejlesztésével, 
karbantartásával, üzemeltetésével és 
minőség-ellenőrzésével kapcsolatos 
szakértelem, kiberbiztonság, nyílt 
szoftverek és nyílt hardverek fejlesztése, 
hozzájárulva a digitális átálláshoz és a 
személyes adatok védelmének 
megerősítéséhez, valamint a 
közszolgáltatások digitalizálására irányuló 
programokkal kapcsolatos szakértelem;

Or. en
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Módosítás 310
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) IT kapacitásépítés, többek között az 
érintett reformok végrehajtásához 
szükséges IT infrastruktúra és 
alkalmazások fejlesztésével, 
karbantartásával, üzemeltetésével és 
minőség-ellenőrzésével kapcsolatos 
szakértelem, kiberbiztonság, valamint a 
közszolgáltatások digitalizálására irányuló 
programokkal kapcsolatos szakértelem;

f) IT kapacitásépítés, többek között az 
érintett reformok végrehajtásához 
szükséges IT infrastruktúra és 
alkalmazások fejlesztésével, 
karbantartásával, üzemeltetésével és 
minőség-ellenőrzésével kapcsolatos 
szakértelem, kiberbiztonság, valamint a 
közszolgáltatások digitalizálására irányuló 
programokkal kapcsolatos szakértelem, 
különös hangsúlyt fektetve a tagállamok 
közötti interoperábilis, illetve közös 
megoldásokra;

Or. en

Módosítás 311
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) tanulmányok, kutatás, elemzések és 
felmérések; értékelések és 
hatásvizsgálatok, valamint útmutatók, 
jelentések és oktatási anyagok kidolgozása 
és közzététele;

g) tanulmányok, kutatás, elemzések és 
felmérések; értékelések és 
hatásvizsgálatok, nemi szempontú 
hatásvizsgálatok, amelyek eredményeit 
automatikusan meg kell osztani a 
tagállamokkal és a Bizottsággal, 
biztosítandó a legnagyobb fokú 
átláthatóságot és az uniós szintű 
szakpolitikai koherenciát a nemek közötti 
egyenlőség területén, valamint útmutatók, 
jelentések és oktatási anyagok kidolgozása 
és közzététele;

Or. en
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Módosítás 312
Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) tanulmányok, kutatás, elemzések és 
felmérések; értékelések és 
hatásvizsgálatok, valamint útmutatók, 
jelentések és oktatási anyagok kidolgozása 
és közzététele;

g) tanulmányok, kutatás, elemzések és 
felmérések; az eredményekről és a 
hatásról készült értékelések és vizsgálatok 
– a kitűzött céloknak megfelelően 
mennyiségi és minőségi jelleggel –, 
valamint útmutatók, jelentések és oktatási 
anyagok kidolgozása és közzététele;

Or. es

Módosítás 313
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) tanulmányok, kutatás, elemzések és 
felmérések; értékelések és 
hatásvizsgálatok, valamint útmutatók, 
jelentések és oktatási anyagok kidolgozása 
és közzététele;

g) tanulmányok, kutatás, elemzések és 
felmérések; értékelések és 
hatásvizsgálatok, többek között nemi 
szempontú hatásvizsgálatok, valamint 
útmutatók, jelentések és oktatási anyagok 
kidolgozása és közzététele;

Or. en

Módosítás 314
José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 albekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) tanulmányok, kutatás, elemzések és g) tanulmányok, kutatás, elemzések és 
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felmérések; értékelések és 
hatásvizsgálatok, valamint útmutatók, 
jelentések és oktatási anyagok kidolgozása 
és közzététele;

felmérések; értékelések és 
hatásvizsgálatok, valamint útmutatók, 
jelentések és oktatási anyagok és 
információk kidolgozása és közzététele, 
lehetőleg online elérhető formában;

Or. en

Módosítás 315
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) oktatási kommunikációs projektek, 
ideértve az e-oktatást, az együttműködési, 
figyelemfelhívó és terjesztési 
tevékenységeket, valamint a bevált 
gyakorlatok cseréjét; figyelemfelhívó és 
tájékoztató kampányok, médiakampányok 
és események szervezése, az intézményi 
kommunikációt és adott esetben a 
közösségi hálózatokon keresztüli 
kommunikációt is beleértve;

h) oktatási kommunikációs projektek, 
ideértve az e-oktatást, az együttműködési, 
figyelemfelhívó és terjesztési 
tevékenységeket, valamint a bevált 
gyakorlatok cseréjét;

Or. fr

Módosítás 316
Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) oktatási kommunikációs projektek, 
ideértve az e-oktatást, az együttműködési, 
figyelemfelhívó és terjesztési 
tevékenységeket, valamint a bevált 
gyakorlatok cseréjét; figyelemfelhívó és 
tájékoztató kampányok, médiakampányok 
és események szervezése, az intézményi 
kommunikációt és adott esetben a 

h) oktatási kommunikációs projektek, 
ideértve az e-oktatást, az együttműködési, 
figyelemfelhívó és terjesztési 
tevékenységeket, valamint a bevált 
gyakorlatok cseréjét; figyelemfelhívó és 
tájékoztató kampányok, médiakampányok 
és események szervezése, egy 
kommunikációs stratégia igényeire 
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közösségi hálózatokon keresztüli 
kommunikációt is beleértve;

tekintettel az intézményi kommunikációt 
és a közösségi hálózatokon vagy a 
platformokon keresztüli kommunikációt is 
beleértve;

Or. es

Módosítás 317
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) oktatási kommunikációs projektek, 
ideértve az e-oktatást, az együttműködési, 
figyelemfelhívó és terjesztési 
tevékenységeket, valamint a bevált 
gyakorlatok cseréjét; figyelemfelhívó és 
tájékoztató kampányok, médiakampányok 
és események szervezése, az intézményi 
kommunikációt és adott esetben a 
közösségi hálózatokon keresztüli 
kommunikációt is beleértve;

h) oktatási kommunikációs projektek, 
ideértve az e-oktatást, az együttműködési, 
terjesztési tevékenységeket, valamint a 
bevált gyakorlatok cseréjét; 
figyelemfelhívó és tájékoztató kampányok 
szervezése, intézményi kommunikáció és 
adott esetben a közösségi hálózatokon 
keresztüli kommunikáció;

Or. en

Módosítás 318
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a 3. és a 4. cikkben meghatározott 
általános és konkrét célkitűzéseket 
elősegítő bármely egyéb releváns 
tevékenység.

j) a 3. és a 4. cikkben meghatározott 
általános és konkrét célkitűzéseket 
elősegítő bármely egyéb releváns 
tevékenység, amely elősegíti a 
felvevőképességet.

Or. en
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Módosítás 319
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a 3. és a 4. cikkben meghatározott 
általános és konkrét célkitűzéseket 
elősegítő bármely egyéb releváns 
tevékenység.

j) a 3. és a 4. cikkben meghatározott 
általános és konkrét célkitűzéseket teljes 
mértékben és relevánsan elősegítő 
bármely egyéb releváns tevékenység.

Or. en

Módosítás 320
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) segítség a projektek 
finanszírozáshoz való kidolgozottságának 
eléréséhez, valamint hogy a gyakorlatban 
sikereket érhessenek el.

Or. en

Módosítás 321
José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az utolsó bekezdésben előirányzott 
cselekvési típusok kaphatnak pénzügyi 
támogatást, ha 2020. február 1. után 
kezdődtek, és amennyiben az e rendelet 3. 
és 4. cikkében foglalt célkitűzéseket 
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teljesítik.

Or. en

Módosítás 322
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az eszköz keretében technikai 
támogatásban részesülni kívánó tagállam 
technikai támogatás iránti kérelmet nyújt 
be a Bizottsághoz, amelyben meghatározza 
a támogatandó szakpolitikai területeket és 
prioritásokat az 5. cikkben meghatározott 
hatályon belül. Ezeket a kérelmeket az 
adott naptári év október 31-ig kell 
benyújtani. A Bizottság iránymutatást 
adhat arról, hogy a támogatás iránti 
kérelemnek mely fő elemeket kell 
tartalmaznia.

(1) Az eszköz keretében technikai 
támogatásban részesülni kívánó tagállam 
vagy regionális és helyi önkormányzat 
technikai támogatás iránti kérelmet nyújt 
be a Bizottsághoz, amelyben meghatározza 
a támogatandó szakpolitikai területeket és 
prioritásokat az 5. cikkben meghatározott 
hatályon belül. Ezeket a kérelmeket az 
adott naptári év október 31-ig kell 
benyújtani. A Bizottság iránymutatást 
adhat arról, hogy a támogatás iránti 
kérelemnek mely fő elemeket kell 
tartalmaznia.

Or. en

Módosítás 323
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az eszköz keretében technikai 
támogatásban részesülni kívánó tagállam 
technikai támogatás iránti kérelmet nyújt 
be a Bizottsághoz, amelyben meghatározza 
a támogatandó szakpolitikai területeket és 
prioritásokat az 5. cikkben meghatározott 
hatályon belül. Ezeket a kérelmeket az 
adott naptári év október 31-ig kell 
benyújtani. A Bizottság iránymutatást 

(1) Az eszköz keretében technikai 
támogatásban részesülni kívánó tagállam 
technikai támogatás iránti kérelmet nyújt 
be a Bizottsághoz, amelyben meghatározza 
a támogatandó szakpolitikai területeket és 
prioritásokat az 5. cikkben meghatározott 
hatályon belül. Ezeket a kérelmeket az 
adott naptári év október 31-ig kell 
benyújtani. A Bizottság javaslatokkal 
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adhat arról, hogy a támogatás iránti 
kérelemnek mely fő elemeket kell 
tartalmaznia.

szolgálhat arról, hogy a támogatás iránti 
kérelemnek mely fő elemeket kell 
tartalmaznia.

Or. en

Módosítás 324
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A technikai támogatási eszköz 
kedvezményezettjeinek konzultálniuk kell 
a helyi és regionális önkormányzatokkal, 
szociális partnerekkel és a civil 
szervezetek képviselőivel, a technikai 
támogatási kérelem részeként.

Or. en

Módosítás 325
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Azoknak a tagállamoknak, 
amelyek részesülni kívánnak az 
Eszközből, adott esetben konzultálniuk 
kell az érintett felekkel, technikai 
támogatás iránti kérelmük részeként.

Or. en

Módosítás 326
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Rendeletre irányuló javaslat
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8 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok a következő 
körülmények között, az alábbiakhoz 
kapcsolódóan nyújthatnak be technikai 
támogatás iránti kérelmet:

(2) A tagállamok, illetve regionális és 
helyi önkormányzatok a következő 
körülmények között, az alábbiakhoz 
kapcsolódóan nyújthatnak be technikai 
támogatás iránti kérelmet:

Or. en

Módosítás 327
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a tagállamok saját 
kezdeményezésére – különösen [az (EU) 
YYY/XX rendelettel összhangban] a 
helyreállítás támogatása, a fenntartható 
gazdasági növekedés és a 
munkahelyteremtés megvalósítása, 
valamint a reziliencia fokozása céljából – 
vállalt reformok végrehajtása;

a) a tagállamok, illetve regionális és 
helyi önkormányzatok saját 
kezdeményezésére – különösen [az (EU) 
YYY/XX rendelettel összhangban] a 
fenntartható helyreállítás támogatása, a 
fenntartható gazdasági növekedés, a 
minőségi munkahelyteremtés, a társadalmi 
befogadás, a környezetvédelem, az 
éghajlatváltozás mérséklése, a nemek 
közötti egyenlőség, valamint a társadalmi 
és gazdasági reziliencia megvalósítása 
céljából – vállalt reformok végrehajtása;

Or. en

Módosítás 328
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a tagállamok saját 
kezdeményezésére – különösen [az (EU) 

a) a tagállamok saját 
kezdeményezésére – különösen [az (EU) 
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YYY/XX rendelettel összhangban] a 
helyreállítás támogatása, a fenntartható 
gazdasági növekedés és a 
munkahelyteremtés megvalósítása, 
valamint a reziliencia fokozása céljából – 
vállalt reformok végrehajtása;

YYY/XX rendelettel összhangban] a 
helyreállítás támogatása, a fenntartható és 
társadalmi szempontból inkluzív gazdasági 
növekedés és a minőségi 
munkahelyteremtés megvalósítása, 
valamint a reziliencia fokozása céljából – 
vállalt reformok és beruházások 
végrehajtása;

Or. en

Módosítás 329
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a tagállamok saját 
kezdeményezésére – különösen [az (EU) 
YYY/XX rendelettel összhangban] a 
helyreállítás támogatása, a fenntartható 
gazdasági növekedés és a 
munkahelyteremtés megvalósítása, 
valamint a reziliencia fokozása céljából – 
vállalt reformok végrehajtása;

a) a tagállamok saját 
kezdeményezésére – különösen [az (EU) 
YYY/XX rendelettel összhangban] a 
helyreállítás támogatása, a méltányos, 
inkluzív és fenntartható társadalmi és 
gazdasági növekedés, a társadalmi 
befogadás és a minőségi 
munkahelyteremtés megvalósítása, 
valamint a reziliencia fokozása céljából – 
vállalt reformok és beruházások 
végrehajtása;

Or. en

Módosítás 330
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 albekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az európai zöld megállapodás, a 
fenntartható fejlődési célok, a szociális 
jogok európai pillére és az Unió 2030-as 
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energia- és éghajlatpolitikai céljaihoz 
hozzájáruló politikák végrehajtása.

Or. en

Módosítás 331
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a meglévő eszközök alapján uniós 
pénzügyi támogatásban részesülő 
tagállamok gazdasági kiigazítási 
programjainak végrehajtása különösen a 
472/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek24 megfelelően azon 
tagállamok esetében, amelyek pénzneme 
az euró, és a 332/2002/EK tanácsi 
rendeletnek25 megfelelően azon 
tagállamok esetében pedig, amelyek 
pénzneme nem az euró;

törölve

_________________
24 Az Európai Parlament és a Tanács 
472/2013/EU rendelete (2013. május 21.) 
a pénzügyi stabilitásuk tekintetében súlyos 
nehézségekkel küzdő vagy súlyos 
nehézségek által fenyegetett euroövezeti 
tagállamok gazdasági és költségvetési 
felügyeletének megerősítéséről (HL L 
140., 2013.5.27., 1. o.).
25 A Tanács 332/2002/EK rendelete (2002. 
február 18.) a tagállamok fizetési 
mérlegéhez középtávú pénzügyi 
támogatási mechanizmus létrehozásáról 
(HL L 53., 2002.2.23., 1. o.).

Or. en

Módosítás 332
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck
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Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a gazdasági kormányzás 
folyamataiba illeszkedő, a növekedés 
fenntartására és a reziliencia erősítésére 
irányuló reformok, különösen az európai 
szemeszter keretében kibocsátott 
országspecifikus ajánlások vagy az uniós 
jog végrehajtásával kapcsolatos 
intézkedések végrehajtása;

törölve

Or. fr

Módosítás 333
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a gazdasági kormányzás 
folyamataiba illeszkedő, a növekedés 
fenntartására és a reziliencia erősítésére 
irányuló reformok, különösen az európai 
szemeszter keretében kibocsátott 
országspecifikus ajánlások vagy az uniós 
jog végrehajtásával kapcsolatos 
intézkedések végrehajtása;

c) az uniós jog végrehajtásával 
kapcsolatos intézkedések;

Or. en

Módosítás 334
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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c) a gazdasági kormányzás 
folyamataiba illeszkedő, a növekedés 
fenntartására és a reziliencia erősítésére 
irányuló reformok, különösen az európai 
szemeszter keretében kibocsátott 
országspecifikus ajánlások vagy az uniós 
jog végrehajtásával kapcsolatos 
intézkedések végrehajtása;

c) a gazdasági kormányzás 
folyamataiba illeszkedő, a növekedés 
fenntartására és a reziliencia erősítésére 
irányuló reformok;

Or. en

Módosítás 335
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a gazdasági kormányzás 
folyamataiba illeszkedő, a növekedés 
fenntartására és a reziliencia erősítésére 
irányuló reformok, különösen az európai 
szemeszter keretében kibocsátott 
országspecifikus ajánlások vagy az uniós 
jog végrehajtásával kapcsolatos 
intézkedések végrehajtása;

c) a gazdasági kormányzás 
folyamataiba illeszkedő, a növekedés 
fenntartására és a reziliencia erősítésére 
irányuló reformok, különösen az európai 
szemeszter keretében kibocsátott 
országspecifikus ajánlások vagy az 
anticiklikus hosszú távú beruházásokkal 
és/vagy az uniós jog végrehajtásával 
kapcsolatos intézkedések végrehajtása;

Or. en

Módosítás 336
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a gazdasági kormányzás 
folyamataiba illeszkedő, a növekedés 
fenntartására és a reziliencia erősítésére 
irányuló reformok, különösen az európai 
szemeszter keretében kibocsátott 
országspecifikus ajánlások vagy az uniós 

c) az uniós gazdasági kormányzás 
folyamataiba illeszkedő, társadalmi 
szempontból kiegyensúlyozott, a 
foglalkoztatottság fenntartására és a 
reziliencia erősítésére irányuló reformok 
vagy az uniós jog végrehajtásával 
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jog végrehajtásával kapcsolatos 
intézkedések végrehajtása;

kapcsolatos intézkedések végrehajtása;

Or. en

Módosítás 337
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a gazdasági kormányzás 
folyamataiba illeszkedő, a növekedés 
fenntartására és a reziliencia erősítésére 
irányuló reformok, különösen az európai 
szemeszter keretében kibocsátott 
országspecifikus ajánlások vagy az uniós 
jog végrehajtásával kapcsolatos 
intézkedések végrehajtása;

c) a gazdasági kormányzás 
folyamataiba illeszkedő, a növekedés és a 
reziliencia erősítésére irányuló reformok, 
különösen az európai szemeszter keretében 
kibocsátott országspecifikus ajánlások 
vagy az uniós jog végrehajtásával 
kapcsolatos intézkedések végrehajtása;

Or. en

Módosítás 338
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a helyreállításra és a rezilienciára 
irányuló, az (EU) YYY/XX rendelet 
szerinti tervek elkészítése és azok 
tagállamok által vállalt végrehajtása.

d) a helyreállításra és a rezilienciára 
irányuló, az (EU) YYY/XX rendelet 
szerinti tervek elkészítése és 
felülvizsgálata, valamint azok tagállamok 
vagy regionális és helyi önkormányzatok 
által vállalt végrehajtása.

Or. en

Módosítás 339
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides
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Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a helyreállításra és a rezilienciára 
irányuló, az (EU) YYY/XX rendelet szerinti 
tervek elkészítése és azok tagállamok által 
vállalt végrehajtása.

d) a helyreállításra és a rezilienciára 
irányuló, a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközről szóló rendelet 
szerinti tervek elkészítése, módosítása 
vagy fejlesztése és azok tagállamok által 
vállalt végrehajtása.

Or. en

Módosítás 340
Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a helyreállításra és a rezilienciára 
irányuló, az (EU) YYY/XX rendelet 
szerinti tervek elkészítése és azok 
tagállamok által vállalt végrehajtása.

d) a helyreállításra és a rezilienciára 
irányuló, az (EU) YYY/XX rendelet 
szerinti tervek kidolgozása és 
végrehajtása, és azok tagállamok által 
vállalt végrehajtása.

Or. en

Módosítás 341
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az Unió központi prioritásainak és 
célkitűzéseinek végrehajtása, mint például 
az európai zöld megállapodás, a Párizsi 
Megállapodás, az ENSZ fenntartható 
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fejlődési céljai, a szociális jogok európai 
pillére, a digitális átalakulás és az 
innováció;

Or. en

Módosítás 342
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az átláthatóság, az egyenlő 
bánásmód és a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás elveit szem előtt tartva, 
és a tagállammal – többek között az 
európai szemeszter keretében – folytatott 
párbeszédet követően a Bizottság a feltárt 
problémák sürgőssége, kiterjedtsége és 
mélysége, az érintett szakpolitikai 
területekkel kapcsolatos támogatási igény, 
a társadalmi-gazdasági mutatók elemzése 
és a tagállam általános igazgatási 
kapacitása alapján elemzi az (1) 
bekezdésben említett, támogatás iránti 
kérelmet.

(3) Az átláthatóság, az egyenlő 
bánásmód és a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás elveit szem előtt tartva, 
és a tagállammal, illetve a regionális és 
helyi önkormányzattal – többek között az 
európai szemeszter keretében – folytatott 
párbeszédet követően a Bizottság a feltárt 
problémák sürgőssége, kiterjedtsége és 
mélysége, az érintett szakpolitikai 
területekkel kapcsolatos támogatási igény, 
a társadalmi-gazdasági mutatók elemzése 
és a tagállam, illetve a regionális és helyi 
önkormányzat általános igazgatási 
kapacitása alapján elemzi az (1) 
bekezdésben említett, támogatás iránti 
kérelmet.

Or. en

Módosítás 343
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az átláthatóság, az egyenlő 
bánásmód és a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás elveit szem előtt tartva, 

(3) Az átláthatóság, az egyenlő 
bánásmód és a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás elveit szem előtt tartva, 
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és a tagállammal – többek között az 
európai szemeszter keretében – folytatott 
párbeszédet követően a Bizottság a feltárt 
problémák sürgőssége, kiterjedtsége és 
mélysége, az érintett szakpolitikai 
területekkel kapcsolatos támogatási igény, 
a társadalmi-gazdasági mutatók elemzése 
és a tagállam általános igazgatási 
kapacitása alapján elemzi az (1) 
bekezdésben említett, támogatás iránti 
kérelmet.

és a tagállammal – többek között az 
európai szemeszter keretében – folytatott 
párbeszédet követően a Bizottság a feltárt 
problémák sürgőssége, kiterjedtsége és 
mélysége, az érintett szakpolitikai 
területekkel kapcsolatos támogatási igény, 
a társadalmi-gazdasági mutatók elemzése 
és a tagállam intézményi és általános 
igazgatási kapacitása alapján elemzi az (1) 
bekezdésben említett, támogatás iránti 
kérelmet.

Or. en

Módosítás 344
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az átláthatóság, az egyenlő 
bánásmód és a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás elveit szem előtt tartva, 
és a tagállammal – többek között az 
európai szemeszter keretében – folytatott 
párbeszédet követően a Bizottság a feltárt 
problémák sürgőssége, kiterjedtsége és 
mélysége, az érintett szakpolitikai 
területekkel kapcsolatos támogatási igény, 
a társadalmi-gazdasági mutatók elemzése 
és a tagállam általános igazgatási 
kapacitása alapján elemzi az (1) 
bekezdésben említett, támogatás iránti 
kérelmet.

(3) Az átláthatóság, az egyenlő 
bánásmód és a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás elveit szem előtt tartva, 
és a tagállammal folytatott párbeszédet 
követően a Bizottság a feltárt problémák 
sürgőssége, kiterjedtsége és mélysége, az 
érintett szakpolitikai területekkel 
kapcsolatos támogatási igény, a társadalmi-
gazdasági mutatók elemzése és a tagállam 
általános igazgatási kapacitása alapján 
elemzi az (1) bekezdésben említett, 
támogatás iránti kérelmet.

Or. en

Módosítás 345
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az átláthatóság, az egyenlő 
bánásmód és a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás elveit szem előtt tartva, 
és a tagállammal – többek között az 
európai szemeszter keretében – folytatott 
párbeszédet követően a Bizottság a feltárt 
problémák sürgőssége, kiterjedtsége és 
mélysége, az érintett szakpolitikai 
területekkel kapcsolatos támogatási igény, 
a társadalmi-gazdasági mutatók elemzése 
és a tagállam általános igazgatási 
kapacitása alapján elemzi az (1) 
bekezdésben említett, támogatás iránti 
kérelmet.

(3) Az átláthatóság, az egyenlő 
bánásmód és a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás elveit szem előtt tartva, 
és a tagállammal folytatott párbeszédet 
követően a Bizottság a feltárt problémák 
sürgőssége, kiterjedtsége és mélysége, az 
érintett szakpolitikai területekkel 
kapcsolatos támogatási igény, a társadalmi-
gazdasági mutatók elemzése és a tagállam 
általános igazgatási kapacitása alapján 
elemzi az (1) bekezdésben említett, 
támogatás iránti kérelmet.

Or. en

Módosítás 346
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az átláthatóság, az egyenlő 
bánásmód és a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás elveit szem előtt tartva, 
és a tagállammal – többek között az 
európai szemeszter keretében – folytatott 
párbeszédet követően a Bizottság a feltárt 
problémák sürgőssége, kiterjedtsége és 
mélysége, az érintett szakpolitikai 
területekkel kapcsolatos támogatási igény, 
a társadalmi-gazdasági mutatók elemzése 
és a tagállam általános igazgatási 
kapacitása alapján elemzi az (1) 
bekezdésben említett, támogatás iránti 
kérelmet.

(3) Az átláthatóság, az egyenlő 
bánásmód és a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás elveit szem előtt tartva, a 
tagállammal folytatott párbeszédet 
követően a Bizottság elemzi az (1) 
bekezdésben említett, támogatás iránti 
kérelmet, a feltárt problémák sürgőssége, 
kiterjedtsége és mélysége, az érintett 
szakpolitikai területekkel kapcsolatos 
támogatási igény, a társadalmi-gazdasági 
mutatók elemzése és a tagállam általános 
igazgatási kapacitása alapján.

Or. fr

Módosítás 347
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Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az átláthatóság, az egyenlő 
bánásmód és a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás elveit szem előtt tartva, 
és a tagállammal – többek között az 
európai szemeszter keretében – folytatott 
párbeszédet követően a Bizottság a feltárt 
problémák sürgőssége, kiterjedtsége és 
mélysége, az érintett szakpolitikai 
területekkel kapcsolatos támogatási igény, 
a társadalmi-gazdasági mutatók elemzése 
és a tagállam általános igazgatási 
kapacitása alapján elemzi az (1) 
bekezdésben említett, támogatás iránti 
kérelmet.

(3) Az átláthatóság, az egyenlő 
bánásmód és a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás elveit szem előtt tartva, 
és a tagállammal folytatott párbeszédet 
követően a Bizottság a feltárt problémák és 
kihívások sürgőssége, kiterjedtsége és 
mélysége, az érintett szakpolitikai 
területekkel kapcsolatos támogatási igény, 
a társadalmi-gazdasági mutatók elemzése 
és a tagállam általános igazgatási 
kapacitása alapján elemzi az (1) 
bekezdésben említett, támogatás iránti 
kérelmet.

Or. en

Módosítás 348
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen elemzés alapján, valamint az uniós 
alapokból vagy más uniós programokból 
finanszírozott meglévő fellépéseket és 
intézkedéseket figyelembe véve a Bizottság 
megállapodik az érintett tagállammal a 
kiemelt támogatandó területeket, a 
célkitűzéseket, egy indikatív ütemtervet, a 
meghozandó támogatási intézkedések 
alkalmazási körét, és az e technikai 
támogatáshoz nyújtott becsült globális 
pénzügyi hozzájárulást illetően, amelyeket 
egy együttműködési és támogatási tervben 
kell rögzíteni.

törölve
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Or. en

Módosítás 349
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen elemzés alapján, valamint az uniós 
alapokból vagy más uniós programokból 
finanszírozott meglévő fellépéseket és 
intézkedéseket figyelembe véve a 
Bizottság megállapodik az érintett 
tagállammal a kiemelt támogatandó 
területeket, a célkitűzéseket, egy indikatív 
ütemtervet, a meghozandó támogatási 
intézkedések alkalmazási körét, és az e 
technikai támogatáshoz nyújtott becsült 
globális pénzügyi hozzájárulást illetően, 
amelyeket egy együttműködési és 
támogatási tervben kell rögzíteni.

Ezen elemzés alapján, valamint az uniós 
alapokból vagy más uniós programokból 
finanszírozott meglévő fellépéseket és 
intézkedéseket figyelembe véve a 
Bizottság megállapodik az érintett 
tagállammal a kiemelt támogatandó 
területeket, a világos, reformokkal 
kapcsolatos kötelezettségvállalások 
formáját öltő célkitűzéseket, egy indikatív 
ütemtervet, kötelező erejű mérföldköveket, 
a meghozandó támogatási intézkedések 
alkalmazási körét, és az e technikai 
támogatáshoz nyújtott becsült globális 
pénzügyi hozzájárulást illetően, amelyeket 
egy együttműködési és támogatási tervben 
kell rögzíteni.

Or. en

Indokolás

Az együttműködési és támogatási tervnek magában kell foglalnia bizonyos kötelező erejű 
mérföldköveket, hogy a végrehajtás előrehaladása mérhető legyen.

Módosítás 350
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen elemzés alapján, valamint az uniós 
alapokból vagy más uniós programokból 
finanszírozott meglévő fellépéseket és 
intézkedéseket figyelembe véve a 

Ezen elemzés alapján, valamint az uniós 
alapokból vagy más uniós programokból 
finanszírozott meglévő fellépéseket és 
intézkedéseket figyelembe véve a 
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Bizottság megállapodik az érintett 
tagállammal a kiemelt támogatandó 
területeket, a célkitűzéseket, egy indikatív 
ütemtervet, a meghozandó támogatási 
intézkedések alkalmazási körét, és az e 
technikai támogatáshoz nyújtott becsült 
globális pénzügyi hozzájárulást illetően, 
amelyeket egy együttműködési és 
támogatási tervben kell rögzíteni.

Bizottság megállapodik az érintett 
tagállammal, illetve a regionális vagy helyi 
önkormányzattal a kiemelt támogatandó 
területeket, a célkitűzéseket, egy indikatív 
ütemtervet, a meghozandó támogatási 
intézkedések alkalmazási körét, és az e 
technikai támogatáshoz nyújtott becsült 
globális pénzügyi hozzájárulást illetően, 
amelyeket egy együttműködési és 
támogatási tervben kell rögzíteni.

Or. en

Módosítás 351
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (3) bekezdésben említett 
együttműködési és támogatási terv az 
egyéb technikai támogatástól elkülönítve 
azonosítja a helyreállításra és a 
rezilienciára irányuló, az (EU) YYY/XX 
rendelet szerinti tagállami tervekhez 
kapcsolódó intézkedéseket.

(4) A (3) bekezdésben említett 
együttműködési és támogatási terv az 
egyéb technikai támogatástól elkülönítve 
azonosítja a helyreállításra és a 
rezilienciára irányuló, az (EU) YYY/XX 
rendelet szerinti tagállami, illetve 
regionális és helyi önkormányzati 
tervekhez kapcsolódó intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 352
José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Parlament és a Tanács 
tájékoztatása és az együttműködési és 
támogatási tervekkel kapcsolatos 
kommunikáció

Az Európai Parlament és a Tanács és az 
együttműködési és támogatási tervekkel 
kapcsolatos kommunikáció
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Or. en

Módosítás 353
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság az érintett tagállam 
hozzájárulásával indokolatlan késedelem 
nélkül továbbítja az együttműködési és 
támogatási tervet az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak. Az érintett tagállam 
megtagadhatja a hozzájárulást olyan 
érzékeny vagy bizalmas információk 
esetén, amelyek nyilvánosságra hozatala 
veszélyeztetné a tagállam közérdekét.

(1) A Bizottság indokolatlan késedelem 
nélkül továbbítja az együttműködési és 
támogatási tervet az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak.

Or. en

Módosítás 354
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság az érintett tagállam 
hozzájárulásával indokolatlan késedelem 
nélkül továbbítja az együttműködési és 
támogatási tervet az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak. Az érintett tagállam 
megtagadhatja a hozzájárulást olyan 
érzékeny vagy bizalmas információk 
esetén, amelyek nyilvánosságra hozatala 
veszélyeztetné a tagállam közérdekét.

(1) A Bizottság az érintett tagállam 
hozzájárulásával indokolatlan késedelem 
nélkül továbbítja az együttműködési és 
támogatási tervet az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak. Ha az érintett tagállam 
aggodalmát fejezi ki olyan érzékeny vagy 
bizalmas információk esetén, amelyek 
nyilvánosságra hozatala veszélyeztetné a 
tagállam közérdekét, akkor a Bizottságnak 
indokolatlan késedelem nélkül fel kell 
vennie a kapcsolatot a Parlamenttel a 
vonatkozó információk bizalmas módon 
való rendelkezésre bocsátása érdekében.

Or. en
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Módosítás 355
José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság az érintett tagállam 
hozzájárulásával indokolatlan késedelem 
nélkül továbbítja az együttműködési és 
támogatási tervet az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak. Az érintett tagállam 
megtagadhatja a hozzájárulást olyan 
érzékeny vagy bizalmas információk 
esetén, amelyek nyilvánosságra hozatala 
veszélyeztetné a tagállam közérdekét.

(1) A Bizottság az érintett tagállam 
hozzájárulásával indokolatlan késedelem 
nélkül továbbítja az együttműködési és 
támogatási tervet az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak, nevezetesen a 
demokratikus elszámoltathatóság 
érdekében, valamint hogy az uniós 
cselekvés láthatóságát biztosítsa. Az 
érintett tagállam megtagadhatja a 
hozzájárulást olyan érzékeny vagy 
bizalmas információk esetén, amelyek 
nyilvánosságra hozatala veszélyeztetné a 
tagállam közérdekét.

Or. en

Módosítás 356
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseitől 
függetlenül a Bizottság az alábbi 
körülmények fennállása esetén továbbítja 
az együttműködési és támogatási tervet az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak:

Törölve

a) amint az érintett tagállam kitakarta 
azokat az érzékeny vagy bizalmas 
információkat, amelyek nyilvánosságra 
hozatala veszélyeztetné a tagállam 
közérdekét;
b) olyan észszerű idő elteltével, amikor a 
vonatkozó információk nyilvánosságra 
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hozatala nem jár hátrányos 
következményekkel a támogatási 
intézkedések végrehajtására nézve, 
azonban semmi esetre sem később, mint 
két hónappal ezen intézkedéseknek az 
együttműködési és támogatási terv 
keretében történő végrehajtását követően.

Or. en

Módosítás 357
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Európai Parlament illetékes 
bizottsága(i) felkérhetik a Bizottság 
képviselőit, hogy jelenjenek meg a 
bizottság(ok) előtt, hogy megvitassák az e 
rendelet értelmében tervezett és megtett 
intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 358
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság – többek között az 
érintett nemzeti hatóságokkal folytatott 
közös kommunikációs tevékenységek 
révén – kommunikációs tevékenységeket 
folytathat, hogy biztosítsa az 
együttműködési és támogatási tervekben 
előirányzott támogatási intézkedések 
uniós finanszírozásának láthatóságát.

Törölve

Or. fr
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Módosítás 359
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság – többek között az 
érintett nemzeti hatóságokkal folytatott 
közös kommunikációs tevékenységek 
révén – kommunikációs tevékenységeket 
folytathat, hogy biztosítsa az 
együttműködési és támogatási tervekben 
előirányzott támogatási intézkedések uniós 
finanszírozásának láthatóságát.

(3) A Bizottság – többek között az 
érintett nemzeti hatóságokkal folytatott 
közös kommunikációs tevékenységek 
révén – kommunikációs tevékenységeket 
folytathat, hogy biztosítsa az 
együttműködési és támogatási tervekben 
előirányzott támogatási intézkedések uniós 
finanszírozásának láthatóságát. A Bizottság 
weboldalán közzéteszi a támogatott 
projektek teljes és rendszeresen frissített 
listáját, mindegyik esetében feltüntetve a 
kiosztott összegeket. Az érintett 
tagállamokban rendszeresen tájékoztatja 
az Európai Parlament Kapcsolattartó 
Irodáit és az Europa Experience 
központokat ezekről a projektekről.

Or. en

Módosítás 360
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság – többek között az 
érintett nemzeti hatóságokkal folytatott 
közös kommunikációs tevékenységek 
révén – kommunikációs tevékenységeket 
folytathat, hogy biztosítsa az 
együttműködési és támogatási tervekben 
előirányzott támogatási intézkedések uniós 
finanszírozásának láthatóságát.

(3) A Bizottság – az érintett nemzeti 
hatóságokkal folytatott közös 
kommunikációs tevékenységek révén – 
kommunikációs tevékenységeket 
folytathat, hogy biztosítsa az 
együttműködési és támogatási tervekben 
előirányzott támogatási intézkedések uniós 
finanszírozásának láthatóságát.
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Or. en

Módosítás 361
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 6. cikk (1) bekezdésében foglalt 
pénzügyi keretösszeg mellett a 
tagállamoknak lehetőségük van reform és 
rezilienciaépítési tervük egy részét a 
technikai támogatási eszközbe elosztani. 
Az elosztott összegnek hozzá kell járulnia 
a technikai támogatás növeléséhez 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveik 
előkészítése, módosítása és fejlesztése 
érdekében. Az elosztott összeget a 
technikai támogatási eszköz szabályaival 
összhangban kell végrehajtani. A 
Bizottság ezeket a forrásokat a 
költségvetési rendelet 62. cikke 
(1) bekezdésének a) pontjával 
összhangban hajtja végre.

Or. en

Módosítás 362
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eszköz keretében finanszírozott 
intézkedések támogatásban részesülhetnek 
az uniós költségvetés alá tartozó más uniós 
programokból, eszközökből vagy 
alapokból, feltéve, hogy a támogatás nem 
ugyanazokat a költségeket fedezi.

Az eszköz keretében finanszírozott 
intézkedések támogatásban részesülhetnek 
az uniós költségvetés alá tartozó más uniós 
programokból, eszközökből vagy 
alapokból, feltéve, hogy a támogatás nem 
ugyanazokat a költségeket fedezi. Erre 
azért van szükség, hogy biztosítsák a 
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tagállamok számára nyújtott 
támogatásokkal kapcsolatos jobb 
felvevőképességet.

Or. en

Módosítás 363
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság az eszközt a 
költségvetési rendelettel összhangban 
hajtja végre.

(1) A Bizottság az eszközt a 
költségvetési rendelettel összhangban 
hajtja végre, biztosítva a tagállamokban a 
jogállamiság tekintetében fennálló, 
általánossá vált hiányosságok esetén az 
Unió költségvetésének védelmére 
vonatkozó szabályoknak való teljes 
megfelelést, az (EU) YYY/XX európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel [az MFF 
jogállamisági mechanizmusával] 
összhangban.

Or. en

Módosítás 364
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság az eszközt a 
költségvetési rendelettel összhangban 
hajtja végre.

(1) A Bizottság az eszközt a 
költségvetési rendelettel, valamint az uniós 
költségvetésnek a tagállamok 
jogállamiságát érintő általános 
hiányosságok esetén történő védelméről 
szóló (EU) YYY/XX rendelettel 
összhangban hajtja végre.
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Or. en

Módosítás 365
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) közvetett irányítás keretében 
végrehajtott intézkedések.

törölve

Or. en

Módosítás 366
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vissza nem térítendő támogatások 
társfinanszírozási aránya az elszámolható 
költségek legfeljebb 100%-a.

A vissza nem térítendő támogatások 
társfinanszírozási aránya az elszámolható 
költségek legfeljebb 75%-a.

Or. en

Indokolás

Az uniós támogatások körültekintő felhasználásának biztosítása érdekében a tagállamoknak 
hozzá kell járulniuk a reformok végrehajtásához.

Módosítás 367
Engin Eroglu

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vissza nem térítendő támogatások 
társfinanszírozási aránya az elszámolható 

A vissza nem térítendő támogatások 
társfinanszírozási aránya az elszámolható 
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költségek legfeljebb 100%-a. költségek legfeljebb 80%-a.

Or. de

Módosítás 368
José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vissza nem térítendő támogatások 
társfinanszírozási aránya az elszámolható 
költségek legfeljebb 100%-a.

A vissza nem térítendő támogatások 
társfinanszírozási aránya az elszámolható 
költségek 100%-a.

Or. en

Módosítás 369
Markus Ferber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A támogatásokat kizárólag 
fokozatosan, a mérföldkő elérése felé tett 
előrehaladással összhangban lehet 
kifizetni, az együttműködési és támogatási 
tervekben foglaltak szerint.

Or. en

Módosítás 370
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(6) A technikai támogatás végrehajtása 
érdekében a Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok révén munkaprogramokat fogad el, 
és ezekről tájékoztatja az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot.

(6) A technikai támogatás végrehajtása 
érdekében a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok révén 
munkaprogramokat fogad el.

Or. en

Módosítás 371
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A technikai támogatás végrehajtása 
érdekében a Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok révén munkaprogramokat fogad 
el, és ezekről tájékoztatja az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot.

(6) A technikai támogatás 
végrehajtásának tanulmányozása 
érdekében a Bizottság valamennyi 
tagállamban figyelemmel kíséri a 
fejleményeket, és ezekről tájékoztatja az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot.

Or. en

Módosítás 372
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A technikai támogatás végrehajtása 
érdekében a Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok révén munkaprogramokat fogad el, 
és ezekről tájékoztatja az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot.

(6) A technikai támogatás végrehajtása 
érdekében a Bizottság a 16b. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén munkaprogramokat fogad el.

Or. en

Módosítás 373
Markus Ferber
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Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A technikai támogatás végrehajtása 
érdekében a Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok révén munkaprogramokat fogad el, 
és ezekről tájékoztatja az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot.

(6) A technikai támogatás végrehajtása 
érdekében a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok révén 
munkaprogramokat fogad el, és ezekről 
tájékoztatja az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.

Or. en

Módosítás 374
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A technikai támogatás végrehajtása 
érdekében a Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok révén munkaprogramokat fogad el, 
és ezekről tájékoztatja az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot.

(6) A technikai támogatás végrehajtása 
érdekében a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok révén 
munkaprogramokat fogad el, és ezekről 
tájékoztatja az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.

Or. en

Módosítás 375
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 7 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Annak érdekében, hogy a források 
kellő időben rendelkezésre álljanak, a 
munkaprogram korlátozott részét azonnali 
reagálást igénylő, előre nem látható és 

(7) Annak érdekében, hogy a források 
kellő időben rendelkezésre álljanak, a 
munkaprogram korlátozott részét azonnali 
reagálást igénylő, előre nem látható és 
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megfelelően indokolt sürgős esetekben, 
többek között súlyos gazdasági zavarok, 
vagy az adott tagállam gazdasági vagy 
társadalmi feltételeit súlyosan érintő és 
általa nem befolyásolható lényeges 
körülmények esetén meghozandó 
különleges intézkedésekre kell fenntartani.

megfelelően indokolt sürgős esetekben, 
többek között súlyos gazdasági zavarok, 
vagy az adott tagállam, illetve regionális 
vagy helyi önkormányzat gazdasági vagy 
társadalmi feltételeit súlyosan érintő és 
általa nem befolyásolható lényeges 
körülmények esetén meghozandó 
különleges intézkedésekre kell fenntartani.

Or. en

Módosítás 376
José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 7 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Annak érdekében, hogy a források 
kellő időben rendelkezésre álljanak, a 
munkaprogram korlátozott részét azonnali 
reagálást igénylő, előre nem látható és 
megfelelően indokolt sürgős esetekben, 
többek között súlyos gazdasági zavarok, 
vagy az adott tagállam gazdasági vagy 
társadalmi feltételeit súlyosan érintő és 
általa nem befolyásolható lényeges 
körülmények esetén meghozandó 
különleges intézkedésekre kell fenntartani.

(7) Annak érdekében, hogy a források 
kellő időben rendelkezésre álljanak, a 
munkaprogram korlátozott – 5%-ot nem 
meghaladó – részét azonnali reagálást 
igénylő, előre nem látható és megfelelően 
indokolt sürgős esetekben, többek között 
súlyos gazdasági zavarok, vagy az adott 
tagállam gazdasági vagy társadalmi 
feltételeit súlyosan érintő és általa nem 
befolyásolható lényeges körülmények 
esetén meghozandó különleges 
intézkedésekre kell fenntartani.

Or. en

Módosítás 377
Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 7 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Annak érdekében, hogy a források 
kellő időben rendelkezésre álljanak, a 

(7) Annak érdekében, hogy a források 
kellő időben rendelkezésre álljanak, a 
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munkaprogram korlátozott részét azonnali 
reagálást igénylő, előre nem látható és 
megfelelően indokolt sürgős esetekben, 
többek között súlyos gazdasági zavarok, 
vagy az adott tagállam gazdasági vagy 
társadalmi feltételeit súlyosan érintő és 
általa nem befolyásolható lényeges 
körülmények esetén meghozandó 
különleges intézkedésekre kell fenntartani.

munkaprogram korlátozott részét azonnali 
reagálást igénylő, előre nem látható és 
megfelelően indokolt sürgős esetekben, 
többek között súlyos gazdasági zavarok, 
vagy az adott tagállam gazdasági, 
társadalmi vagy egészségügyi feltételeit 
súlyosan érintő és általa nem 
befolyásolható lényeges körülmények 
esetén meghozandó különleges 
intézkedésekre kell fenntartani.

Or. en

Módosítás 378
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság valamely technikai 
támogatásban részesülni kívánó tagállam 
kérésére különleges intézkedéseket 
fogadhat el az eszköz keretében 
meghatározott célkitűzéseknek és 
fellépéseknek megfelelően, hogy technikai 
támogatást nyújtson a nemzeti 
hatóságoknak a sürgős szükségletek 
kezeléséhez. E különleges intézkedések 
ideiglenes jellegűek, és a 8. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
körülményekhez kapcsolódnak. A 
különleges intézkedések legfeljebb hat 
hónapig tarthatók fenn, és azok helyébe a 
8. cikkben meghatározott feltételeknek 
megfelelő technikai támogatási intézkedés 
léphet.

A Bizottság valamely technikai 
támogatásban részesülni kívánó tagállam, 
illetve regionális vagy helyi önkormányzat 
kérésére különleges intézkedéseket 
fogadhat el az eszköz keretében 
meghatározott célkitűzéseknek és 
fellépéseknek megfelelően, hogy technikai 
támogatást nyújtson a nemzeti 
hatóságoknak a sürgős szükségletek 
kezeléséhez. E különleges intézkedések 
ideiglenes jellegűek, és a 8. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
körülményekhez kapcsolódnak. A 
különleges intézkedések legfeljebb hat 
hónapig tarthatók fenn, és azok helyébe a 
8. cikkben meghatározott feltételeknek 
megfelelő technikai támogatási intézkedés 
léphet.

Or. en

Módosítás 379
Markus Ferber
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Rendeletre irányuló javaslat
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk
A védelem szintjének csökkentését tiltó 

záradék
(1) A tagállam visszafizeti a Bizottságnak 
a valamely reformvállalás kapcsán az e 
rendelet alapján számára kifizetett 
pénzügyi hozzájárulásokat, amennyiben a 
kifizetéstől számított öt éven belül a 
kifizetést lehetővé tevő feltételek 
jelentősen megváltoztak az érintett 
tagállamban.
 (2) A következő esetek minősülnek a 
kifizetést lehetővé tevő feltételek jelentős 
változásának:
 a) a reformvállalások teljesítéséhez vezető 
elemeket visszafordították; vagy
 b) a reformvállalások teljesítéséhez vezető 
elemeket más intézkedések jelentősen 
módosították.
(3) A Bizottság a visszafizetésre vonatkozó 
határozatot hoz, miután lehetőséget adott 
az érintett tagállamnak arra, hogy a 
bizottsági következtetések közlésétől 
számított két hónapos időtartamon belül 
megtegye észrevételeit. 
(4) Csak a valóban új reformok 
támogathatók e program keretében. A 
korábbi programok keretében végrehajtott 
reformvállalások, melyek azóta 
visszaírásra kerültek, nem támogathatók e 
program keretében.
(5) Az Európai Bizottság nyomon követi 
az e program keretében támogatott 
reformok tartósságát.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy az e program keretében támogatott reformok hosszú távon stabilnak 
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bizonyulnak. Ha az e program keretében támogatott reformokat végrehajtásuk után nem 
sokkal visszahívják, akkor a támogatásban részesült tagállamnak vissza kell fizetnie a 
támogatást.

Módosítás 380
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 381
José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 382
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José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) optimalizálják a párhuzamos 
erőfeszítések elkerülésére szolgáló 
koordinációs mechanizmusokat; továbbá

b) előmozdítják a párhuzamos 
erőfeszítések elkerülésére szolgáló 
koordinációs mechanizmusokat; továbbá

Or. en

Módosítás 383
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) biztosítják a szoros együttműködést 
a végrehajtás uniós, nemzeti és adott 
esetben regionális szintű felelősei között, 
hogy egymással koherens és észszerű 
támogató intézkedésekre kerüljön sor az 
eszköz keretében.

c) értékelik a szoros együttműködést a 
végrehajtás uniós, nemzeti és adott esetben 
regionális szintű felelősei között, hogy 
egymással koherens és észszerű támogató 
intézkedésekre kerüljön sor az eszköz 
keretében.

Or. en

Módosítás 384
José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) biztosítják a szoros együttműködést 
a végrehajtás uniós, nemzeti és adott 
esetben regionális szintű felelősei között, 
hogy egymással koherens és észszerű 
támogató intézkedésekre kerüljön sor az 
eszköz keretében.

c) biztosítják a szoros együttműködést 
a végrehajtás uniós, nemzeti, regionális és 
helyi szintű felelősei között, hogy 
egymással koherens és észszerű támogató 
intézkedésekre kerüljön sor az eszköz 
keretében.
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Or. en

Módosítás 385
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság törekszik az egyéb 
releváns nemzetközi szervezetek által 
nyújtott támogatással való kiegészítő 
jelleg és szinergiák biztosítására.

Törölve

Or. en

Módosítás 386
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság nyomon követi az 
eszköz végrehajtását, és méri a 3. és 4. 
cikkben meghatározott általános és konkrét 
célkitűzések megvalósulását. Az általános 
és konkrét célkitűzések megvalósításában 
elért haladásról való jelentéstétel, valamint 
e rendelet nyomon követése és értékelése 
céljából használandó mutatókat a melléklet 
határozza meg. A végrehajtás nyomon 
követése célzott, és az eszköz keretében 
végrehajtott tevékenységekkel arányos.

(1) A Bizottság nyomon követi az 
eszköz végrehajtását, és méri a 3. és 4. 
cikkben meghatározott általános és konkrét 
célkitűzések megvalósulását az 
együttműködési és támogatási tervekben 
megállapított mérföldkövek használatával. 
Az általános és konkrét célkitűzések 
megvalósításában elért haladásról való 
jelentéstétel, valamint e rendelet nyomon 
követése és értékelése céljából használandó 
mutatókat a melléklet határozza meg. A 
végrehajtás nyomon követése célzott, és az 
eszköz keretében végrehajtott 
tevékenységekkel arányos.

Or. en

Módosítás 387
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José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság nyomon követi az 
eszköz végrehajtását, és méri a 3. és 4. 
cikkben meghatározott általános és konkrét 
célkitűzések megvalósulását. Az általános 
és konkrét célkitűzések megvalósításában 
elért haladásról való jelentéstétel, valamint 
e rendelet nyomon követése és értékelése 
céljából használandó mutatókat a melléklet 
határozza meg. A végrehajtás nyomon 
követése célzott, és az eszköz keretében 
végrehajtott tevékenységekkel arányos.

(1) A Bizottság tanulmányozza az 
eszköz végrehajtását, és méri a 3. és 4. 
cikkben meghatározott általános és konkrét 
célkitűzések megvalósulását. Az általános 
és konkrét célkitűzések megvalósításában 
elért haladásról való jelentéstétel, valamint 
e rendelet nyomon követése és értékelése 
céljából használandó mutatókat a melléklet 
határozza meg. A végrehajtás értékelése 
célzott, és az eszköz keretében végrehajtott 
tevékenységekkel arányos.

Or. en

Módosítás 388
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A teljesítményjelentési rendszer 
biztosítja, hogy az eszköz végrehajtásának 
nyomon követésére vonatkozó adatokat és 
az eredményeket hatékonyan, 
eredményesen és időben összegyűjtsék. 
Ennek érdekében az uniós pénzeszközök 
kedvezményezettjeire vonatkozóan arányos 
jelentéstételi követelményeket kell 
megállapítani.

(2) A teljesítményjelentési rendszer 
biztosítja, hogy az eszköz végrehajtásának 
nyomon követésére vonatkozó adatokat és 
az eredményeket hatékonyan, 
eredményesen, időben, és amennyiben 
lehetséges, nemek és jövedelmi szintek 
szerinti lebontásban összegyűjtsék. Ennek 
érdekében az uniós pénzeszközök 
kedvezményezettjeire vonatkozóan arányos 
jelentéstételi követelményeket kell 
megállapítani.

Or. en

Módosítás 389
Joachim Kuhs, Gunnar Beck
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Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Csalás vagy a 7. és 8. cikkben 
foglalt követelmények megsértése esetén a 
támogatás 110%-a fizetendő vissza.

Or. en

Módosítás 390
Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság éves jelentést nyújt be 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e 
rendelet végrehajtásáról.

(1) A Bizottság éves jelentést nyújt be 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e 
rendelet végrehajtásáról. Az Európai 
Parlament meghallgatást kezdeményezhet 
a Bizottság felé az éves jelentés 
tartalmáról.

Or. fr

Módosítás 391
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság éves jelentést nyújt be 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e 
rendelet végrehajtásáról.

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. en
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Módosítás 392
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) támogatási intézkedések 
végrehajtása.

e) támogatási intézkedések 
végrehajtása országonként és régiónként.

Or. en

Módosítás 393
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság e rendelet 
hatálybalépése után négy évvel független 
félidős értékelő jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának e 
rendelet végrehajtásáról. Emellett a 
Bizottság legkésőbb három évvel az 1. 
cikkben meghatározott időszak végét 
követően független utólagos értékelő 
jelentést nyújt be az említett 
intézményeknek.

(1) A Bizottság e rendelet 
hatálybalépése után három évvel független 
félidős értékelő jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának e 
rendelet végrehajtásáról. Emellett a 
Bizottság legkésőbb három évvel az 1. 
cikkben meghatározott időszak végét 
követően független utólagos értékelő 
jelentést nyújt be az említett 
intézményeknek.

Or. en

Módosítás 394
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(1) A Bizottság e rendelet 
hatálybalépése után négy évvel független 
félidős értékelő jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának e 
rendelet végrehajtásáról. Emellett a 
Bizottság legkésőbb három évvel az 1. 
cikkben meghatározott időszak végét 
követően független utólagos értékelő 
jelentést nyújt be az említett 
intézményeknek.

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 395
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A félidős értékelő jelentés értékeli 
különösen az eszköz 3. és 4. cikkben 
említett célkitűzéseinek megvalósulását, a 
források felhasználásának hatékonyságát, 
valamint az európai hozzáadott értéket. A 
félidős értékelő jelentés mérlegeli azt is, 
hogy továbbra is releváns-e mindegyik 
célkitűzés és intézkedés.

(2) A félidős értékelő jelentés értékeli 
különösen az eszköz 3. és 4. cikkben 
említett célkitűzéseinek megvalósulását, a 
források felhasználásának hatékonyságát, 
valamint az európai hozzáadott értéket. A 
félidős értékelő jelentés mérlegeli azt is, 
hogy továbbra is releváns-e mindegyik 
célkitűzés és intézkedés. Ha szükséges, a 
félidős értékelő jelentést az e rendelet 
módosítására irányuló jogalkotási 
javaslatoknak kell kísérniük.

Or. en

Módosítás 396
José Manuel Fernandes

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

(2) A félidős értékelő jelentés értékeli 
különösen az eszköz 3. és 4. cikkben 
említett célkitűzéseinek megvalósulását, a 
források felhasználásának hatékonyságát, 
valamint az európai hozzáadott értéket. A 
félidős értékelő jelentés mérlegeli azt is, 
hogy továbbra is releváns-e mindegyik 
célkitűzés és intézkedés.

(2) A félidős értékelő jelentés értékeli 
különösen az eszköz 3. és 4. cikkben 
említett célkitűzéseinek megvalósulását, a 
források felhasználásának 
eredményességét és hatékonyságát, 
valamint az európai hozzáadott értéket. A 
félidős értékelő jelentés mérlegeli azt is, 
hogy továbbra is releváns-e mindegyik 
célkitűzés és intézkedés.

Or. en

Módosítás 397
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az utólagos értékelő jelentés e 
rendelet végrehajtásának átfogó 
értékeléséből áll, és információkat 
tartalmaz a rendelet hosszú távú hatásáról.

(3) Az utólagos értékelő jelentés e 
rendelet végrehajtásának átfogó 
értékeléséből áll, és információkat 
tartalmaz a rendelet hosszú távú társadalmi 
és gazdasági hatásáról.

Or. en

Módosítás 398
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Rendeletre irányuló javaslat
16 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. cikk
Átláthatóság

(1) A kedvezményezetteknek a 
nyilvánosság számára biztosítaniuk kell a 
teljes átláthatóságot az ezen eszközzel 
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kapcsolatos tevékenységeket és 
tőkeáramokat illetően. Az ilyen 
átláthatóságot csak az üzleti titokkal 
kapcsolatos jogi aktusok, a vonatkozó 
adatvédelmi szabályok vagy az Unió 
szervei által folytatott közigazgatási, illetve 
bűnügyi vizsgálatok korlátozhatják.
(2) A nyílt hozzáférésű adatokról és a 
közszféra információinak további 
felhasználásáról szóló (EU) 2019/1024 
irányelvnek megfelelően a 
kedvezményezetteknek minden, a 
projektjeiket érintő releváns információt 
szabványosított és összehasonlítható, nyílt 
és géppel olvasható formátumban kell 
közzétenniük egy hivatalos, nyilvánosan 
hozzáférhető nyilvántartásban, többek 
között, de nem kizárólag: 
projektjavaslatok, az 
összeférhetetlenségtől való mentességről 
szóló nyilatkozat, ülések jegyzőkönyvei, 
hatásvizsgálatok, szerződések, értékelési 
és belső vizsgálati jelentések, valamint 
minden közbeszerzés a nyílt hozzáférésű 
adatok európai uniós portálján kerül 
közzétételre.
(3) A tagállamoknak alapértelmezésként 
az együttműködés minden eredményét 
(beleértve az adatokat, tanulmányokat, 
szoftvereszközöket stb.) nyilvánosan 
hozzáférhetővé kell tenniük, vagy meg kell 
indokolniuk a fájl bizalmas jellegét.
(4) Az (1)–(3) bekezdésben említett 
valamennyi közzétett adatnak 
határozatlan ideig elérhetőnek kell lennie. 
Az uniós és a tagállami intézményeknek 
együtt kell működniük a logisztikai 
intézkedéseket illetően, hogy minden adat 
nyilvánosan hozzáférhető maradjon, 
akkor is, ha a kedvezményezett már nem 
létezik.

Or. en

Módosítás 399
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Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Rendeletre irányuló javaslat
3 a fejezet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IIIA. FEJEZET
A felhatalmazás gyakorlása
16b. cikk
A felhatalmazás gyakorlása
(1) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozóan a 
Bizottság részére adott felhatalmazás 
feltételeit ez a cikk határozza meg.
(2) A Bizottságnak a 12. cikk 
(6) bekezdésében említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadására vonatkozó felhatalmazása a 
2028. december 31-ig terjedő időszakra 
szól.
(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 12. cikk (6) 
bekezdésében említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon, vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok érvényességét.
(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás 
minőségének javításáról szóló, 
2016. április 13-i intézményközi 
megállapodásban foglalt elveknek 
megfelelően konzultál az egyes 
tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
(5) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.
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(6) A 12. cikk (6) bekezdése értelmében 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő három 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam három 
hónappal meghosszabbodik.

Or. en

Módosítás 400
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság tájékoztatási és 
kommunikációs tevékenységeket végez az 
eszközhöz, annak intézkedéseihez és 
eredményeihez kapcsolódóan. Az 
eszközhöz allokált pénzügyi forrásokat 
ezenfelül az Unió azon politikai 
prioritásaira vonatkozó intézményi 
kommunikáció költségeinek fedezésére is 
kell fordítani, amelyek kapcsolódnak a 3. 
és 4. cikkben említett célkitűzésekhez.

(2) A Bizottság tájékoztatási és 
kommunikációs tevékenységeket végez az 
eszközhöz, annak intézkedéseihez és 
eredményeihez kapcsolódóan. Az 
eszközhöz allokált pénzügyi forrásokat 
ezenfelül az Unió azon politikai 
prioritásaira vonatkozó intézményi 
kommunikáció költségeinek fedezésére is 
kell fordítani, amelyek kapcsolódnak a 3. 
és 4. cikkben említett célkitűzésekhez. A 
Bizottság weboldalán közzéteszi a 
támogatott projektek teljes és 
rendszeresen frissített listáját, mindegyik 
esetében feltüntetve a kiosztott összeget. 
Az érintett tagállamokban rendszeresen 
tájékoztatja az Európai Parlament 
Kapcsolattartó Irodáit és az Europa 
Experience központokat ezekről a 
projektekről.

Or. en
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Módosítás 401
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a nyújtott technikai támogatási 
tevékenységek eredményei, mint például 
egy stratégia elfogadása, új jogszabály 
elfogadása / hatályos jogszabály 
módosítása, (új) eljárások és intézkedések 
elfogadása a reformok végrehajtásának 
előmozdítása érdekében;

d) a nyújtott technikai támogatási 
tevékenységek eredményei, mint például 
egy stratégia elfogadása, új jogszabály 
elfogadása / hatályos jogszabály 
módosítása, (új) eljárások és intézkedések 
elfogadása a reformok és beruházások 
végrehajtásának előmozdítása érdekében;

Or. en

Módosítás 402
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 16. cikkben említett utólagos értékelést a 
Bizottság végzi többek között a nyújtott 
technikai támogatás és a vonatkozó 
intézkedések érintett tagállamokbeli 
végrehajtása közötti kapcsolatok 
meghatározása céljából, tekintettel a 
helyreállítás, a fenntartható növekedés, a 
munkahelyek száma és a kohézió 
növelésére.

A 16. cikkben említett utólagos értékelést a 
Bizottság végzi többek között a nyújtott 
technikai támogatás és a vonatkozó 
intézkedések érintett tagállamokbeli 
végrehajtása közötti kapcsolatok 
meghatározása céljából, tekintettel a 
helyreállítás, a méltányos, inkluzív és 
fenntartható gazdasági és társadalmi 
növekedés, a minőségi munkahelyteremtés 
és a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió növelésére.

Or. en


