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Módosítás 570
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet létrehozza a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközt (a továbbiakban: 
az eszköz).

E rendelet létrehozza a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközt (a továbbiakban: 
az eszköz) olyan átmeneti eszközként, 
amelyet a Covid19-világjárvány Unióban 
kifejtett negatív hatásainak és 
következményeinek kezelésére terveztek.

Or. en

Módosítás 571
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet létrehozza a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközt (a továbbiakban: 
az eszköz).

E rendelet létrehozza az átmeneti 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközt 
(a továbbiakban: az eszköz).

Or. en

Módosítás 572
Caroline Nagtegaal, Engin Eroglu, Nicola Beer

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2) „pénzügyi hozzájárulás”: az eszköz 
keretében a tagállamok részére allokálható 
vagy allokált vissza nem térítendő 
pénzügyi támogatás; valamint

2) „pénzügyi hozzájárulás”: az eszköz 
keretében a tagállamok részére allokálható 
vagy allokált vissza nem térítendő 
pénzügyi támogatás; „kölcsön”: az eszköz 
keretében a tagállamok részére 
allokálható vagy allokált nem megújuló 
hitelkeret; valamint

Or. en
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Módosítás 573
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3) „a gazdaságpolitikai koordináció 
európai szemesztere” (a továbbiakban: 
európai szemeszter): az 1997. július 7-i 
1466/97/EK tanácsi rendelet 2a. cikkében 
meghatározott eljárás20.

törölve

__________________
20 A Tanács 1466/97/EK rendelete (1997. 
július 7.) a költségvetési egyenleg 
felügyeletének megerősítéséről és a 
gazdaságpolitikák felügyeletéről és 
összehangolásáról (HL L 209., 1997.8.2., 
1. o.).

Or. en

Módosítás 574
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3) „a gazdaságpolitikai koordináció 
európai szemesztere” (a továbbiakban: 
európai szemeszter): az 1997. július 7-i 
1466/97/EK tanácsi rendelet 2a. cikkében 
meghatározott eljárás20.

3) „a fenntartható fejlődéssel 
kapcsolatos szakpolitikai koordináció 
európai szemesztere” (a továbbiakban: 
európai szemeszter): az 1997. július 7-i 
1466/97/EK tanácsi rendelet 2a. cikkében 
meghatározott eljárás20, valamint olyan 
keretrendszer, amely lehetővé teszi az 
európai zöld megállapodás, a szociális 
jogok európai pillérének és a fenntartható 
fejlődési célok végrehajtását, és amelyet a 
jelenlegi válság és a jövőbeli kihívások 
kezeléséhez szükséges szakpolitikai 
szükségletekhez igazítottak, az egyebek 
közt a 2020. évi éves fenntartható 
növekedési stratégiáról szóló bizottsági 
közleményben20a és az európai szemeszter 
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2020-as tavaszi és nyári csomagjában 
foglaltak szerint.

__________________ __________________
20 A Tanács 1466/97/EK rendelete (1997. 
július 7.) a költségvetési egyenleg 
felügyeletének megerősítéséről és a 
gazdaságpolitikák felügyeletéről és 
összehangolásáról (HL L 209., 1997.8.2., 
1. o.).

20 A Tanács 1466/97/EK rendelete (1997. 
július 7.) a költségvetési egyenleg 
felügyeletének megerősítéséről és a 
gazdaságpolitikák felügyeletéről és 
összehangolásáról (HL L 209., 1997.8.2., 
1. o.).
20a A Bizottság COM/2019/650 final 
közleménye, 2019. december 17.

Or. en

Módosítás 575
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a) „uniós hozzáadott érték”: e 
rendelet kontextusában azon érték, amely 
az Unió beavatkozása nyomán keletkezik 
(különböző tényezők eredményeként, pl. 
koordinációs előnyök, jogbiztonság, 
nagyobb hatékonyság, illetve 
komplementaritások) azon értéken felül, 
amelyet egyébként a tagállamok 
önmagukban létrehoztak volna;

Or. en

Módosítás 576
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a) „nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv” (a továbbiakban: 
„nemzeti terv”): olyan négyéves terv, 



PE657.420v01-00 6/295 AM\1213689HU.docx

HU

amely egyedi reform- és beruházási 
intézkedéseket tartalmaz, és amelyet 
minden tagállamnak el kell készítenie és 
be kell nyújtania annak érdekében, hogy 
az eszköz keretében a tagállamok részére 
pénzügyi támogatást allokálhassanak;

Or. en

Módosítás 577
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a) „nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv”: olyan négyéves 
terv, amely egyedi reform- és beruházási 
intézkedéseket tartalmaz, és amelyet 
minden tagállamnak el kell készítenie és 
be kell nyújtania annak érdekében, hogy 
az eszköz keretében a tagállamok részére 
pénzügyi támogatást allokálhassanak;

Or. en

Módosítás 578
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Klemen 
Grošelj, Sylvie Brunet

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a) „stratégiai autonómia”: 
támogatható tevékenységekkel 
kapcsolatban kerül meghatározásra, a(z) 
.../... rendelet [új InvestEU rendelet] 
7. cikke (5) bekezdésének értelmében, az 
európai stratégiai beruházási szakpolitikai 
keret részeként;

Or. en
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Módosítás 579
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano, Esther de Lange

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a) „mérföldkő”: olyan objektíven 
mérhető és ellenőrizhető szakpolitikai 
célkitűzés, amelynek teljesítésére egy 
tagállam jogilag kötelező érvényű 
kötelezettséget vállal; egy mérföldkő 
elérése előfeltétele a következő részlet 
kifizetésének;

Or. en

Módosítás 580
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a) „gazdasági és társadalmi reziliencia”: 
a gazdasági sokkhatások kezelésének és a 
hosszú távú strukturális változások 
igazságos és inkluzív módon való 
elérésének képessége az életminőség és a 
jóllét mindenki számára való megerősítése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 581
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b) „addicionalitás”: e rendelet 
kontextusában a [költségvetési rendelet] 
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[209. cikke (2) bekezdésének 
b) pontjában] foglalt addicionalitási 
követelménynek való megfelelés, valamint 
adott esetben a magánberuházások 
maximalizálása a [költségvetési rendelet] 
[209. cikke (2) bekezdése d) pontjának] 
megfelelően;

Or. en

Módosítás 582
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b) „a jelentős károkozás elkerülését 
célzó elvnek való megfelelés”: tartózkodás 
az olyan gazdasági tevékenységek 
támogatásától vagy végrehajtásától, 
amelyek jelentősen ártanának az 
(EU) 2020/852 rendelet (taxonómiai 
rendelet) 17. cikkének rendelkezéseiben 
foglalt környezeti célkitűzéseknek;

Or. en

Módosítás 583
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3c) „minimális biztosítékok”: az 
(EU) 2020/852 rendelet [taxonómiai 
rendelet] 18. cikkében meghatározott 
eljárások;

Or. en

Módosítás 584
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3d) „az Unió éghajlati és környezeti 
célkitűzései”: az Unió (EU) …/… 
rendeletben [európai klímarendelet] 
meghatározott éghajlati célkitűzései és 
célértékei, valamint az Unió legfrissebb 
elérhető környezetvédelmi cselekvési 
programban meghatározott környezeti 
célkitűzései és célértékei;

Or. en

Módosítás 585
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3e) „reziliencia”: a társadalmi, 
gazdasági és környezeti sokkhatások és a 
tartós strukturális változások fenntartható 
módon való kezelésének képessége a 
társadalom jóllétének társadalmi 
szempontból inkluzív módon való 
megőrzése érdekében, nem veszélyeztetve 
a jövő nemzedékeinek örökségét;

Or. en

Módosítás 586
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval, a zöld és digitális átállással, az 

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval, a zöld és digitális átállással, az 



PE657.420v01-00 10/295 AM\1213689HU.docx

HU

egészségüggyel, a versenyképességgel, a 
rezilienciával, a termelékenységgel, az 
oktatással és a készségekkel, a kutatással és 
innovációval, az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéssel, a 
munkahelyteremtéssel és a beruházásokkal, 
valamint a pénzügyi rendszerek 
stabilitásával összefüggő szakpolitikai 
területek tartoznak.

egészségüggyel, a versenyképességgel, a 
rezilienciával, a termelékenységgel, az 
oktatással és a készségekkel, a kutatással és 
innovációval, az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéssel, a 
munkahelyteremtéssel és a beruházásokkal, 
valamint a pénzügyi rendszerek 
stabilitásával összefüggő szakpolitikai 
területek tartoznak. A tagállamok által 
kidolgozott helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveknek különösen a 
következő szakpolitikai területekre kell 
összpontosítaniuk:
a) strukturális reformok és projektek, 
amelyek fejlesztik a tagállam hosszú távú 
gazdasági versenyképességét és 
rezilienciáját, beleértve a modern orvosi 
infrastruktúra fejlesztését, az ellátási 
láncok diverzifikálását, az üzleti és a 
szolgáltatás folyamatosságával 
kapcsolatos megoldásokat – különösen a 
kis- és középvállalkozások támogatása 
érdekében –, válságmegelőzési és 
felkészültségi intézkedéseket, 
közigazgatási reformokat az 
adminisztratív terhek minimalizálása 
érdekében, valamint a továbbképzési és 
átképzési kezdeményezéseket; 
b) a digitális gazdaságra való átállást 
támogató intézkedések, beleértve a 
digitális infrastruktúra és az 5G 
infrastruktúra fejlesztését, a társadalom és 
a közigazgatás digitalizálását, a digitális 
munkához való hozzáférést, a digitális 
készségek és kutatás előmozdítását, 
adattárolási és adatátviteli képességeket, 
az önműködő vezetési rendszereket és a 
mesterséges intelligenciát;
c) a gazdaság hosszú távú 
dekarbonizációját és a körforgásos 
gazdaságra való átállást támogató 
intézkedések, beleértve a modern és 
fenntartható közlekedési infrastruktúra 
kifejlesztését, különösen a fenntartható, 
határokon átívelő e-mobilitási és 
hidrogén-infrastruktúra bevezetését, 
alternatív üzemanyagok fejlesztését 
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valamennyi szállítási mód számára, 
valamint a fenntartható energiatárolási és 
-elosztási infrastruktúra fejlesztését; 
modern fűtő- és hűtőmegoldások, 
decentralizált energia-, gáz- és 
hidrogénhálózatok, magas 
energiahatékonyságú épületek, 
karbonsemleges ipari eljárások fejlesztése.
A tagállamoknak a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv keretében felmerülő 
kiadásaik 50%-át az e cikk a)–
c) pontjához kapcsolódó intézkedésekre 
kell költeniük.

Or. en

Módosítás 587
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval, a zöld és digitális átállással, az 
egészségüggyel, a versenyképességgel, a 
rezilienciával, a termelékenységgel, az 
oktatással és a készségekkel, a kutatással 
és innovációval, az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedéssel, a 
munkahelyteremtéssel és a 
beruházásokkal, valamint a pénzügyi 
rendszerek stabilitásával összefüggő 
szakpolitikai területek tartoznak.

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe az alábbi szakpolitikai területek 
tartoznak:

a) a felzárkózás és a területi kohézió;
b)  a Covid19-válság társadalmi és 
gazdasági hatásainak enyhítése;
c) a legkésőbb 2050-re elérendő 
karbonsemleges gazdaságra való zöld 
átállás az európai zöld megállapodásnak, 
a Párizsi Megállapodásnak és az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljainak 
megfelelően, szem előtt tartva az átállás 
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által esetlegesen érintett munkavállalók 
védelmét;
d) a digitális átállás, szem előtt tartva 
az átállás által esetlegesen érintett 
munkavállalók védelmét;
e) a szociálpolitikák, szociális jogok 
és szociális védelem előmozdítása a 
szociális jogok európai pillérének és az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak 
megfelelően, beleértve a közegészségügyi 
rendszerek, a szociális infrastruktúrák és 
a szociális szolgáltatások megerősítését – 
különösen a fiatalok, gyermekek és 
veszélyeztetett csoportok számára –, az 
intézményi és közigazgatási reziliencia és 
a válságkezelési kapacitás megnövelése, a 
mindenki számára elérhető fenntartható 
lakhatás előmozdítása, az 
energiaszegénység kezelése, a 
munkahelyek megőrzése, magas 
minőségű munkahelyek létrehozása és a 
dolgozói szegénység kezelése;
f)  a nemek közötti egyenlőség, az 
egyenlő lehetőségek és a befogadás 
előmozdítása, 
g) oktatás és készségfejlesztés, 
beleértve a képzéseket, átképzéseket és 
továbbképzéseket;
h) kutatás és innováció;
i) versenyképesség, reziliencia és 
termelékenység;
j) a fenntartható beruházások 
előmozdítása az (EU) 2020/852 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek [uniós 
taxonómia] megfelelően;
k) az igazságos, inkluzív és 
fenntartható növekedés előmozdítása;

Or. en

Módosítás 588
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval, a zöld és digitális átállással, az 
egészségüggyel, a versenyképességgel, a 
rezilienciával, a termelékenységgel, az 
oktatással és a készségekkel, a kutatással és 
innovációval, az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéssel, a 
munkahelyteremtéssel és a beruházásokkal, 
valamint a pénzügyi rendszerek 
stabilitásával összefüggő szakpolitikai 
területek tartoznak.

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe az alábbi uniós szakpolitikai 
prioritási területek tartoznak, amelyeket a 
nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek követniük kell:

1. az Unió éghajlati és környezeti 
célkitűzései felé törekvő zöld átállás;
2. a nyitott digitális átállás, beleértve 
társadalmaink digitális továbbképzését;
3. a társadalmi, gazdasági és 
intézményi reziliencia, valamint a 
válsághelyzet-felkészültség javítása.
E rendelet IIIa. melléklete nem kötelező 
erejű útmutatást tartalmaz a fenti három 
európai szakpolitikai prioritási terület 
körébe tartozó reform- és beruházási 
intézkedéseket illetően. Emellett az eszköz 
kiterjedhet a nemzeti szakpolitikai 
prioritásokra a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézióval, az egészségüggyel, a 
termelékenységgel, az oktatással és a 
készségekkel, a kutatással és innovációval, 
az intelligens, fenntartható, nemi 
szempontból kiegyensúlyozott és inkluzív, 
fenntartható növekedéssel, a 
munkahelyteremtéssel és a beruházásokkal, 
valamint a pénzügyi rendszerek 
stabilitásával összefüggő területeken.

Or. en

Módosítás 589
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval, a zöld és digitális átállással, az 
egészségüggyel, a versenyképességgel, a 
rezilienciával, a termelékenységgel, az 
oktatással és a készségekkel, a kutatással 
és innovációval, az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedéssel, a 
munkahelyteremtéssel és a 
beruházásokkal, valamint a pénzügyi 
rendszerek stabilitásával összefüggő 
szakpolitikai területek tartoznak.

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körének integrált megközelítést kell 
biztosítania az Unió hatékony és egységes 
helyreállításához, és az alábbi uniós 
szakpolitikai prioritásokra kell 
kiterjednie:

– zöld átállás a zöld megállapodás, az 
Unió frissített, 2030-as éghajlati 
célkitűzéseinek és az Unió 2050-es 
klímasemlegességi célkitűzésének 
keretében, tiszteletben tartva a jelentős 
károkozás elkerülését célzó elvet;
– digitális transzformáció a digitális 
menetrend keretében;
– gazdasági kohézió, termelékenység és 
versenyképesség az ipari és kkv-stratégia 
keretében;
– társadalmi kohézió a szociális jogok 
európai pillérének keretében;
– intézményi reziliencia, szem előtt tartva 
a válságkezelési kapacitás növelését;
– szakpolitikák a jövő generációért az 
európai készségfejlesztési program, az 
ifjúsági garancia és a gyermekgarancia 
keretében;

Or. en

Módosítás 590
José Gusmão

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

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval, a zöld és digitális átállással, 
az egészségüggyel, a versenyképességgel, 
a rezilienciával, a termelékenységgel, az 
oktatással és a készségekkel, a kutatással 
és innovációval, az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedéssel, a 
munkahelyteremtéssel és a 
beruházásokkal, valamint a pénzügyi 
rendszerek stabilitásával összefüggő 
szakpolitikai területek tartoznak.

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körének az alábbi kulcsfontosságú 
szakpolitikai területekre kell kiterjednie:

– gazdasági konvergencia és társadalmi 
kohézió az Unióban, az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljainak és a 
szociális jogok európai pillérének 
megfelelően;
– zöld átállás az európai zöld 
megállapodás és a Párizsi Megállapodás 
célkitűzéseinek megfelelően; szem előtt 
tartva azon munkavállalók védelmét, 
akiket hátrányosan érinthetnek az ilyen 
termelési átállások;
– digitális transzformáció, figyelembe véve 
a digitális menetrendet;
– gazdasági reziliencia, szem előtt tartva a 
kutatás és innováció, a minőségi 
munkahelyek és a fenntartható 
beruházások előmozdítását;

Or. en

Módosítás 591
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe a gazdasági, társadalmi és területi 

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
köre hét fő szakpolitikai területre 
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kohézióval, a zöld és digitális átállással, az 
egészségüggyel, a versenyképességgel, a 
rezilienciával, a termelékenységgel, az 
oktatással és a készségekkel, a kutatással 
és innovációval, az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedéssel, a 
munkahelyteremtéssel és a 
beruházásokkal, valamint a pénzügyi 
rendszerek stabilitásával összefüggő 
szakpolitikai területek tartoznak.

vonatkozik:

Or. fr

Módosítás 592
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval, a zöld és digitális átállással, az 
egészségüggyel, a versenyképességgel, a 
rezilienciával, a termelékenységgel, az 
oktatással és a készségekkel, a kutatással és 
innovációval, az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéssel, a 
munkahelyteremtéssel és a beruházásokkal, 
valamint a pénzügyi rendszerek 
stabilitásával összefüggő szakpolitikai 
területek tartoznak.

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval, a zöld és digitális átállással, az 
egészségüggyel, a versenyképességgel, a 
rezilienciával, a termelékenységgel, a 
kultúrával, az oktatással és a készségekkel, 
a kutatással és innovációval, az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedéssel, a 
szociális védelemmel, a magas minőségű 
munkahelyteremtéssel és a beruházásokkal, 
a nemek közötti egyenlőséggel, valamint a 
fogyatékkal élő emberek befogadásával, a 
pénzügyi rendszerek stabilitásával, a 
társadalmi párbeszéddel és a 
demokratikus rendszerek megerősítésével 
– többek között a hatékony és független 
igazságszolgáltatási rendszerekkel, 
valamint a médiapluralizmussal és 
sajtószabadsággal – összefüggő 
szakpolitikai területek tartoznak.

Or. en

Módosítás 593
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval, a zöld és digitális átállással, az 
egészségüggyel, a versenyképességgel, a 
rezilienciával, a termelékenységgel, az 
oktatással és a készségekkel, a kutatással és 
innovációval, az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéssel, a 
munkahelyteremtéssel és a beruházásokkal, 
valamint a pénzügyi rendszerek 
stabilitásával összefüggő szakpolitikai 
területek tartoznak.

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval, a zöld és digitális átállással, az 
egészségüggyel, a versenyképességgel, a 
rezilienciával, a termelékenységgel, a 
kultúrával, az oktatással és a készségekkel, 
a kutatással és innovációval, az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedéssel, a 
szociális védelemmel, a magas minőségű 
munkahelyteremtéssel és a beruházásokkal, 
a nemek közötti egyenlőséggel, valamint a 
fogyatékkal élő emberek befogadásával, a 
pénzügyi rendszerek stabilitásával, a 
társadalmi párbeszéddel és a 
demokratikus rendszerek megerősítésével 
– többek között a hatékony és független 
igazságszolgáltatási rendszerekkel, 
valamint a médiapluralizmussal és 
sajtószabadsággal – összefüggő 
szakpolitikai területek tartoznak.

Or. en

Módosítás 594
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval, a zöld és digitális átállással, az 
egészségüggyel, a versenyképességgel, a 
rezilienciával, a termelékenységgel, az 
oktatással és a készségekkel, a kutatással és 
innovációval, az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedéssel, a 
munkahelyteremtéssel és a beruházásokkal, 
valamint a pénzügyi rendszerek 

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval – figyelembe véve az ipari és 
kkv-stratégia célkitűzéseit, valamint azt, 
hogy szükség van a termékláncok 
működésének és rezilienciájának 
megerősítésére –, az egészségüggyel, a 
versenyképességgel, a rezilienciával, a 
termelékenységgel, az oktatással és a 
készségekkel, a kutatással és innovációval, 
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stabilitásával összefüggő szakpolitikai 
területek tartoznak.

az intelligens és inkluzív növekedéssel, a 
munkahelyteremtéssel és a beruházásokkal, 
valamint a pénzügyi rendszerek 
stabilitásával összefüggő szakpolitikai 
területek tartoznak. Az alkalmazási körnek 
továbbá elő kell segítenie a fenntartható 
gazdaságot, figyelembe véve különösen a 
„termelőtől a fogyasztóig” és a 
biodiverzitási stratégiát.

Or. en

Módosítás 595
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval, a zöld és digitális átállással, az 
egészségüggyel, a versenyképességgel, a 
rezilienciával, a termelékenységgel, az 
oktatással és a készségekkel, a kutatással és 
innovációval, az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéssel, a 
munkahelyteremtéssel és a beruházásokkal, 
valamint a pénzügyi rendszerek 
stabilitásával összefüggő szakpolitikai 
területek tartoznak.

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval, a zöld és digitális átállással, az 
egészségüggyel, a versenyképességgel, a 
rezilienciával, a termelékenységgel, az 
oktatással és a készségekkel, a kutatással és 
innovációval, az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéssel, a 
munkahelyteremtéssel és a beruházásokkal, 
valamint a pénzügyi rendszerek 
stabilitásával összefüggő szakpolitikai 
területek tartoznak. Az eszköz keretében 
kizárólag olyan beruházások 
támogathatók, amelyek hosszan tartó 
pozitív hatással vannak a tagállamok és az 
Unió termelékenységére.

Or. en

Módosítás 596
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
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és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval, a zöld és digitális átállással, az 
egészségüggyel, a versenyképességgel, a 
rezilienciával, a termelékenységgel, az 
oktatással és a készségekkel, a kutatással és 
innovációval, az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéssel, a 
munkahelyteremtéssel és a beruházásokkal, 
valamint a pénzügyi rendszerek 
stabilitásával összefüggő szakpolitikai 
területek tartoznak.

és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval, a zöld és digitális átállással, az 
egészségüggyel, a versenyképességgel, a 
rezilienciával, a termelékenységgel, a 
közigazgatással és kormányzással, a 
nemek közötti egyenlőséggel, az oktatással 
és a készségekkel, a kutatással és 
innovációval, az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéssel, a 
munkahelyteremtéssel és a beruházásokkal, 
a pénzügyi rendszerek stabilitásával, 
valamint a megfelelően működő belső 
piaccal összefüggő szakpolitikai területek 
tartoznak.

Or. en

Módosítás 597
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval, a zöld és digitális átállással, az 
egészségüggyel, a versenyképességgel, a 
rezilienciával, a termelékenységgel, az 
oktatással és a készségekkel, a kutatással és 
innovációval, az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéssel, a 
munkahelyteremtéssel és a beruházásokkal, 
valamint a pénzügyi rendszerek 
stabilitásával összefüggő szakpolitikai 
területek tartoznak.

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval, a fenntartható zöld, digitális 
és demográfiai átállással, a 
konvergenciával, a versenyképességgel, a 
stratégiai autonómiával, az 
egészségüggyel, a rezilienciával, a 
termelékenységgel, az oktatással és a 
készségekkel, a kutatással és innovációval, 
az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedéssel, a magas minőségű 
munkahelyteremtéssel és a beruházásokkal, 
valamint a pénzügyi rendszerek 
stabilitásával összefüggő szakpolitikai 
területek tartoznak.

Or. en

Módosítás 598
Sirpa Pietikäinen
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval, a zöld és digitális átállással, az 
egészségüggyel, a versenyképességgel, a 
rezilienciával, a termelékenységgel, az 
oktatással és a készségekkel, a kutatással és 
innovációval, az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéssel, a 
munkahelyteremtéssel és a beruházásokkal, 
valamint a pénzügyi rendszerek 
stabilitásával összefüggő szakpolitikai 
területek tartoznak.

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval, a klímasemlegességre való 
zöld átállással és a körforgásos és digitális 
átállással, az egészségüggyel, a 
versenyképességgel, a rezilienciával, a 
termelékenységgel, az oktatással és a 
készségekkel, a kutatással és innovációval, 
az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedéssel, a munkahelyteremtéssel és a 
beruházásokkal, valamint a pénzügyi 
rendszerek stabilitásával és környezeti 
rezilienciájával összefüggő szakpolitikai 
területek tartoznak.

Or. en

Módosítás 599
Evelyn Regner, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Marc Angel, Paul Tang, Kira 
Marie Peter-Hansen, Gabriele Bischoff, Pina Picierno

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval, a zöld és digitális átállással, az 
egészségüggyel, a versenyképességgel, a 
rezilienciával, a termelékenységgel, az 
oktatással és a készségekkel, a kutatással és 
innovációval, az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéssel, a 
munkahelyteremtéssel és a beruházásokkal, 
valamint a pénzügyi rendszerek 
stabilitásával összefüggő szakpolitikai 
területek tartoznak.

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval, a zöld és digitális átállással, 
valamint a reziliens gondozói 
szolgáltatásokra való átállással, az 
egészségüggyel, a versenyképességgel, a 
rezilienciával, a termelékenységgel, az 
oktatással és a készségekkel, a nemek 
közötti egyenlőséggel, a kutatással és 
innovációval, az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéssel, a 
munkahelyteremtéssel és a beruházásokkal, 
valamint a pénzügyi rendszerek 
stabilitásával összefüggő szakpolitikai 
területek tartoznak.

Or. en
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Módosítás 600
Sirpa Pietikäinen
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval, a zöld és digitális átállással, az 
egészségüggyel, a versenyképességgel, a 
rezilienciával, a termelékenységgel, az 
oktatással és a készségekkel, a kutatással és 
innovációval, az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéssel, a 
munkahelyteremtéssel és a beruházásokkal, 
valamint a pénzügyi rendszerek 
stabilitásával összefüggő szakpolitikai 
területek tartoznak.

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval, a zöld és digitális átállással, 
valamint a reziliens gondozási 
szolgáltatásokra való átállással, az 
egészségüggyel, a versenyképességgel, a 
rezilienciával, a termelékenységgel, az 
oktatással és a készségekkel, a nemek 
közötti egyenlőséggel, a kutatással és 
innovációval, az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéssel, a 
munkahelyteremtéssel és a beruházásokkal, 
valamint a pénzügyi rendszerek 
stabilitásával összefüggő szakpolitikai 
területek tartoznak.

Or. en

Módosítás 601
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval, a zöld és digitális átállással, az 
egészségüggyel, a versenyképességgel, a 
rezilienciával, a termelékenységgel, az 
oktatással és a készségekkel, a kutatással és 
innovációval, az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéssel, a 
munkahelyteremtéssel és a beruházásokkal, 
valamint a pénzügyi rendszerek 

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval, a zöld és digitális átállással, az 
egészségüggyel, a versenyképességgel, a 
rezilienciával, a termelékenységgel, az 
oktatással és a készségekkel, a kutatással és 
innovációval, az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéssel, a 
munkahelyteremtéssel és a beruházásokkal, 
az energiaforrás- és kritikus fontosságú 
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stabilitásával összefüggő szakpolitikai 
területek tartoznak.

nyersanyag-ellátás biztonságával, 
valamint a pénzügyi rendszerek 
stabilitásával összefüggő szakpolitikai 
területek tartoznak.

Or. en

Módosítás 602
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval, a zöld és digitális átállással, az 
egészségüggyel, a versenyképességgel, a 
rezilienciával, a termelékenységgel, az 
oktatással és a készségekkel, a kutatással és 
innovációval, az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéssel, a 
munkahelyteremtéssel és a beruházásokkal, 
valamint a pénzügyi rendszerek 
stabilitásával összefüggő szakpolitikai 
területek tartoznak.

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval, a zöld és digitális átállással, a 
fenntartható mobilitással, a határkeresztező 
összeköttetésekkel, az egészségüggyel, a 
fenntartható mobilitással és 
idegenforgalommal, a határokon átnyúló 
konnektivitással, a versenyképességgel, a 
rezilienciával, a termelékenységgel, az 
oktatással és a készségekkel, a kutatással és 
innovációval, az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéssel, a 
munkahelyteremtéssel és a beruházásokkal, 
valamint a pénzügyi rendszerek 
stabilitásával összefüggő szakpolitikai 
területek tartoznak.

Or. en

Módosítás 603
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval, a zöld és digitális átállással, az 
egészségüggyel, a versenyképességgel, a 

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe a belső piaccal, a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézióval, a kkv-
kkal, a zöld és digitális átállással, az 
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rezilienciával, a termelékenységgel, az 
oktatással és a készségekkel, a kutatással és 
innovációval, az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéssel, a 
munkahelyteremtéssel és a beruházásokkal, 
valamint a pénzügyi rendszerek 
stabilitásával összefüggő szakpolitikai 
területek tartoznak.

egészségüggyel, a versenyképességgel, a 
rezilienciával, a termelékenységgel, az 
oktatással és a készségekkel, a kutatással és 
innovációval, az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéssel, a 
munkahelyteremtéssel és a beruházásokkal, 
valamint a pénzügyi rendszerek 
stabilitásával összefüggő, egyértelmű 
uniós hozzáadott értékkel rendelkező 
szakpolitikai területek tartoznak.

Or. en

Módosítás 604
Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval, a zöld és digitális átállással, az 
egészségüggyel, a versenyképességgel, a 
rezilienciával, a termelékenységgel, az 
oktatással és a készségekkel, a kutatással 
és innovációval, az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedéssel, a 
munkahelyteremtéssel és a 
beruházásokkal, valamint a pénzügyi 
rendszerek stabilitásával összefüggő 
szakpolitikai területek tartoznak.

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe hat fő szakpolitikai terület tartozik: 
– a zöld átállás, figyelembe véve a zöld 
megállapodás célkitűzéseit, az Unió új, 
2030-as célértékeit, valamint a 
klímasemlegesség megvalósítását az Unió 
[európai klímarendelet]-ben foglalt 
célkitűzéseinek megfelelően.

Or. en

Módosítás 605
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
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és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval, a zöld és digitális átállással, az 
egészségüggyel, a versenyképességgel, a 
rezilienciával, a termelékenységgel, az 
oktatással és a készségekkel, a kutatással és 
innovációval, az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéssel, a 
munkahelyteremtéssel és a beruházásokkal, 
valamint a pénzügyi rendszerek 
stabilitásával összefüggő szakpolitikai 
területek tartoznak.

és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval, a zöld és digitális átállással, az 
egészségüggyel, a társadalmi 
befogadással, a versenyképességgel, a 
rezilienciával, a termelékenységgel, a 
kultúrával és kreativitással, az oktatással 
és a készségekkel, a kutatással és 
innovációval, az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéssel, a 
munkahelyteremtéssel és a beruházásokkal, 
valamint a pénzügyi rendszerek 
stabilitásával összefüggő szakpolitikai 
területek tartoznak.

Or. en

Módosítás 606
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval, a zöld és digitális átállással, az 
egészségüggyel, a versenyképességgel, a 
rezilienciával, a termelékenységgel, az 
oktatással és a készségekkel, a kutatással és 
innovációval, az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéssel, a 
munkahelyteremtéssel és a beruházásokkal, 
valamint a pénzügyi rendszerek 
stabilitásával összefüggő szakpolitikai 
területek tartoznak.

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval, az infrastrukturális 
szakadékok csökkentésével, a zöld és 
digitális átállással, az egészségüggyel, a 
versenyképességgel, a rezilienciával, a 
termelékenységgel, az oktatással és a 
készségekkel, a kutatással és innovációval, 
az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedéssel, a munkahelyteremtéssel és a 
beruházásokkal, valamint a pénzügyi 
rendszerek stabilitásával összefüggő 
szakpolitikai területek tartoznak.

Or. en

Módosítás 607
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

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

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval, a zöld és digitális átállással, az 
egészségüggyel, a versenyképességgel, a 
rezilienciával, a termelékenységgel, az 
oktatással és a készségekkel, a kutatással és 
innovációval, az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéssel, a 
munkahelyteremtéssel és a beruházásokkal, 
valamint a pénzügyi rendszerek 
stabilitásával összefüggő szakpolitikai 
területek tartoznak.

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval, a zöld és digitális átállással, az 
egészségüggyel, a versenyképességgel, a 
rezilienciával, a termelékenységgel, az 
oktatással és a készségekkel, a kutatással és 
innovációval, az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéssel, a 
munkahelyteremtéssel és a beruházásokkal, 
a materiális és immateriális 
infrastruktúrával, valamint a pénzügyi 
rendszerek stabilitásával összefüggő 
szakpolitikai területek tartoznak.

Or. en

Módosítás 608
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval, a zöld és digitális átállással, az 
egészségüggyel, a versenyképességgel, a 
rezilienciával, a termelékenységgel, az 
oktatással és a készségekkel, a kutatással és 
innovációval, az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéssel, a 
munkahelyteremtéssel és a beruházásokkal, 
valamint a pénzügyi rendszerek 
stabilitásával összefüggő szakpolitikai 
területek tartoznak.

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval, a zöld és digitális átállással, az 
egészségüggyel, a versenyképességgel, a 
rezilienciával, a termelékenységgel, az 
oktatással és a készségekkel, a kutatással és 
innovációval, az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéssel, a 
munkahelyteremtéssel és a beruházásokkal, 
a pénzügyi rendszerek stabilitásával, 
valamint a megfelelően működő belső 
piaccal összefüggő szakpolitikai területek 
tartoznak.

Or. en

Módosítás 609
Piernicola Pedicini
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval, a zöld és digitális átállással, az 
egészségüggyel, a versenyképességgel, a 
rezilienciával, a termelékenységgel, az 
oktatással és a készségekkel, a kutatással és 
innovációval, az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéssel, a 
munkahelyteremtéssel és a beruházásokkal, 
valamint a pénzügyi rendszerek 
stabilitásával összefüggő szakpolitikai 
területek tartoznak.

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval, az éghajlattal és környezettel, 
a digitális átállással, az egészségüggyel, a 
versenyképességgel, a rezilienciával, a 
termelékenységgel, az oktatással és a 
készségekkel, a kutatással és innovációval, 
az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedéssel, a munkahelyteremtéssel és a 
beruházásokkal, valamint a pénzügyi 
rendszerek stabilitásával összefüggő 
szakpolitikai területek tartoznak.

Or. en

Módosítás 610
Agnès Evren

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval, a zöld és digitális átállással, az 
egészségüggyel, a versenyképességgel, a 
rezilienciával, a termelékenységgel, az 
oktatással és a készségekkel, a kutatással és 
innovációval, az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéssel, a 
munkahelyteremtéssel és a beruházásokkal, 
valamint a pénzügyi rendszerek 
stabilitásával összefüggő szakpolitikai 
területek tartoznak.

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval, a zöld és digitális átállással, az 
egészségüggyel, a hosszú távú 
versenyképességgel, a rezilienciával, a 
termelékenységgel, az oktatással és a 
készségekkel, a kutatással és innovációval, 
az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedéssel, a munkahelyteremtéssel és a 
beruházásokkal, valamint a pénzügyi 
rendszerek stabilitásával összefüggő 
szakpolitikai területek tartoznak.

Or. fr

Módosítás 611
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval, a zöld és digitális átállással, az 
egészségüggyel, a versenyképességgel, a 
rezilienciával, a termelékenységgel, az 
oktatással és a készségekkel, a kutatással és 
innovációval, az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéssel, a 
munkahelyteremtéssel és a beruházásokkal, 
valamint a pénzügyi rendszerek 
stabilitásával összefüggő szakpolitikai 
területek tartoznak.

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval, a zöld és digitális átállással, az 
egészségüggyel, a demográfiával, a 
versenyképességgel, a rezilienciával, a 
termelékenységgel, az oktatással és a 
készségekkel, a kutatással és innovációval, 
az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedéssel, a munkahelyteremtéssel és a 
beruházásokkal, valamint a pénzügyi 
rendszerek stabilitásával összefüggő 
szakpolitikai területek tartoznak.

Or. en

Módosítás 612
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval, a zöld és digitális átállással, az 
egészségüggyel, a versenyképességgel, a 
rezilienciával, a termelékenységgel, az 
oktatással és a készségekkel, a kutatással és 
innovációval, az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéssel, a 
munkahelyteremtéssel és a beruházásokkal, 
valamint a pénzügyi rendszerek 
stabilitásával összefüggő szakpolitikai 
területek tartoznak.

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe a gazdasággal, a kkv-kkal, a zöld 
és digitális átállással, az egészségüggyel, a 
versenyképességgel, a rezilienciával, a 
termelékenységgel, az oktatással és a 
készségekkel, a kutatással és innovációval, 
az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedéssel, a munkahelyteremtéssel és a 
beruházásokkal, valamint a pénzügyi 
rendszerek stabilitásával összefüggő 
szakpolitikai területek tartoznak.

Or. en

Módosítás 613
Gunnar Beck, Joachim Kuhs
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval, a zöld és digitális átállással, az 
egészségüggyel, a versenyképességgel, a 
rezilienciával, a termelékenységgel, az 
oktatással és a készségekkel, a kutatással és 
innovációval, az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéssel, a 
munkahelyteremtéssel és a beruházásokkal, 
valamint a pénzügyi rendszerek 
stabilitásával összefüggő szakpolitikai 
területek tartoznak.

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe a gazdasági, költségvetési, 
társadalmi és területi kohézióval, az 
egészségüggyel, a versenyképességgel, a 
rezilienciával, a termelékenységgel, az 
oktatással és a készségekkel, a kutatással és 
innovációval, az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéssel, a 
munkahelyteremtéssel és a beruházásokkal, 
valamint a pénzügyi rendszerek 
stabilitásával összefüggő szakpolitikai 
területek tartoznak.

Or. en

Módosítás 614
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro, Herbert Dorfmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— gazdasági kohézió,termelékenység 
és versenyképesség, figyelembe véve az 
ipar- és a kkv-stratégia célkitűzéseit, 
valamint a termelési láncok működése és 
rezilienciája megerősítésének 
szükségességét, többek között az uniós 
mikro-, kis- és középvállalkozások 
exportirányultságának előmozdítása által;

Or. en

Módosítás 615
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 franciabekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— a területi kohézió, figyelembe véve 
a különböző régiókategóriákat a […]-ra 
vonatkozó közös rendelkezések 
megállapításáról szóló rendeletben [CPR] 
meghatározottak szerint, előnyben 
részesítve a kevésbé fejlett régiókat;

Or. fr

Módosítás 616
Luděk Niedermayer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— a digitális átállásnak teljes 
mértékben tükröznie kell az információs 
és kommunikációs technológiák (IKT) 
területén a világjárvány idején szerzett 
tapasztalatokat, különösen az egészségügy 
és az iskoláztatás területén; 

Or. en

Módosítás 617
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— méltányos zöld átállás, figyelembe 
véve a zöld megállapodás célkitűzéseit; 
(A „méltányos zöld átállás” szavak 
kerülnek a „zöld átállás” kifejezés helyére 
a szöveg egészében.)

Or. en

Módosítás 618
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— társadalmi és területi kohézió, 
figyelembe véve a szociális jogok európai 
pillérének és az ENSZ fogyatékossággal 
élő személyek jogairól szóló 
egyezményének célkitűzéseit, a társadalmi 
párbeszéd és a demokratikus rendszerek 
erősítése; 
(A „társadalmi és területi kohézió” szavak 
kerülnek a „társadalmi kohézió” kifejezés 
helyére a szöveg egészében.)

Or. en

Módosítás 619
Aurore Lalucq

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz nem 
alkalmazható az alábbiakra:
1. fosszilis tüzelőanyagok 
előállításával, feldolgozásával, 
szállításával, elosztásával, tárolásával 
vagy égetésével kapcsolatos beruházások;
2. atomerőművek leállítása, 
üzemeltetése, átalakítása vagy építése;
3. a 2003/87/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv I. mellékletében 
felsorolt tevékenységekből eredő 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentését célzó beruházások;
4.  belső égésű motorral felszerelt 
járművek;
5. a légiközlekedési kapacitás 
bővítése;
6. a gyorsforgalmi utak bővítése;
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7. LNG-vel működő és dízelmotorral 
rendelkező tengerjáró hajók, kivéve a 
meglévő hajók azok energiahatékonysága 
és ÜHG-kibocsátása jelentős javításának 
érdekében történő utólagos átalakítását 
célzó beruházásokat;
8. közlekedési célú fosszilisgáz-
infrastruktúra (LNG/CNG);

Or. en

Módosítás 620
Martin Hojsík

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
2020. december 31-ig felhatalmazáson 
alapuló jogi aktust fogadjon el e rendelet 
kiegészítésére a jelentős károkozás 
elkerülésének elvére vonatkozó 
iránymutatások meghatározása révén, 
amelyet a pénzügyi szolgáltatási 
ágazatban a fenntarthatósággal 
kapcsolatos közzétételekről szóló 
(EU) 2019/2088 rendelet 2. cikkének 
(17) bekezdése, környezeti kérdéseket 
illetően pedig a fenntartható befektetések 
előmozdítását célzó keret létrehozásáról 
szóló (EU) 2020/0852 rendelet (uniós 
taxonómia) 17. cikke határoz meg. Ezen 
iránymutatásokhoz a Bizottságnak 
lehetőség szerint az uniós taxonómiában 
foglalt kritériumokat kell használnia. A 
nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek ezen iránymutatásokkal 
összeegyeztethetőnek kell lenniük.

Or. en

Módosítás 621
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek tiszteletben kell tartaniuk az 
alábbi követelményeket: – a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv keretösszege 
legalább 40%-ának hozzá kell járulnia a 
méltányos zöld átálláshoz;
– a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
keretösszege legalább 20%-ának hozzá 
kell járulnia a digitális 
transzformációhoz;
– a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
keretösszege legalább 30%-ának hozzá 
kell járulnia a társadalmi és területi 
kohézióhoz;
– a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
keretösszege legalább 10%-ának hozzá 
kell járulnia a jövő generációhoz;

Or. en

Módosítás 622
José Gusmão

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet alkalmazása során 
maradéktalanul tiszteletben tartják az 
EUMSZ 152. cikkét, és az e rendelet 
alapján előterjesztett nemzeti helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervek tiszteletben 
tartják a bérképzésre vonatkozó nemzeti 
gyakorlatokat és intézményeket. E 
rendelet figyelembe veszi az Európai Unió 
alapjogi chartájának 28. cikkét, ezért nem 
érinti a nemzeti jognak és gyakorlatoknak 
megfelelő kollektív szerződésekkel 
kapcsolatos tárgyalásokhoz, azok 
megkötéséhez és érvényesítéséhez való 
jogot, valamint a szervezett fellépéshez 
való jogot.

Or. en
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Módosítás 623
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eszközből nem részesülhetnek sem 
közvetlen, sem közvetett támogatásban a 
fosszilis tüzelőanyagok előállításával, 
feldolgozásával, elosztásával, tárolásával, 
szállításával vagy égetésével kapcsolatos 
beruházások.

Or. en

Módosítás 624
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
2020. december 31-ig felhatalmazáson 
alapuló jogi aktust fogadjon el e rendelet 
kiegészítésére a jelentős károkozás 
elkerülésének elvére vonatkozó 
iránymutatások meghatározása révén, 
amelyet a pénzügyi szolgáltatási 
ágazatban a fenntarthatósággal 
kapcsolatos közzétételekről szóló 
(EU) 2019/2088 rendelet 2. cikkének 
(17) bekezdése, környezeti kérdéseket 
illetően pedig a fenntartható befektetések 
előmozdítását célzó keret létrehozásáról 
szóló (EU) 2020/0852 rendelet (uniós 
taxonómia) 17. cikke határoz meg. A 
Bizottságnak lehetőség szerint az uniós 
taxonómiában foglalt kritériumokat kell 
használnia. A nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveknek ezen 
iránymutatásokkal összeegyeztethetőnek 
kell lenniük.

Or. en
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Módosítás 625
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Rendeletre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
Negatív hatály

A fogyasztási kiadások és a rendszeres 
folyó költségvetési kiadások az eszköz 
keretében nem támogathatók.

Or. en

Módosítás 626
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítése, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatása révén előmozdítsa az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióját, és így hozzájáruljon az uniós 
gazdaságok növekedési potenciáljának a 
Covid19-válságot követő helyreállításához, 
ösztönözve ezáltal a Covid19-válságot 
követő munkahelyteremtést, valamint 
elősegítve a fenntartható növekedést.

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy javítsa az emberek 
rövid, közép- és hosszú távú életminőségét 
a 3. cikkben említett hat szakpolitikai 
terület kihívásainak kezeléséhez való 
hozzájárulás révén, így előmozdítva az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióját a tagállamok társadalmi és 
gazdasági rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítése, a méltányos zöld és digitális 
átállás támogatása révén, hozzájárulva az 
uniós gazdaságok növekedési 
potenciáljának a Covid19-válságot követő 
helyreállításához, ösztönözve ezáltal a 
Covid19-válságot követő magas minőségű 
munkahelyteremtést, elősegítve a 
fenntartható növekedést, valamint 
igazságos és inkluzív módon erősítve a 
szociális infrastruktúrákat. Különös 
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figyelmet kell fordítani a 3. cikkben 
azonosított hat szakpolitikai terület 
kölcsönhatásaira és összekapcsolódásaira, 
valamint az általános jóllét növelését célzó 
holisztikus és koherens megközelítés 
biztosításának mikéntjére.

Or. en

Módosítás 627
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítése, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatása révén előmozdítsa az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióját, és így hozzájáruljon az uniós 
gazdaságok növekedési potenciáljának a 
Covid19-válságot követő helyreállításához, 
ösztönözve ezáltal a Covid19-válságot 
követő munkahelyteremtést, valamint 
elősegítve a fenntartható növekedést.

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy az európai 
szakpolitikai prioritásokra való 
összpontosítás révén előmozdítsa az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióját, és így a tagállamok 
rezilienciájának, 
alkalmazkodóképességének és 
válsághelyzet-felkészültségének 
javítására, a válság gazdasági, nemekkel 
kapcsolatos és társadalmi hatásának 
enyhítésére, valamint az Unió éghajlati és 
környezeti célkitűzései – beleértve a 2030-
as uniós és nemzeti éghajlati célokat – felé 
történő zöld transzformáció és a nyitott 
digitális átállás támogatására törekedjen, 
és így hozzájáruljon az uniós gazdaságok 
fenntartható növekedési potenciáljának a 
Covid19-válságot követő helyreállításához, 
ösztönözve ezáltal a Covid19-válságot 
követő munkahelyteremtést, biztosítva a 
gondozási szolgáltatások felé való 
átalakulást, megvédve a közberuházások 
mértékét, valamint elősegítve a 
fenntartható, nemi szempontból 
kiegyensúlyozott növekedést.

Or. en
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Módosítás 628
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítése, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatása révén előmozdítsa az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióját, és így hozzájáruljon az uniós 
gazdaságok növekedési potenciáljának a 
Covid19-válságot követő helyreállításához, 
ösztönözve ezáltal a Covid19-válságot 
követő munkahelyteremtést, valamint 
elősegítve a fenntartható növekedést.

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítése, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatása révén előmozdítsa az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióját és környezeti átállását, és így 
hozzájáruljon az uniós gazdaságok 
növekedési potenciáljának a Covid19-
válságot követő helyreállításához, 
ösztönözve ezáltal a Covid19-válságot 
követő munkahelyteremtést, valamint 
elősegítve a fenntartható növekedést, a 
környezetvédelem magas szintjét és az 
Unió éghajlati célkitűzéseit a 
klímasemlegesség elérését célzó keret 
létrehozásáról és az (EU) 2018/1999 
rendelet (az európai klímarendelet) 
módosításáról szóló rendeletben 
foglaltaknak megfelelően.

Or. en

Módosítás 629
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru, Katalin Cseh, 
Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
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alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítése, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatása révén előmozdítsa az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióját, és így hozzájáruljon az uniós 
gazdaságok növekedési potenciáljának a 
Covid19-válságot követő helyreállításához, 
ösztönözve ezáltal a Covid19-válságot 
követő munkahelyteremtést, valamint 
elősegítve a fenntartható növekedést.

alkalmazkodóképességének javítása és az 
Unió stratégiai autonómiájához való 
hozzájárulás, a válság gazdasági és 
társadalmi hatásának enyhítése – 
különösen a szociális jogok európai 
pillérének végrehajtása révén –, valamint 
a zöld és digitális átállás támogatása révén 
előmozdítsa az Unió gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióját – különösen az Unió 
frissített, 2030-as éghajlati céljainak és a 
klímasemlegesség 2050-re történő 
elérésére vonatkozó célkitűzés elérése 
terén –, és így hozzájáruljon az uniós 
gazdaságok növekedési potenciáljának a 
Covid19-válságot követő helyreállításához, 
ösztönözve ezáltal a Covid19-válságot 
követő munkahelyteremtést, valamint 
elősegítve a fenntartható növekedést.

Or. en

Módosítás 630
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítése, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatása révén előmozdítsa az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióját, és így hozzájáruljon az uniós 
gazdaságok növekedési potenciáljának a 
Covid19-válságot követő helyreállításához, 
ösztönözve ezáltal a Covid19-válságot 
követő munkahelyteremtést, valamint 
elősegítve a fenntartható növekedést.

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy támogassa a 
3. cikkben említett szakpolitikai 
területeket, és így előmozdítsa az Unió 
felzárkózását, valamint területi 
konvergenciáját és kohézióját, küzdjön az 
egyenlőtlenségek és a társadalmi 
kirekesztés ellen, javítsa a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességét, enyhítse a 
Covid19-válság gazdasági és társadalmi 
hatását, valamint támogassa a zöld és 
digitális átállást – védve egyúttal azon 
munkavállalókat, akiket az átállások 
negatívan érinthetnek –, hozzájáruljon az 
Unió fenntartható növekedési 
potenciáljának a Covid19-válságot követő 
helyreállításához, ösztönözze a Covid19-
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válságot követő munkahelyteremtést, 
valamint elősegítse az igazságos, inkluzív 
és fenntartható növekedést.

Or. en

Módosítás 631
Martin Hojsík

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítése, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatása révén előmozdítsa az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióját, és így hozzájáruljon az uniós 
gazdaságok növekedési potenciáljának a 
Covid19-válságot követő helyreállításához, 
ösztönözve ezáltal a Covid19-válságot 
követő munkahelyteremtést, valamint 
elősegítve a fenntartható növekedést.

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása és az 
Unió stratégiai autonómiájához való 
hozzájárulás, a válság gazdasági és 
társadalmi hatásának enyhítése, valamint 
az európai zöld megállapodás környezeti 
és éghajlati céljainak – többek között a 
Unió klímasemlegességének 2050-re 
történő megvalósítására vonatkozó 
célkitűzés – elérése felé történő átállás és 
a digitális átállás támogatása révén 
előmozdítsa az Unió gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióját, és így hozzájáruljon 
az uniós gazdaságok növekedési 
potenciáljának a Covid19-válságot követő 
helyreállításához, ösztönözve ezáltal a 
Covid19-válságot követő 
munkahelyteremtést, valamint elősegítve a 
fenntartható növekedést.

Or. en

Módosítás 632
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
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célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítése, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatása révén előmozdítsa az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióját, és így hozzájáruljon az uniós 
gazdaságok növekedési potenciáljának a 
Covid19-válságot követő helyreállításához, 
ösztönözve ezáltal a Covid19-válságot 
követő munkahelyteremtést, valamint 
elősegítve a fenntartható növekedést.

célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági, társadalmi és 
demográfiai hatásának enyhítése, valamint 
a zöld, digitális és demográfiai átállás 
támogatása révén előmozdítsa az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi kohézióját 
a harmonikusabb fejlődés érdekében, és 
így hozzájáruljon az uniós gazdaságok 
növekedési potenciáljának a Covid19-
válságot követő helyreállításához és 
konvergenciájuk lehetővé tételéhez, 
ösztönözve ezáltal a Covid19-válságot 
követő munkahelyteremtést, valamint 
elősegítve a fenntartható, hosszú távú 
társadalmi-gazdasági növekedést, amelyet 
az ökohatékonyságra irányuló 
fejlesztések, az egészségügy rezilienciáját 
szolgáló intézkedések, az éghajlat-politikai 
intézkedések és a társadalmi befogadást 
célzó politikák táplálnak.

Or. en

Módosítás 633
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítése, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatása révén előmozdítsa az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióját, és így hozzájáruljon az uniós 
gazdaságok növekedési potenciáljának a 
Covid19-válságot követő helyreállításához, 
ösztönözve ezáltal a Covid19-válságot 
követő munkahelyteremtést, valamint 
elősegítve a fenntartható növekedést.

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy támogassa a 
helyreállítást és a tagállamok 
rezilienciájának, kritikus 
infrastruktúrájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítése, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatása révén előmozdítsa az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióját, és így hozzájáruljon az uniós 
gazdaságok növekedési potenciáljának és 
hosszú távú versenyképességének a 
Covid19-válságot követő helyreállításához, 
ösztönözve ezáltal a Covid19-válságot 
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követő munkahelyteremtést, valamint 
elősegítve az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedést, valamint a 
konnektivitást, az Unión belül tartva a 
pénzügyi támogatás hozzáadott értékét.

Or. en

Módosítás 634
Linea Søgaard-Lidell

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítése, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatása révén előmozdítsa az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióját, és így hozzájáruljon az uniós 
gazdaságok növekedési potenciáljának a 
Covid19-válságot követő helyreállításához, 
ösztönözve ezáltal a Covid19-válságot 
követő munkahelyteremtést, valamint 
elősegítve a fenntartható növekedést.

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítése, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatása révén előmozdítsa az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióját – különösen az Unió frissített, 
2030-as éghajlati céljainak és a 
klímasemlegesség 2050-re történő 
elérésére vonatkozó célkitűzés elérése 
terén –, támogatva az uniós gazdaság 
motorjait, beleértve az induló innovatív 
vállalkozásokat és a kkv-kat, és így 
hozzájáruljon az uniós gazdaságok 
növekedési potenciáljának a Covid19-
válságot követő helyreállításához, 
ösztönözve ezáltal a Covid19-válságot 
követő munkahelyteremtést, valamint 
elősegítve a fenntartható növekedést.

Or. en

Módosítás 635
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

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

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítése, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatása révén előmozdítsa az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióját, és így hozzájáruljon az uniós 
gazdaságok növekedési potenciáljának a 
Covid19-válságot követő helyreállításához, 
ösztönözve ezáltal a Covid19-válságot 
követő munkahelyteremtést, valamint 
elősegítve a fenntartható növekedést.

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítése révén előmozdítsa a tagállamok 
gazdaságát, valamint a társadalmi és 
területi kohéziót, és így hozzájáruljon a 
tagállami gazdaságok növekedési 
potenciáljának a Covid19-válságot követő 
helyreállításához, ösztönözve ezáltal a 
Covid19-válságot követő 
munkahelyteremtést, valamint támogatva 
az ellátási láncok nemzetköziesítését, 
rezilienciáját és diverzifikálását és a 
termelés és a foglalkoztatás növelését, 
különösen a leginkább érintett 
ágazatokban, például az idegenforgalom 
és az élelmiszer-ellátási lánc esetében.

Or. en

Módosítás 636
Linea Søgaard-Lidell

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítése, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatása révén előmozdítsa az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióját, és így hozzájáruljon az uniós 
gazdaságok növekedési potenciáljának a 
Covid19-válságot követő helyreállításához, 
ösztönözve ezáltal a Covid19-válságot 
követő munkahelyteremtést, valamint 

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok 
versenyképességének, rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítése, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatása révén előmozdítsa az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióját, és így hozzájáruljon az uniós 
gazdaságok növekedési potenciáljának a 
Covid19-válságot követő helyreállításához, 
ösztönözve ezáltal a Covid19-válságot 
követő munkahelyteremtést, valamint 
elősegítve a fenntartható növekedést. A 
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elősegítve a fenntartható növekedést. gazdasági versenyképesség növelése és a 
protekcionizmus elleni fellépés 
kulcsfontosságú az inkluzív és 
fenntartható gazdaság helyreállításához.

Or. en

Módosítás 637
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítése, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatása révén előmozdítsa az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióját, és így hozzájáruljon az uniós 
gazdaságok növekedési potenciáljának a 
Covid19-válságot követő helyreállításához, 
ösztönözve ezáltal a Covid19-válságot 
követő munkahelyteremtést, valamint 
elősegítve a fenntartható növekedést.

(1) A Covid19-válságot követően a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
általános célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
strukturális jellegű kihívások kezelése, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítése, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatása révén előmozdítsa az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióját, és így hozzájáruljon a 
felzárkózáshoz, az uniós gazdaságok 
növekedési potenciáljának a Covid19-
válságot követő helyreállításához, 
ösztönözve ezáltal a munkahelyteremtést 
és a stabil középtávú költségvetési pozíciók 
elérését, valamint elősegítve a fenntartható 
növekedést.

Or. en

Módosítás 638
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása – 
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válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítése, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatása révén előmozdítsa az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióját, és így hozzájáruljon az uniós 
gazdaságok növekedési potenciáljának a 
Covid19-válságot követő helyreállításához, 
ösztönözve ezáltal a Covid19-válságot 
követő munkahelyteremtést, valamint 
elősegítve a fenntartható növekedést.

beleértve a közigazgatások hatékonyabbá 
tételét célzó reformokat –, a válság 
gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítése, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatása révén előmozdítsa az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióját, és így hozzájáruljon a 
felzárkózáshoz, az uniós gazdaságok 
növekedési potenciáljának a Covid19-
válságot követő helyreállításához, 
ösztönözve ezáltal a Covid19-válságot 
követő munkahelyteremtést, valamint 
elősegítve a fenntartható és inkluzív 
növekedést.

Or. en

Módosítás 639
Andrey Novakov, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Dominique Riquet

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítése, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatása révén előmozdítsa az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióját, és így hozzájáruljon az uniós 
gazdaságok növekedési potenciáljának a 
Covid19-válságot követő helyreállításához, 
ösztönözve ezáltal a Covid19-válságot 
követő munkahelyteremtést, valamint 
elősegítve a fenntartható növekedést.

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítése, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatása révén előmozdítsa az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióját, és így előmozdítsa a 
fenntartható mobilitást és ösztönözze a 
vasúti közlekedésre és infrastruktúrára 
irányuló beruházásokat; hozzájárulva az 
uniós gazdaságok növekedési 
potenciáljának a Covid19-válságot követő 
helyreállításához, ösztönözve ezáltal a 
Covid19-válságot követő 
munkahelyteremtést, valamint elősegítve a 
fenntartható növekedést.

Or. en

Módosítás 640
Nicolae Ştefănuță
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítése, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatása révén előmozdítsa az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióját, és így hozzájáruljon az uniós 
gazdaságok növekedési potenciáljának a 
Covid19-válságot követő helyreállításához, 
ösztönözve ezáltal a Covid19-válságot 
követő munkahelyteremtést, valamint 
elősegítve a fenntartható növekedést.

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítése, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatása révén előmozdítsa az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióját, és így hozzájáruljon az uniós 
gazdaságok növekedési potenciáljának a 
Covid19-válságot követő helyreállításához, 
támogatva a csatlakozás mellett 
elkötelezett tagállamok euróövezethez 
történő csatlakozásához szükséges 
reformokat, ösztönözve ezáltal a Covid19-
válságot követő munkahelyteremtést, 
valamint elősegítve a fenntartható 
növekedést.

Or. en

Módosítás 641
Agnès Evren

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás(

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítése, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatása révén előmozdítsa az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióját, és így hozzájáruljon az uniós 
gazdaságok növekedési potenciáljának a 
Covid19-válságot követő helyreállításához, 
ösztönözve ezáltal a Covid19-válságot 

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítése, a zöld és digitális átállás 
támogatása, valamint az Unió stratégiai 
autonómiájának megerősítés révén 
biztosítsa az Unió hosszú távú gazdasági 
fellendülését, előmozdítsa az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi kohézióját, 
és így hozzájáruljon az uniós gazdaságok 
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követő munkahelyteremtést, valamint 
elősegítve a fenntartható növekedést.

növekedési potenciáljának a Covid19-
válságot követő helyreállításához, 
ösztönözve ezáltal a Covid19-válságot 
követő munkahelyteremtést, valamint 
elősegítve a fenntartható növekedést.

Or. fr

Módosítás 642
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítése, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatása révén előmozdítsa az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióját, és így hozzájáruljon az uniós 
gazdaságok növekedési potenciáljának a 
Covid19-válságot követő helyreállításához, 
ösztönözve ezáltal a Covid19-válságot 
követő munkahelyteremtést, valamint 
elősegítve a fenntartható növekedést.

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítése, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatása révén előmozdítsa az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióját, és így hozzájáruljon az uniós 
gazdaságok éghajlattal kapcsolatos Párizsi 
Megállapodással kompatibilis 
tevékenységei felgyorsított fejlesztésének 
és nem kompatibilis tevékenységei 
csökkentésének a Covid19-válságot követő 
helyreállításához, ösztönözve ezáltal a 
Covid19-válságot követő 
munkahelyteremtést, valamint elősegítve a 
fenntartható növekedést.

Or. en

Módosítás 643
Sirpa Pietikäinen
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
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célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítése, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatása révén előmozdítsa az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióját, és így hozzájáruljon az uniós 
gazdaságok növekedési potenciáljának a 
Covid19-válságot követő helyreállításához, 
ösztönözve ezáltal a Covid19-válságot 
követő munkahelyteremtést, valamint 
elősegítve a fenntartható növekedést.

célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági, társadalmi és a nemek 
közötti egyenlőséggel kapcsolatos 
hatásának enyhítése, valamint a zöld és 
digitális átállás és a nemek közötti 
egyenlőség előmozdításának támogatása 
révén előmozdítsa az Unió gazdasági, 
társadalmi és területi kohézióját, és így 
hozzájáruljon az uniós gazdaságok 
növekedési potenciáljának a Covid19-
válságot követő helyreállításához, 
ösztönözve ezáltal a Covid19-válságot 
követő munkahelyteremtést, valamint 
elősegítve a fenntartható és inkluzív 
növekedést és a nemek közötti 
egyenlőséget.

Or. en

Módosítás 644
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítése, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatása révén előmozdítsa az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióját, és így hozzájáruljon az uniós 
gazdaságok növekedési potenciáljának a 
Covid19-válságot követő helyreállításához, 
ösztönözve ezáltal a Covid19-válságot 
követő munkahelyteremtést, valamint 
elősegítve a fenntartható növekedést.

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítése, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatása révén előmozdítsa az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióját, és így hozzájáruljon az uniós 
gazdaságok növekedési potenciáljának a 
Covid19-válságot követő helyreállításához, 
ösztönözve ezáltal a Covid19-válságot 
követő munkahelyteremtést, különös 
hangsúlyt fektetve ugyanakkor a nemek 
közötti egyenlőség előmozdítására a 
munkaerőpiacon, valamint elősegítve a 
fenntartható növekedést.

Or. en
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Módosítás 645
Piernicola Pedicini

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítése, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatása révén előmozdítsa az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióját, és így hozzájáruljon az uniós 
gazdaságok növekedési potenciáljának a 
Covid19-válságot követő helyreállításához, 
ösztönözve ezáltal a Covid19-válságot 
követő munkahelyteremtést, valamint 
elősegítve a fenntartható növekedést.

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítése, az Unió klímasemlegességre 
való átállása és a teljes környezeti 
fenntarthatóság elérése, a digitális átállás 
támogatása révén előmozdítsa az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi kohézióját, 
és így hozzájáruljon az uniós gazdaságok 
növekedési potenciáljának a Covid19-
válságot követő helyreállításához, 
ösztönözve ezáltal a Covid19-válságot 
követő munkahelyteremtést, valamint 
elősegítve a fenntartható növekedést.

Or. en

Módosítás 646
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítése, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatása révén előmozdítsa az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióját, és így hozzájáruljon az uniós 
gazdaságok növekedési potenciáljának a 

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy növelje a tagállamok 
rezilienciáját és alkalmazkodóképességét, 
enyhítse a válság gazdasági és társadalmi 
hatását, hozzájáruljon a tagállami 
gazdaságok növekedési potenciáljának a 
Covid19-válságot követő helyreállításához, 
ösztönözve ezáltal a Covid19-válságot 
követő sajáttőke-kultúrát, valamint 
elősegítve a fenntartható növekedést.
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Covid19-válságot követő helyreállításához, 
ösztönözve ezáltal a Covid19-válságot 
követő munkahelyteremtést, valamint 
elősegítve a fenntartható növekedést.

Or. en

Módosítás 647
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítése, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatása révén előmozdítsa az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióját, és így hozzájáruljon az uniós 
gazdaságok növekedési potenciáljának a 
Covid19-válságot követő helyreállításához, 
ösztönözve ezáltal a Covid19-válságot 
követő munkahelyteremtést, valamint 
elősegítve a fenntartható növekedést.

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítése, valamint a zöld átállás – 
beleértve az időközi és járulékos 
tevékenységeket – és digitális átállás 
támogatása révén előmozdítsa az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi kohézióját, 
és így hozzájáruljon az uniós gazdaságok 
növekedési potenciáljának a Covid19-
válságot követő helyreállításához, 
ösztönözve ezáltal a Covid19-válságot 
követő munkahelyteremtést, valamint 
elősegítve a fenntartható növekedést.

Or. en

Módosítás 648
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
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enyhítése, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatása révén előmozdítsa az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióját, és így hozzájáruljon az uniós 
gazdaságok növekedési potenciáljának a 
Covid19-válságot követő helyreállításához, 
ösztönözve ezáltal a Covid19-válságot 
követő munkahelyteremtést, valamint 
elősegítve a fenntartható növekedést.

enyhítése, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatása révén előmozdítsa az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióját, és így hozzájáruljon az uniós 
gazdaságok növekedési potenciáljának a 
Covid19-válságot követő helyreállításához, 
ösztönözve ezáltal a Covid19-válságot 
követő munkahelyteremtést, valamint 
elősegítve a fenntartható növekedést és a 
demográfiai helyzet javulását.

Or. en

Módosítás 649
Evelyn Regner, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Margarida Marques, Marc 
Angel, Paul Tang, Joachim Schuster, Kira Marie Peter-Hansen, Gabriele Bischoff, Pina 
Picierno

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítése, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatása révén előmozdítsa az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióját, és így hozzájáruljon az uniós 
gazdaságok növekedési potenciáljának a 
Covid19-válságot követő helyreállításához, 
ösztönözve ezáltal a Covid19-válságot 
követő munkahelyteremtést, valamint 
elősegítve a fenntartható növekedést.

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági, társadalmi és a nemek 
közötti egyenlőséggel kapcsolatos 
hatásának enyhítése, valamint a zöld és 
digitális átállás támogatása révén 
előmozdítsa az Unió gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióját, és így hozzájáruljon 
az uniós gazdaságok növekedési 
potenciáljának a Covid19-válságot követő 
helyreállításához, ösztönözve ezáltal a 
Covid19-válságot követő, a nemek közötti 
egyenlőség szempontját érvényesítő 
munkahelyteremtést, valamint elősegítve a 
fenntartható növekedést.

Or. en

Módosítás 650
José Gusmão

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

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítése, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatása révén előmozdítsa az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióját, és így hozzájáruljon az uniós 
gazdaságok növekedési potenciáljának a 
Covid19-válságot követő helyreállításához, 
ösztönözve ezáltal a Covid19-válságot 
követő munkahelyteremtést, valamint 
elősegítve a fenntartható növekedést.

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítése, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatása révén foglalkozzon a 
fent említett szakpolitikai területekkel, és 
ezáltal előmozdítsa az Unió gazdasági, 
társadalmi és területi kohézióját, és így 
hozzájáruljon az uniós gazdaságok 
növekedési potenciáljának a Covid19-
válságot követő helyreállításához, 
ösztönözve ezáltal a Covid19-válságot 
követő munkahelyteremtést, valamint 
elősegítve a fenntartható növekedést.

Or. en

Módosítás 651
Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítése, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatása révén előmozdítsa az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióját, és így hozzájáruljon az uniós 
gazdaságok növekedési potenciáljának a 
Covid19-válságot követő helyreállításához, 
ösztönözve ezáltal a Covid19-válságot 
követő munkahelyteremtést, valamint 
elősegítve a fenntartható növekedést.

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítése, valamint a zöld, a versenyképes 
tudásalapú gazdaságra történő és a 
digitális átállás támogatása révén 
előmozdítsa az Unió gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióját, és így hozzájáruljon 
az uniós gazdaságok növekedési 
potenciáljának a Covid19-válságot követő 
helyreállításához, ösztönözve ezáltal a 
Covid19-válságot követő 
munkahelyteremtést, valamint elősegítve a 
fenntartható és versenyképes növekedést.

Or. en
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Módosítás 652
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítése, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatása révén előmozdítsa az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióját, és így hozzájáruljon az uniós 
gazdaságok növekedési potenciáljának a 
Covid19-válságot követő helyreállításához, 
ösztönözve ezáltal a Covid19-válságot 
követő munkahelyteremtést, valamint 
elősegítve a fenntartható növekedést.

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítése, az infrastrukturális szakadék 
csökkentése, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatása révén előmozdítsa az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióját, és így hozzájáruljon az uniós 
gazdaságok növekedési potenciáljának a 
Covid19-válságot követő helyreállításához, 
ösztönözve ezáltal a Covid19-válságot 
követő munkahelyteremtést, valamint 
elősegítve a fenntartható növekedést.

Or. en

Módosítás 653
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítése, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatása révén előmozdítsa az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióját, és így hozzájáruljon az uniós 
gazdaságok növekedési potenciáljának a 
Covid19-válságot követő helyreállításához, 

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítése, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatása révén előmozdítsa az 
Unió hosszú távú gazdasági jólétét, és így 
hozzájáruljon az uniós gazdaságok 
növekedési potenciáljának és hosszú távú 
versenyképességének a Covid19-válságot 
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ösztönözve ezáltal a Covid19-válságot 
követő munkahelyteremtést, valamint 
elősegítve a fenntartható növekedést.

követő helyreállításához, ösztönözve 
ezáltal a Covid19-válságot követő 
munkahelyteremtést, valamint elősegítve a 
fenntartható növekedést.

Or. en

Módosítás 654
Marc Angel

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítése, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatása révén előmozdítsa az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióját, és így hozzájáruljon az uniós 
gazdaságok növekedési potenciáljának a 
Covid19-válságot követő helyreállításához, 
ösztönözve ezáltal a Covid19-válságot 
követő munkahelyteremtést, valamint 
elősegítve a fenntartható növekedést.

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítése, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatása révén előmozdítsa az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióját, és így hozzájáruljon az uniós 
gazdaságok növekedési potenciáljának a 
Covid19-válságot követő helyreállításához, 
különösen a fenntartható növekedés 
elősegítésével és a Covid19-válságot 
követő munkahelyteremtés ösztönzésével.

Or. en

Módosítás 655
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. a kisgyermekkori – nullától 
tizenkét éves korig tartó – oktatás 
infrastruktúráját erősítő intézkedések, az 
iskoláscsoportok Covid19-cel kapcsolatos 
egészségügyi előírásokhoz igazítása és a 
WHO ajánlásainak betartása érdekében;

Or. en
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Módosítás 656
Siegfried Mureşan, Mircea-Gheorghe Hava, Cristian-Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az eszköz hozzájárul az uniós 
szakpolitikák célkitűzéseihez és erősíti a 
belső piacot intézkedések, például a 
következők végrehajtása által:
– a Párizsi Megállapodás és a zöld 
megállapodás célkitűzéseit megvalósító 
intézkedések, amelyek az Unió céljainak 
eléréséhez vezetnek, hozzájárulva a 
gazdaság progresszív 
dekarbonizációjához, többek között az 
energetikai infrastruktúra pénzügyi 
finanszírozásán keresztül, különös 
tekintettel az intelligens villamosenergia-
hálózatokra és az átmeneti gázhálózatokra 
(például földgáz és/vagy hidrogén), 
energiahatékonysági intézkedések, 
beleértve az intelligens távfűtési 
rendszerek fejlesztését célzó 
intézkedéseket;
– a digitális infrastrukturát, a nemzeti 
rendszerek és munkahelyek 
digitalizációját, valamint a digitális 
munkavégzéshez való hozzáférést és a 
digitális készségeket előmozdító 
intézkedések;
– a következőket támogató intézkedések: 
gazdasági helyreállítás és stabilitás, 
többek között a fizetőképességgel 
kapcsolatos intézkedések, az ipari 
szakpolitikákhoz való alkalmazkodás 
ösztönzői, ökoszisztémák és az ellátási 
láncok diverzifikációja, kkv-k, kutatás és 
innováció, vállalkozás, a közlekedési 
infrastruktúra – például a TEN-T 
hálózatok – fejlesztése, városi mobilitás és 
intelligens városi megoldások – például e-
mobilitási töltő-infrastruktúra –, 
fenntartható idegenforgalom, többek 
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között az idegenforgalmi infrastruktúrák 
fejlesztése által, a fenntartható 
mezőgazdaságra, például a 
mezőgazdasági infrastruktúra vagy 
élelmiszer-előállító üzemek fejlesztésére 
irányuló beruházások, valamint 
vidékfejlesztési intézkedések, a válságnak 
az egységes valuta nem euróövezeti 
tagállamok általi elfogadási eljárására 
gyakorolt hatásait enyhítő intézkedések;
– a következőket erősítő intézkedések: 
szociális biztonsági és szociális jóléti 
rendszerek, élethosszig tartó tanulás és 
képzés, inkluzív munkaerőpiaci 
szakpolitikák – beleértve a társadalmi 
párbeszédet –, magas minőségű 
munkahelyteremtés, a szegénység, a 
jövedelmi egyenlőtlenség és a nemek 
közötti egyenlőtlenség elleni küzdelem, a 
társadalmi befogadás előmozdítása, az 
energiaszegénység kezelése és az 
esélyegyenlőség megteremtése, valamint a 
felzárkózás és a területi kohézió, többek 
között integrált területi beruházások;
– a következőket erősítő intézkedések: az 
egészségügyi és gondozói rendszerek 
rezilienciája, hozzáférhetősége és 
kapacitása, többek között az egészségügyi 
infrastruktúra fejlesztésével, a 
közigazgatási és a nemzeti rendszerek 
hatékonyságának növelése – beleértve az 
adminisztratív terhek minimalizálását –, 
az igazságszolgáltatási rendszerek 
hatékonyságának növelése, pénzmosás 
elleni felügyelet;
– a következőket előmozdító intézkedések: 
oktatás és készségek, többek között az 
oktatási infrastruktúra fejlesztése által, a 
készségek szerepe prioritások generációs 
célzásával az aktív munkaerő 
továbbképzése és átképzése által, a 
munkanélkülieket célzó integrációs 
programok, a gyermekek és fiatalok 
oktatással, egészségüggyel, táplálkozással, 
munkahelyekkel és lakhatással 
kapcsolatos hozzáférésébe és 
lehetőségeibe való beruházással 
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kapcsolatos szakpolitikák, a generációs 
szakadékot áthidaló szakpolitikák;

Or. en

Módosítás 657
José Gusmão

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az eszköz hozzájárul az uniós 
szakpolitikák, az ENSZ fenntartható 
fejlődési céljai, a szociális jogok európai 
pillére és a Párizsi Megállapodás 
célkitűzéseihez, valamint intézkedések 
végrehajtása révén erősíti a belső piacot a 
következők érdekében:
– a Párizsi Megállapodás és a zöld 
megállapodás célkitűzéseinek gyakorlati 
megvalósítása, hozzájárulva a gazdaság 
dekarbonizációjához;
– a gazdasági helyreállítás és az ipari 
szakpolitikák támogatása, hozzájárulás az 
ellátási láncok diverzifikációjához, 
valamint a rövid termelési/értékesítési 
csatornák előmozdítása, kkv-k, kutatás és 
innováció, valamint a fenntartható 
infrastruktúra fejlesztése érdekében;
– a szociális biztonsági és szociális jóléti 
rendszerek, az élethosszig tartó tanulás és 
képzés, a stabil munkavállalói jogokon 
alapuló munkaerőpiaci szakpolitikák 
erősítése a növekvő bizonytalanság elleni 
küzdelem érdekében, beleértve a 
társadalmi párbeszédet, a magas 
minőségű munkahelyek létrehozását, a 
szegénység, a jövedelmi és a nemek közötti 
egyenlőtlenség elleni küzdelmet, a 
társadalmi befogadás előmozdítását, az 
energiaszegénység kezelését és az 
esélyegyenlőség megteremtését;
– közegészségügyi és gondozói rendszerek 
rezilienciájának, hozzáférhetőségének és 
kapacitásának erősítése;
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– az oktatás és a készségek, az aktív 
munkaerő továbbképzése és átképzése 
szerepének előmozdítása, a gyermekek és 
fiatalok oktatással, egészségüggyel, 
táplálkozással, munkahelyekkel és 
lakhatással kapcsolatos hozzáférésébe és 
lehetőségeibe való beruházással 
kapcsolatos szakpolitikák.

Or. en

Módosítás 658
Andrey Novakov

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az eszköz hozzájárul az uniós 
szakpolitikák célkitűzéseihez a következő 
intézkedések végrehajtásával:
– a következőket erősítő intézkedések: az 
egészségügyi és gondozói rendszerek 
rezilienciája, hozzáférhetősége és 
kapacitása, a közigazgatási és a nemzeti 
rendszerek hatékonyságának növelése, 
beleértve az adminisztratív terhek 
minimalizálását, az igazságszolgáltatási 
rendszerek hatékonyságának növelése, 
pénzmosás elleni felügyelet, valamint a 
migrációkezelési és határigazgatási 
rendszerek erősítése;
– a gazdasági helyreállítást és stabilitást 
támogató intézkedések, az ipari 
szakpolitikákhoz való alkalmazkodás 
ösztönzői, ökoszisztémák és az ellátási 
láncok diverzifikációja, kkv-k, kutatás és 
innováció, vállalkozás, az 
idegenforgalom, a fenntartható 
infrastruktúra fejlesztése, a 
mezőgazdasági infrastruktúra fejlesztése, 
a válságnak az egységes valuta nem 
euróövezeti tagállamok általi elfogadási 
eljárására gyakorolt hatásait enyhítő 
intézkedések.

Or. en
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Módosítás 659
Martin Hojsík

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az eszköz hozzájárul az uniós 
szakpolitikák, az ENSZ fenntartható 
fejlődési céljainak, a szociális jogok 
európai pillére és a Párizsi Megállapodás 
célkitűzéseihez, valamint erősíti a belső 
piacot a következő intézkedések 
végrehajtásával:
– a Párizsi Megállapodás, a zöld 
megállapodás célkitűzéseit a gyakorlatban 
megvalósító intézkedések, amelyek az 
Unió új, 2030-as céljainak eléréséhez 
vezetnek, hozzájárulva a gazdaság 
progresszív dekarbonizációjához és a 
klímasemlegesség eléréséhez a(z) 
XXXX/XX rendeletben (európai 
klímarendelet) foglalt uniós célkitűzésnek 
megfelelően.

Or. en

Módosítás 660
Aurore Lalucq

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az eszköz hozzájárul az uniós 
szakpolitikák, az ENSZ fenntartható 
fejlődési céljainak, a szociális jogok 
európai pillére és a Párizsi Megállapodás 
célkitűzéseihez, valamint erősíti a belső 
piacot a következő intézkedések 
végrehajtásával:
– a Párizsi Megállapodás, a zöld 
megállapodás célkitűzéseit a gyakorlatban 
megvalósító intézkedések, amelyek az 
Unió új, 2030-as célértékeinek eléréséhez 
vezetnek, hozzájárulva a gazdaság 
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progresszív dekarbonizációjához és a 
klímasemlegesség eléréséhez a 
[klímarendelet]-ben foglalt uniós 
célkitűzésnek megfelelően.

Or. en

Módosítás 661
Luděk Niedermayer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az eszköz hozzájárul az uniós 
szakpolitikák célkitűzéseihez olyan 
intézkedések végrehajtásával, amelyek 
jelentősen felgyorsítanák az IKT-
kompetencia növekedését, különösen az 
alap- és középfokú oktatásban, valamint 
olyan intézkedések végrehajtásával, 
amelyek előmozdítják a technológia e-
tanulásban, távoktatásban és projektalapú 
oktatásban való felhasználását, különösen 
az alap- és középfokú oktatásban, és 
amely Unió-szerte elérhetővé tenné azt a 
diákok számára.

Or. en

Módosítás 662
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az eszköz hozzájárul az Európai 
Unió szakpolitikai célkitűzéseihez, az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljaihoz, a 
szociális jogok európai pilléréhez és a 
Párizsi Megállapodás végrehajtásához, 
valamint az európai gazdaságok, 
társadalmak és intézmények közötti 
kapcsolatok támogatásához.
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Or. en

Módosítás 663
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) E rendelet IV. melléklete nem 
kötelező erejű útmutatást tartalmaz a 
3. cikkben meghatározott európai 
szakpolitikai prioritási területek körébe 
tartozó reform- és beruházási 
intézkedéseket illetően.

Or. en

Módosítás 664
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az általános célkitűzés 
megvalósítása érdekében a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz egyedi 
célkitűzése az, hogy pénzügyi támogatást 
nyújtson a tagállamoknak a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveikben a reformokra 
és beruházásokra vonatkozóan 
meghatározott mérföldkövek és célok 
megvalósítása céljából. Ezt az egyedi 
célkitűzést az érintett tagállamokkal szoros 
együttműködésben kell megvalósítani.

(2) Az általános célkitűzés 
megvalósítása érdekében a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz egyedi 
célkitűzése az, hogy pénzügyi támogatást 
nyújtson a tagállamoknak a helyreállítási, 
rezilienciaépítési és átállási terveikben a 
reformokra és beruházásokra vonatkozóan 
összehangolt mutatók és a természeti 
tőkére vonatkozó számviteli módszerek 
révén meghatározott tudományos alapú és 
időhöz kötött mérföldkövek és célok 
megvalósítása céljából. Ezt az egyedi 
célkitűzést független tudományos 
szakértőkkel és az érintett tagállamokkal 
szoros együttműködésben kell 
megvalósítani.

Or. en
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Módosítás 665
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az általános célkitűzés 
megvalósítása érdekében a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz egyedi 
célkitűzése az, hogy pénzügyi támogatást 
nyújtson a tagállamoknak a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveikben a reformokra 
és beruházásokra vonatkozóan 
meghatározott mérföldkövek és célok 
megvalósítása céljából. Ezt az egyedi 
célkitűzést az érintett tagállamokkal szoros 
együttműködésben kell megvalósítani.

(2) Az általános célkitűzés 
megvalósítása érdekében a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz egyedi 
célkitűzése az, hogy pénzügyi támogatást 
nyújtson a tagállamoknak a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveikben a reformokra 
és beruházási intézkedésekre vonatkozóan 
meghatározott mérföldkövek és célok 
megvalósítása céljából, a 3. cikkben 
meghatározott közös európai szakpolitikai 
prioritási területeknek megfelelően. Ezt az 
egyedi célkitűzést az érintett tagállamokkal 
szoros együttműködésben kell 
megvalósítani.

Or. en

Módosítás 666
Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az általános célkitűzés 
megvalósítása érdekében a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz egyedi 
célkitűzése az, hogy pénzügyi támogatást 
nyújtson a tagállamoknak a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveikben a reformokra 
és beruházásokra vonatkozóan 
meghatározott mérföldkövek és célok 
megvalósítása céljából. Ezt az egyedi 
célkitűzést az érintett tagállamokkal szoros 
együttműködésben kell megvalósítani.

(2) Az általános célkitűzés 
megvalósítása érdekében a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz egyedi 
célkitűzése az, hogy pénzügyi támogatást 
nyújtson a tagállamoknak a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveikben a strukturális 
reformokra (többek között a közigazgatási 
rendszerekére) és beruházásokra 
vonatkozóan meghatározott mérföldkövek 
és célok megvalósítása céljából. Ezt az 
egyedi célkitűzést az érintett tagállamokkal 
szoros együttműködésben kell 
megvalósítani.

Or. en
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Módosítás 667
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az általános célkitűzés 
megvalósítása érdekében a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz egyedi 
célkitűzése az, hogy pénzügyi támogatást 
nyújtson a tagállamoknak a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveikben a reformokra 
és beruházásokra vonatkozóan 
meghatározott mérföldkövek és célok 
megvalósítása céljából. Ezt az egyedi 
célkitűzést az érintett tagállamokkal szoros 
együttműködésben kell megvalósítani.

(2) Az általános célkitűzés 
megvalósítása érdekében a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz egyedi 
célkitűzése az, hogy pénzügyi támogatást 
nyújtson a tagállamoknak a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveikben a 
növekedésserkentő reformokra és 
fenntartható beruházásokra vonatkozóan 
meghatározott egyértelmű mérföldkövek és 
célok megvalósítása céljából. Ezt az egyedi 
célkitűzést az érintett tagállamokkal szoros 
együttműködésben kell megvalósítani.

Or. en

Módosítás 668
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az általános célkitűzés 
megvalósítása érdekében a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz egyedi 
célkitűzése az, hogy pénzügyi támogatást 
nyújtson a tagállamoknak a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveikben a reformokra 
és beruházásokra vonatkozóan 
meghatározott mérföldkövek és célok 
megvalósítása céljából. Ezt az egyedi 
célkitűzést az érintett tagállamokkal szoros 
együttműködésben kell megvalósítani.

(2) Az általános célkitűzés 
megvalósítása érdekében a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz egyedi 
célkitűzése az, hogy pénzügyi támogatást 
nyújtson a tagállamoknak a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveikben a 
növekedésserkentő reformokra és 
fenntartható beruházásokra vonatkozóan 
meghatározott egyértelmű mérföldkövek és 
célok megvalósítása céljából. Ezt az egyedi 
célkitűzést az érintett tagállamokkal szoros 
együttműködésben kell megvalósítani.

Or. en

Módosítás 669
Linea Søgaard-Lidell
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az általános célkitűzés 
megvalósítása érdekében a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz egyedi 
célkitűzése az, hogy pénzügyi támogatást 
nyújtson a tagállamoknak a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveikben a reformokra 
és beruházásokra vonatkozóan 
meghatározott mérföldkövek és célok 
megvalósítása céljából. Ezt az egyedi 
célkitűzést az érintett tagállamokkal szoros 
együttműködésben kell megvalósítani.

(2) Az általános célkitűzés 
megvalósítása érdekében a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz egyedi 
célkitűzése az, hogy pénzügyi támogatást 
nyújtson a tagállamoknak a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveikben a reformokra 
és beruházásokra vonatkozóan 
meghatározott mérföldkövek és célok 
megvalósítása céljából. Ezt az egyedi 
célkitűzést az érintett tagállamokkal szoros 
és átlátható együttműködésben kell 
megvalósítani.

Or. en

Módosítás 670
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok által 
2020. február 1-je után elindított 
reformok és beruházások támogathatók a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközből.

Or. en

Módosítás 671
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az eszköz pénzügyi támogatást 
nyújt a dekarbonizáció, a digitalizáció és a 
kkv-k támogatásának területén:
– az eszköz keretében támogatott 
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intézkedések 40%-a hozzájárul az Unió 
dekarbonizációs céljaihoz, különösen az 
új technológiák fejlesztésébe és az 
infrastruktúra kiterjesztésébe való 
beruházás által. Ide tartozik a földgáz és a 
hidrogén is;
– az eszköz keretében támogatott 
intézkedések 40%-a hozzájárul az Unió 
digitalizációs céljaihoz, többek között a 
kutatáshoz, infrastruktúrához és az e-
szolgáltatások fejlesztéséhez való 
hozzájárulás által;
– az összes intézkedés 20%-át a kkv-k 
támogatásának szentelik.

Or. en

Módosítás 672
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Linea Søgaard-Lidell, Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz csak olyan 
projekteket támogathat, amelyek 
tiszteletben tartják a jelentős károkozás 
elkerülését célzó elvet, ahogyan azt a 
fenntartható befektetések előmozdítását 
célzó keret létrehozásáról szóló 
(EU) 2020/852 rendelet meghatározza.
Egy e rendeletet kiegészítő 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus révén 
a Bizottság részletes szabályokat határoz 
meg arra vonatkozóan, hogy a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
esetében hogyan alkalmazandó a jelentős 
károkozás elkerülését célzó elv a 
fenntartható befektetések előmozdítását 
célzó keret létrehozásáról szóló 
(EU) 2020/852 rendelet által 
meghatározott kritériumok használatával.
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Or. en

Módosítás 673
Martin Hojsík

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Párizsi Megállapodás és az 
európai zöld megállapodás célkitűzéseihez 
való hozzájárulás és az azokkal való teljes 
körű összhang érdekében minden 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervnek 
legalább a keretösszeg 37%-ával 
hozzájárul az éghajlat-politika általános 
érvényesítéséhez, 10%-ával pedig a 
biológiai sokféleséghez. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek keretében 
kiosztott támogatásoknak tiszteletben kell 
tartaniuk a jelentős károkozás elkerülését 
célzó elvet, ahogyan azt az (EU) 2020/852 
rendelet [a fenntartható befektetések 
előmozdítását célzó keret létrehozásáról 
szóló rendelet] meghatározza.

Or. en

Indokolás

Az EP 2020/2732(RSP) számú állásfoglalásában kérte az éghajlathoz kapcsolódó 30%-os és 
a biológiai sokféleséghez kapcsolódó 10%-os célok kötelezővé tételét. A következetesség 
érdekében az EP-nek legalább 37%-os éghajlatpolitikai kiadásokat kell kérnie (összhangban 
a Bizottságnak az éghajlati szempontok érvényesítéséről szóló, 2020.08.27-i 84. számú 
értékelő adatlapjával) az Európai Tanács által az MFF és a Next Generation EU számára 
meghatározott 30%-os éghajlati cél és a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz számára 
meghatározott 10%-os biodiverzitási kiadások eléréséhez. Ez a megközelítés kétszeres 
számolást ír elő: a biodiverzitási cél elérése az éghajlattal kapcsolatos kiadások révén 
elősegíthető.

Módosítás 674
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández, Costas Mavrides

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

(2a) Az eszközből nyújtott támogatás 
nem helyettesíti az ismétlődő nemzeti 
költségvetési kiadásokat és tiszteletben 
tartja az uniós finanszírozás 
addicionalitásának elvét. Ugyanakkor a 
beruházásokból és reformokból származó 
ismétlődő költségeket figyelembe kell 
venni a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv költségvetésében, ha azok közvetlen 
pozitív strukturális előnyökkel járnak, és 
ha a költségvetési egyensúlyra gyakorolt 
negatív hatás csak átmeneti.

Or. en

Módosítás 675
Aurore Lalucq

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az eszköz csak akkor támogat 
ismétlődő nemzeti költségvetési kiadásokat 
vagy véglegesre tervezett 
adókedvezményeket, ha bizonyítható, hogy 
ezek a kiadások vagy adókedvezmények 
hozzájárulnak a 3. cikkben foglalt 
célkitűzések valamelyikéhez, miközben 
intézkedések révén gondoskodnak arról, 
hogy azok ne érintsék hátrányosan az 
éghajlati és a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos cselekvési tervet és a 
környezeti fenntarthatóságot.

Or. en

Módosítás 676
Nicolae Ştefănuță

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

(2a) Az eszközből nyert támogatás nem 
helyettesíti a nemzeti kiadásokat és 
tiszteletben tartja az uniós finanszírozás 
addicionalitásának elvét, kivéve, ha a 
tagállam kellően megindokolja a nemzeti 
kiadások korlátozott, az oktatási és 
kutatási ágazattal kapcsolatos nemzeti 
kiadások európai átlagának elérését célzó 
áthelyezését.

Or. en

Módosítás 677
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköznek biztosítania 
kell, hogy az eszköz keretösszegének 50%-
a éghajlat-politikai fellépéseket támogat 
az európai zöld megállapodás és a Párizsi 
Megállapodás célkitűzéseinek 
megfelelően. A tagállamok az uniós 
taxonómiában meghatározott kritériumok 
felhasználásával azonosítják és nyomon 
követik az éghajlat-politikai kiadásokat.

Or. en

Módosítás 678
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A projektek uniós hozzáadott 
értéket teremtenek, és elsőbbséget 
élveznek a határokon átnyúló projektek, 
illetve azon projektek, amelyek az 
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átgyűrűző hatásnak köszönhetően hoznak 
létre uniós hozzáadott értéket egynél több 
tagállamban vagy régióban.

Or. en

Módosítás 679
Johan Van Overtveldt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az eszköz nem helyettesíti az 
ismétlődő nemzeti kiadásokat, és a 
tagállamok közberuházásaik mértékét 
legalább a megelőző öt év átlagos 
mértékének szintjén tartják.

Or. en

Módosítás 680
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az eszközből nyújtott támogatás 
nem helyettesíti az ismétlődő nemzeti 
költségvetési kiadásokat és tiszteletben 
tartja az uniós finanszírozás 
addicionalitásának elvét.

Or. en

Módosítás 681
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az eszköz nem sértheti az Unió 
stratégiai és gazdasági érdekeit. Ezért nem 
nyújtható támogatás harmadik országok 
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stratégiai beruházási terveinek részét 
képező projektekhez.

Or. en

Módosítás 682
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az ismétlődő kormányzati 
költségek nem támogathatók ezen eszköz 
keretében.

Or. en

Módosítás 683
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) Az eszköz nem helyettesítheti a 
rendes nemzeti költségvetési kiadásokat.

Or. en

Módosítás 684
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2d) Az eszköz nem finanszírozhat a 
belső piacra nézve hátrányos projekteket, 
illetve olyanokat, amelyek 
hozzájárulhatnak annak 
széttagolódásához.

Or. en



AM\1213689HU.docx 69/295 PE657.420v01-00

HU

Módosítás 685
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
A beruházási és reformintézkedések 

általános elvei a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek keretében

(1) Az eszköz csak olyan 
tevékenységeket támogat, amelyek nem 
okoznak jelentős kárt egy vagy több, az 
(EU) 2020/852 rendelet 9. cikkében 
említett környezeti célkitűzés 
szempontjából az (EU) 2020/852 rendelet 
17. cikkének megfelelően, valamint olyan 
tevékenységeket, amelyeket a 
(EU) 2020/852 rendelet 18. cikkében leírt 
„minimális biztosítékoknak” megfelelően 
hajtanak végre.
(2) Az eszköz nem támogat olyan 
tevékenységeket, amelyek olyan 
karbonintenzív eszközöktől való függést 
eredményeznek, amelyek aláássák az Unió 
éghajlati és környezeti célkitűzéseinek 
elérését. Különösen nem támogatja a 
következőkhöz kapcsolódó beruházásokat:
a) atomerőművek leszerelése, 
működtetése, alkalmazása és építése, vagy 
a nukleáris hulladék kezelése vagy 
tárolása;
b) fosszilis tüzelőanyagok feltárása, 
előállítása, feldolgozása, elosztása, 
tárolása vagy égetése;
c) a hulladék hulladéklerakóban való 
ártalmatlanítása;
d) szemétégetők létesítése;
e) repülőtéri infrastruktúra, a 
legkülső régiók kivételével;
f) belső égésű motorral felszerelt 
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járművek.
(3) A 15. cikkben említett 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
becsült összköltségének legalább 40%-át 
olyan tevékenységekre kell elosztani, 
amelyek jelentős mértékben 
hozzájárulnak az éghajlatváltozás 
mérsékléséhez vagy az ahhoz való 
alkalmazkodáshoz, az (EU) 2020/852 
rendelet 10. és 11. cikkének megfelelően. 
A helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
becsült összköltségének legalább 10%-át 
olyan tevékenységekre kell elosztani, 
amelyek jelentős mértékben 
hozzájárulnak azon rendelet bármely 
másik környezeti célkitűzéséhez. A 
Bizottság a 25a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad 
el a módszertan és a kapcsolódó 
jelentéstételre vonatkozó rendelkezés 
meghatározására, hogy támogassa a 
tagállamokat az e bekezdésben előírtak 
teljesítésében és nyomon kövesse az e 
követelményeknek való megfelelést.
A 14. cikk (1) bekezdésében említett 
valamennyi, a zöld átállás uniós 
szakpolitikai prioritási területe számára 
elosztott támogatás olyan gazdasági 
tevékenységeket támogat, amelyek az 
(EU) 2020/852 rendelet 3. cikkének 
megfelelően környezeti szempontból 
fenntarthatónak minősülnek.
(4) Az eszköz által támogatott 
beruházási és reformintézkedések nem 
helyettesítik az ismétlődő nemzeti 
költségvetési kiadásokat és 
kötelezettségeket.
(5) Az eszköz nem támogat olyan 
beruházásokat és reformintézkedéseket, 
amelyeknek nincs hosszú távú hatása, 
vagy amelyek hosszú időre vagy 
véglegesen csökkentik az államháztartási 
bevételeket, mint például az 
adócsökkentések vagy az 
illetékcsökkentések.
(6) Az eszköz által támogatott 
beruházási és reformintézkedések 
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tiszteletben tartják a nemek közötti 
egyenlőség elvét, és biztosítják a nemi 
szempontból kiegyensúlyozott hatást a 
foglalkoztatottságra gyakorolt hatás és a 
pénzügyi előnyök kapcsán, szem előtt 
tartva a beruházások többségében nőket, 
illetve férfiakat foglalkoztató ágazatok 
közötti kiegyensúlyozását, beleértve a 
gondozói szolgáltatásokra irányuló 
beruházásokat. A nemzeti tervek 
intézkedéseinek összesített hatásairól a 
Bizottságnak benyújtott nemzeti nemi 
szempontú hatásvizsgálatokban kell 
beszámolni, és azt az eszköz értékelésének 
elengedhetetlen elemeként kell kezelni.
(7) Az eszköz által támogatott, IT-
szoftverek és -hardverek beszerzésével 
és/vagy engedélyezésével járó 
beruházásoknak és reformintézkedések 
tiszteletben tartják a hozzáférhetőség, az 
interoperabilitás, az energiahatékonyság 
és a személyes adatok védelmének elvét, 
előmozdítják a nyílt forráskódú 
megoldások használatát, és ösztönzik a 
kis- és középvállalkozások, valamint az 
induló innovatív vállalkozások 
kereskedelmi tranzakcióit.
(8) A tagállamok a 3. cikkben említett 
követelmények sérelme nélkül biztosítják 
az eszközből származó támogatások 
szükségletalapú elosztását a települések és 
a helyi önkormányzatok között, és 
maximális pénzügyi hozzájárulásuk 
10. cikkben említett legalább 10%-át 
települések és helyi önkormányzatok 
számára osztják el, valamint biztosítják e 
források közvetlen hozzáférhetőségét. A 
Bizottság a 25a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogad el a tagállamok által végrehajtandó 
intézkedések meghatározására az 
eszközből származó források települések 
és a helyi önkormányzatok számára való 
feltöltését illetően.
(9) A Covid19-világjárvány gazdasági 
és társadalmi következményeihez 
kapcsolódó, 2020. február 1-e után 
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tervezett beruházások és 
reformintézkedések támogathatók a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
keretében, amennyiben megfelelnek az e 
rendeletben foglalt előírásoknak.

Or. en

Módosítás 686
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Clotilde Armand

Rendeletre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
Horizontális követelmények

(1) A 16. cikk (2a) bekezdésével 
összhangban a Bizottság biztosítja a 
következőket: 
a) Az eszköz nem sérti az Unió 
stratégiai és gazdasági érdekeit. E 
tekintetben nem kaphatnak támogatást az 
olyan projektek, amelyek harmadik 
országok stratégiai beruházási terveinek 
részét képezik, és amelyek olyan, az 
(EU) 2019/452 rendelet 4. cikke 
értelmében a tagállamok és a Bizottság 
által figyelembe veendő tényezők körébe 
esnek, amelyek valószínűsíthetően érintik 
a biztonságot vagy a közrendet;
b) Az eszköz nem helyettesíti és nem 
támogatja az ismétlődő nemzeti 
költségvetési kiadásokat, és tiszteletben 
tartja az uniós finanszírozás 
addicionalitásának elvét; 
c) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervek uniós hozzáadott értéket 
teremtenek – azaz olyan, az uniós 
beavatkozás révén létrejött értéket, amely 
hozzáadódik azon értékhez, amelyet 
egyébként kizárólag a tagállamok 
hoznának létre –, és az érintett tagállamok 
jelentős előnyökhöz jutnak a más 
helyreállítási és rezilienciaépítési 
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tervekkel való szinergiákból;
d) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv illeszkedik a 2020–2025-ös uniós 
nemi esélyegyenlőségi stratégia elveihez;
e) A 15. cikkben említett valamennyi 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
becsült összköltségének legalább 37%-át 
olyan tevékenységekre kell elosztani, 
amelyek hozzájárulnak az 
éghajlatváltozás mérsékléséhez;
f) Valamennyi helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervnek meg kell felelnie 
a következő allokációs 
minimumkövetelményeknek: 
– 20% a 2050 előtt elérendő 
klímasemlegességet célzó zöld 
transzformációra, figyelembe véve a zöld 
megállapodás célkitűzéseit; 
– 20% a versenyképes, nyitott és 
hozzáférhető digitális társadalomra és 
gazdaságra való átállásra a magánszektor, 
az iskolák és a közigazgatás 
digitalizációjának támogatása révén, 
beleértve az igazságszolgáltatási rendszert, 
figyelembe véve a digitális menetrend 
célkitűzéseit; 
– 20% a jövő nemzedékért való 
szakpolitikákra, különösen az oktatás, a 
gyermekpolitikák és az ifjúsági 
munkanélküliség terén, beleértve a 
szakképzést is; figyelembe véve az európai 
készségfejlesztési program, az ifjúsági 
garancia és a gyermekgarancia 
célkitűzéseit. 
(2) Amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv nem felel meg a 
fentebb felsorolt horizontális 
követelményeknek, a terv nem tekintendő 
támogathatónak. Az érintett tagállam a 
technikai támogatási eszköz részeként 
technikai segítségnyújtás iránti kérelmet 
nyújthat be annak érdekében, hogy a 
következő ciklusokban jobban 
előkészíthesse a javaslatot. 

Or. en
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Módosítás 687
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az [EURI] rendelet 3. cikke (2) 
bekezdése a) pontjának ii. pontjában 
említett, vissza nem térítendő támogatásra 
rendelkezésre álló 334 950 000 000 EUR 
összegből folyó áron, az [EURI] rendelet 4. 
cikkének (4) és (8) bekezdésében 
meghatározott feltételek mellett.

a) az [EURI] rendelet 3. cikke (2) 
bekezdése a) pontjának ii. pontjában 
említett, vissza nem térítendő támogatásra 
rendelkezésre álló 200 000 000 000 EUR 
összegből folyó áron, az [EURI] rendelet 4. 
cikkének (4) és (8) bekezdésében 
meghatározott feltételek mellett.

Or. en

Módosítás 688
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az [EURI] rendelet 3. cikke (2) 
bekezdése a) pontjának ii. pontjában 
említett, vissza nem térítendő támogatásra 
rendelkezésre álló 334 950 000 000 EUR 
összegből folyó áron, az [EURI] rendelet 4. 
cikkének (4) és (8) bekezdésében 
meghatározott feltételek mellett.

a) az [EURI] rendelet 3. cikke (2) 
bekezdése a) pontjának ii. pontjában 
említett, vissza nem térítendő támogatásra 
rendelkezésre álló 337 968 000 000 EUR 
összegből folyó áron, az [EURI] rendelet 4. 
cikkének (4) és (8) bekezdésében 
meghatározott feltételek mellett.

Or. en

Módosítás 689
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az [EURI] rendelet 3. cikke (2) a) az [EURI] rendelet 3. cikke (2) 
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bekezdése a) pontjának ii. pontjában 
említett, vissza nem térítendő támogatásra 
rendelkezésre álló 334 950 000 000 EUR 
összegből folyó áron, az [EURI] rendelet 4. 
cikkének (4) és (8) bekezdésében 
meghatározott feltételek mellett.

bekezdése a) pontjának ii. pontjában 
említett, vissza nem térítendő támogatásra 
rendelkezésre álló 312 500 000 000 EUR 
összegből 2018-as áron, az [EURI] 
rendelet 4. cikkének (4) és (8) 
bekezdésében meghatározott feltételek 
mellett.

Or. en

Módosítás 690
Engin Eroglu

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az [EURI] rendelet 3. cikke (2) 
bekezdése a) pontjának ii. pontjában 
említett, vissza nem térítendő támogatásra 
rendelkezésre álló 334 950 000 000 EUR 
összegből folyó áron, az [EURI] rendelet 4. 
cikkének (4) és (8) bekezdésében 
meghatározott feltételek mellett.

a) az [EURI] rendelet 3. cikke (2) 
bekezdése a) pontjának ii. pontjában 
említett, vissza nem térítendő támogatásra 
rendelkezésre álló 0 EUR összegből folyó 
áron, az [EURI] rendelet 4. cikkének (4) és 
(8) bekezdésében meghatározott feltételek 
mellett.

Or. de

Módosítás 691
Caroline Nagtegaal, Nicola Beer

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az [EURI] rendelet 3. cikke (2) 
bekezdése b) pontjában említett, a 
tagállamok számára a 12. és 13. cikk 
rendelkezései szerint hiteltámogatásra 
rendelkezésre álló 267 955 000 000 EUR 
összegből folyó áron, az [EURI] rendelet 4. 
cikkének (5) bekezdésében meghatározott 
feltételek mellett.

b) az [EURI] rendelet 3. cikke (2) 
bekezdése b) pontjában említett, a 
tagállamok számára a 12. és 13. cikk 
rendelkezései szerint nem megújuló 
hiteltámogatásra rendelkezésre álló 
267 955 000 000 EUR összegből folyó 
áron, az [EURI] rendelet 4. cikkének (5) 
bekezdésében meghatározott feltételek 
mellett.

Or. en
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Módosítás 692
Engin Eroglu

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az [EURI] rendelet 3. cikke (2) 
bekezdése b) pontjában említett, a 
tagállamok számára a 12. és 13. cikk 
rendelkezései szerint hiteltámogatásra 
rendelkezésre álló 267 955 000 000 EUR 
összegből folyó áron, az [EURI] rendelet 4. 
cikkének (5) bekezdésében meghatározott 
feltételek mellett.

b) az [EURI] rendelet 3. cikke (2) 
bekezdése b) pontjában említett, a 
tagállamok számára a 12. és 13. cikk 
rendelkezései szerint hiteltámogatásra 
rendelkezésre álló 100 000 000 000 EUR 
összegből folyó áron, az [EURI] rendelet 4. 
cikkének (5) bekezdésében meghatározott 
feltételek mellett.

Or. de

Módosítás 693
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az [EURI] rendelet 3. cikke (2) 
bekezdése b) pontjában említett, a 
tagállamok számára a 12. és 13. cikk 
rendelkezései szerint hiteltámogatásra 
rendelkezésre álló 267 955 000 000 EUR 
összegből folyó áron, az [EURI] rendelet 4. 
cikkének (5) bekezdésében meghatározott 
feltételek mellett.

b) az [EURI] rendelet 3. cikke (2) 
bekezdése b) pontjában említett, a 
tagállamok számára a 12. és 13. cikk 
rendelkezései szerint hiteltámogatásra 
rendelkezésre álló 120 000 000 000 EUR 
összegből folyó áron, az [EURI] rendelet 4. 
cikkének (5) bekezdésében meghatározott 
feltételek mellett.

Or. en

Módosítás 694
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az [EURI] rendelet 3. cikke (2) 
bekezdése b) pontjában említett, a 

b) az [EURI] rendelet 3. cikke (2) 
bekezdése b) pontjában említett, a 
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tagállamok számára a 12. és 13. cikk 
rendelkezései szerint hiteltámogatásra 
rendelkezésre álló 267 955 000 000 EUR 
összegből folyó áron, az [EURI] rendelet 4. 
cikkének (5) bekezdésében meghatározott 
feltételek mellett.

tagállamok számára a 12. és 13. cikk 
rendelkezései szerint hiteltámogatásra 
rendelkezésre álló 385 856 000 000 EUR 
összegből folyó áron, az [EURI] rendelet 4. 
cikkének (5) bekezdésében meghatározott 
feltételek mellett.

Or. en

Módosítás 695
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az [EURI] rendelet 3. cikke (2) 
bekezdése b) pontjában említett, a 
tagállamok számára a 12. és 13. cikk 
rendelkezései szerint hiteltámogatásra 
rendelkezésre álló 267 955 000 000 EUR 
összegből folyó áron, az [EURI] rendelet 4. 
cikkének (5) bekezdésében meghatározott 
feltételek mellett.

b) az [EURI] rendelet 3. cikke (2) 
bekezdése b) pontjában említett, a 
tagállamok számára a 12. és 13. cikk 
rendelkezései szerint hiteltámogatásra 
rendelkezésre álló 360 000 000 000 EUR 
összegből 2018-as áron, az [EURI] 
rendelet 4. cikkének (5) bekezdésében 
meghatározott feltételek mellett.

Or. en

Módosítás 696
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) Az 5. cikk (1) bekezdésének a) és 
b) pontjában említett összeg 10%-át az 
5a. cikkben meghatározott, közös európai 
érdeket szolgáló projektekhez kell 
rendelni. A közös európai érdeket szolgáló 
projekteket finanszírozó összegeket azon 
tagállamok részesedéseiből kell allokálni, 
amelyekben a projekteket végrehajtják.

Or. en
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Módosítás 697
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában 
említett összegekből fedezhetők az adott 
eszköz irányításához és az eszköz 
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, 
illetve a szervezeti információtechnológiai 
eszközökkel kapcsolatos kiadások, 
akárcsak az adott eszköz irányítása 
tekintetében a Bizottságnál felmerült 
minden egyéb technikai és igazgatási 
segítségnyújtási kiadás. A kiadások 
emellett magukban foglalhatják egyéb 
támogató tevékenységeknek – például a 
projektek helyszíni minőség-
ellenőrzésének és nyomon követésének – a 
költségeit, valamint a reformok és 
beruházások értékelésével és 
végrehajtásával kapcsolatos partneri 
tanácsadás és szakértői közreműködés 
költségeit.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában 
említett összegekből fedezhetők az adott 
eszköz irányításához és az eszköz 
célkitűzéseinek megvalósításához 
szükséges előkészítő, nyomonkövetési, 
kontroll-, ellenőrzési és értékelési 
tevékenységekkel – különösen 
tanulmányokkal, szakértői ülésekkel, az 
érdekelt felek bevonásával, 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, 
illetve a szervezeti információtechnológiai 
eszközökkel kapcsolatos kiadások, 
akárcsak az adott eszköz irányítása 
tekintetében a Bizottságnál felmerült 
minden egyéb technikai és igazgatási 
segítségnyújtási kiadás. A kiadások 
emellett magukban foglalhatják egyéb 
támogató tevékenységeknek – például a 
projektek helyszíni minőség-
ellenőrzésének és nyomon követésének – a 
költségeit, valamint a reformok és 
beruházások értékelésével és 
végrehajtásával kapcsolatos partneri 
tanácsadás és szakértői közreműködés 
költségeit. A tagállamok az XX/YYYY 
rendelettel [technikai támogatási 
eszközről szóló rendelet] összhangban 
technikai támogatást is kérhetnek.

Or. en

Módosítás 698
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában 
említett összegekből fedezhetők az adott 
eszköz irányításához és az eszköz 
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, 
illetve a szervezeti információtechnológiai 
eszközökkel kapcsolatos kiadások, 
akárcsak az adott eszköz irányítása 
tekintetében a Bizottságnál felmerült 
minden egyéb technikai és igazgatási 
segítségnyújtási kiadás. A kiadások 
emellett magukban foglalhatják egyéb 
támogató tevékenységeknek – például a 
projektek helyszíni minőség-
ellenőrzésének és nyomon követésének – a 
költségeit, valamint a reformok és 
beruházások értékelésével és 
végrehajtásával kapcsolatos partneri 
tanácsadás és szakértői közreműködés 
költségeit.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában 
említett összegekből fedezhetők az adott 
eszköz irányításához és az eszköz 
célkitűzéseinek megvalósításához 
szükséges előkészítő, nyomonkövetési, 
kontroll-, ellenőrzési és értékelési 
tevékenységekkel – különösen 
tanulmányokkal, szakértői ülésekkel, 
információs és kommunikációs 
intézkedésekkel, a helyi és regionális 
önkormányzatok, szociális partnerek, 
polgári jogi szervezetek és más érdekelt 
felek bevonásának előmozdításával, 
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, illetve a szervezeti 
információtechnológiai eszközökkel 
kapcsolatos kiadások, akárcsak az adott 
eszköz irányítása tekintetében a 
Bizottságnál felmerült minden egyéb 
technikai és igazgatási segítségnyújtási 
kiadás. A kiadások emellett magukban 
foglalhatják egyéb támogató 
tevékenységeknek – például a projektek 
helyszíni minőség-ellenőrzésének és 
nyomon követésének – a költségeit, 
valamint a reformok és beruházások 
értékelésével és végrehajtásával 
kapcsolatos partneri tanácsadás és 
szakértői közreműködés költségeit.

Or. en

Módosítás 699
Isabel Benjumea Benjumea

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

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában 
említett összegekből fedezhetők az adott 
eszköz irányításához és az eszköz 
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, 
illetve a szervezeti információtechnológiai 
eszközökkel kapcsolatos kiadások, 
akárcsak az adott eszköz irányítása 
tekintetében a Bizottságnál felmerült 
minden egyéb technikai és igazgatási 
segítségnyújtási kiadás. A kiadások 
emellett magukban foglalhatják egyéb 
támogató tevékenységeknek – például a 
projektek helyszíni minőség-
ellenőrzésének és nyomon követésének – a 
költségeit, valamint a reformok és 
beruházások értékelésével és 
végrehajtásával kapcsolatos partneri 
tanácsadás és szakértői közreműködés 
költségeit.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában 
említett összegekből fedezhetők az adott 
eszköz irányításához és az eszköz 
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, 
illetve a szervezeti információtechnológiai 
eszközökkel kapcsolatos kiadások, 
akárcsak az adott eszköz irányítása 
tekintetében a Bizottságnál és a 
tagállamoknál vagy a köztes irányító 
feleknél felmerült minden egyéb technikai 
és igazgatási segítségnyújtási kiadás. A 
kiadások emellett magukban foglalhatják 
egyéb támogató tevékenységeknek – 
például a projektek helyszíni minőség-
ellenőrzésének és nyomon követésének – a 
költségeit, valamint a reformok és 
beruházások értékelésével és 
végrehajtásával kapcsolatos partneri 
tanácsadás és szakértői közreműködés 
költségeit.

Or. en

Módosítás 700
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában 
említett összegekből fedezhetők az adott 

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában 
említett összegekből fedezhetők az adott 
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eszköz irányításához és az eszköz 
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, 
illetve a szervezeti információtechnológiai 
eszközökkel kapcsolatos kiadások, 
akárcsak az adott eszköz irányítása 
tekintetében a Bizottságnál felmerült 
minden egyéb technikai és igazgatási 
segítségnyújtási kiadás. A kiadások 
emellett magukban foglalhatják egyéb 
támogató tevékenységeknek – például a 
projektek helyszíni minőség-
ellenőrzésének és nyomon követésének – a 
költségeit, valamint a reformok és 
beruházások értékelésével és 
végrehajtásával kapcsolatos partneri 
tanácsadás és szakértői közreműködés 
költségeit.

eszköz irányításához és az eszköz 
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, 
illetve a szervezeti információtechnológiai 
eszközökkel kapcsolatos kiadások, 
akárcsak az adott eszköz irányítása 
tekintetében a Bizottságnál felmerült 
minden egyéb technikai és igazgatási 
segítségnyújtási kiadás. A kiadások 
emellett magukban foglalhatják egyéb 
támogató tevékenységeknek – például a 
projektek helyszíni minőség-
ellenőrzésének és nyomon követésének – a 
költségeit, valamint a reformok és 
beruházások értékelésével és 
végrehajtásával kapcsolatos partneri 
tanácsadás és szakértői közreműködés 
költségeit. Az útiköltségek kizárásra 
kerülnek.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a zöld megállapodás célját komolyan vegyék, a közösségi 
távolságtartás követelményeinek fényében az utazást ki kell zárni a támogatott kiadások 
köréből.

Módosítás 701
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés



PE657.420v01-00 82/295 AM\1213689HU.docx

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában 
említett összegekből fedezhetők az adott 
eszköz irányításához és az eszköz 
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, 
illetve a szervezeti információtechnológiai 
eszközökkel kapcsolatos kiadások, 
akárcsak az adott eszköz irányítása 
tekintetében a Bizottságnál felmerült 
minden egyéb technikai és igazgatási 
segítségnyújtási kiadás. A kiadások 
emellett magukban foglalhatják egyéb 
támogató tevékenységeknek – például a 
projektek helyszíni minőség-
ellenőrzésének és nyomon követésének – a 
költségeit, valamint a reformok és 
beruházások értékelésével és 
végrehajtásával kapcsolatos partneri 
tanácsadás és szakértői közreműködés 
költségeit.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában 
említett összegekből fedezhetők az adott 
eszköz irányításához és az eszköz 
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, 
illetve a szervezeti információtechnológiai 
eszközökkel kapcsolatos kiadások, 
akárcsak az adott eszköz irányítása 
tekintetében a Bizottságnál felmerült 
minden egyéb technikai és igazgatási 
segítségnyújtási kiadás. A kiadások 
emellett magukban foglalhatják egyéb 
támogató tevékenységeknek – például a 
projektek helyszíni minőség-
ellenőrzésének és nyomon követésének – a 
költségeit, valamint a növekedésserkentő 
reformok és fenntartható beruházások 
értékelésével és végrehajtásával 
kapcsolatos partneri tanácsadás és 
szakértői közreműködés költségeit.

Or. en

Módosítás 702
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában 
említett összegekből fedezhetők az adott 

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában 
említett összegekből fedezhetők az eszköz 
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eszköz irányításához és az eszköz 
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, 
illetve a szervezeti információtechnológiai 
eszközökkel kapcsolatos kiadások, 
akárcsak az adott eszköz irányítása 
tekintetében a Bizottságnál felmerült 
minden egyéb technikai és igazgatási 
segítségnyújtási kiadás. A kiadások 
emellett magukban foglalhatják egyéb 
támogató tevékenységeknek – például a 
projektek helyszíni minőség-
ellenőrzésének és nyomon követésének – a 
költségeit, valamint a reformok és 
beruházások értékelésével és 
végrehajtásával kapcsolatos partneri 
tanácsadás és szakértői közreműködés 
költségeit.

irányításához és az eszköz 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, 
illetve a szervezeti információtechnológiai 
eszközökkel kapcsolatos kiadások, 
akárcsak az eszköz irányítása tekintetében 
a Bizottságnál felmerült minden egyéb 
technikai és igazgatási segítségnyújtási 
kiadás. A kiadások emellett magukban 
foglalhatják egyéb támogató 
tevékenységeknek – például a projektek 
helyszíni minőség-ellenőrzésének és 
nyomon követésének – a költségeit, 
valamint a reformok és beruházások 
értékelésével és végrehajtásával 
kapcsolatos partneri tanácsadás és 
szakértői közreműködés költségeit.

Or. en

Módosítás 703
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Unió 2025-ös költségvetési 
tervezetének keretében a Bizottság értékeli 
a fel nem használt kötelezettségvállalási 
előirányzatok és a visszavont 
előirányzatok várható összegét, amely 
vissza nem térítendő támogatásként 
elérhető e cikk (1) bekezdésének b) pontja 
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szerint.
Az e cikk (1) bekezdésének b) pontjában 
említett, vissza nem térítendő 
támogatásként elérhető fel nem használt 
kötelezettségvállalási előirányzatok és 
visszavont előirányzatok várható összegét 
az Unió 2025-ös költségvetési tervezetében 
külső címzett bevételként kell felvenni az 
uniós költségvetésbe a költségvetési 
rendelet 21. cikke (5) bekezdésének 
megfelelően.

Or. en

Módosítás 704
Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Nicolae Ştefănuță, Clotilde Armand

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Unió 2025-ös költségvetési 
tervezetének keretében a Bizottság értékeli 
a fel nem használt kötelezettségvállalási 
előirányzatok és a visszavont 
előirányzatok várható összegét, amely 
vissza nem térítendő támogatásként 
elérhető e cikk (1) bekezdésének b) pontja 
szerint.
Az e cikk (1) bekezdésének b) pontjában 
említett, vissza nem térítendő 
támogatásként elérhető fel nem használt 
kötelezettségvállalási előirányzatok és 
visszavont előirányzatok várható összegét 
az Unió 2025-ös költségvetési tervezetében 
külső címzett bevételként kell felvenni az 
uniós költségvetésbe a költségvetési 
rendelet 21. cikke (5) bekezdésének 
megfelelően.

Or. en

Módosítás 705
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

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

(2a) E rendelet keretében a mikro-, kis- 
és középvállalkozások beruházásainak 
maximális támogatási intenzitása – ahogy 
a 651/2014/EU bizottsági rendelet és a 
702/2014/EU bizottsági rendelet említi – 
25%-kal növelhető, amennyiben a 
maximális kombinált támogatás nem 
haladja meg az elszámolható költségek 
90%-át.

Or. en

Módosítás 706
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
Közös európai érdeket szolgáló projektek

Az 5. cikk (1) bekezdésének ba) pontjában 
meghatározott összeget olyan egész 
Európára kiterjedő hatókörű európai 
közös érdekű projektek finanszírozására 
kell felhasználni, amelyek nagy 
mértékben hozzájárulnak a zöld és a 
digitális átálláshoz, valamint a Covid19-
válságot követő gazdasági 
helyreállításhoz. Az európai közös érdekű 
projekteket a Bizottság terjeszti elő 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján, amelyek meghatározzák a részt 
vevő tagállamokat, az összegeket, a 
mérföldköveket és a célokat, a kiemelt 
projekteket/projekttípusokat. Közös 
európai érdeket szolgáló projektek a 
következők:
– fenntartható idegenforgalom
– aeronautikai ipar
– belvízi utak hajózhatósága
– ERTMS az európai árufuvarozási 
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folyosókon
– határokon átnyúló energetikai 
összeköttetések

Or. en

Módosítás 707
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
Fel nem használt támogatások

Az ezen eszközből származó fel nem 
használt támogatásokat nem lehet egyéb 
célra vagy más költségvetési sorokra 
átcsoportosítani.

Or. en

Módosítás 708
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. cikk törölve
A megosztott irányítású programokból 

származó források
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 hajtja végre. Ezeket a 
forrásokat az érintett tagállam javára kell 
felhasználni.

Or. en
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Módosítás 709
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. cikk törölve
A megosztott irányítású programokból 

származó források
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 hajtja végre. Ezeket a 
forrásokat az érintett tagállam javára kell 
felhasználni.

Or. en

Módosítás 710
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. cikk törölve
A megosztott irányítású programokból 

származó források
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 hajtja végre. Ezeket a 
forrásokat az érintett tagállam javára kell 
felhasználni.

Or. en
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Módosítás 711
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megosztott irányítású programokból 
származó források

A források átcsoportosítása a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
és más uniós programok között

Or. en

Módosítás 712
Costas Mavrides, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 hajtja végre. Ezeket a 
forrásokat az érintett tagállam javára kell 
felhasználni.

törölve

Or. en

Módosítás 713
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 hajtja végre. Ezeket a 

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 hajtja végre. Ezeket a 
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forrásokat az érintett tagállam javára kell 
felhasználni.

forrásokat az érintett tagállam javára kell 
felhasználni, és a hatékony és eredményes 
költségvetési gazdálkodást illetően 
ugyanazon követelményeknek kell 
megfelelniük, mint azon alapoknak, 
amelyekből származnak.

Or. en

Módosítás 714
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 hajtja végre. Ezeket a 
forrásokat az érintett tagállam javára kell 
felhasználni.

A tagállamok részére megosztott irányítás 
keretében allokált források a tagállamok 
kérésére átcsoportosíthatók az eszközhöz, a 
tagállam költségvetési keretének 
maximum 10%-ában. A Bizottság ezeket a 
forrásokat a költségvetési rendelet 62. 
cikke (1) bekezdésének a) pontjával 
összhangban közvetlenül hajtja végre. 
Ezeket a forrásokat az érintett tagállam 
javára kell felhasználni.

Or. en

Módosítás 715
Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 hajtja végre. Ezeket a 
forrásokat az érintett tagállam javára kell 
felhasználni.

A tagállamok részére megosztott irányítás 
keretében allokált források a tagállamok 
kérésére átcsoportosíthatók az eszközhöz 
(kivéve az ERFA, az EMVA és az ESZA+ 
esetében). A Bizottság ezeket a forrásokat 
a költségvetési rendelet 62. cikke (1) 
bekezdésének a) pontjával összhangban 
közvetlenül hajtja végre. Ezeket a 
forrásokat az érintett tagállam javára kell 
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felhasználni.
Or. en

Módosítás 716
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, José Manuel Fernandes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eszköz keretében fennmaradó, fel nem 
használt összeget egy olyan költségvetési 
tartalékba kell átcsoportosítani, amely az 
uniós programok megerősítésére 
használható az alábbi közvetlen irányítás 
alá tartozó területeken: kutatás és 
innováció (Európai horizont), oktatás 
(Erasmus+) és határigazgatás (Integrált 
Határigazgatási Alap).
A költségvetési tartalékot kizárólag azután 
lehet részben vagy egészben folyósítani, 
hogy a Bizottság megállapította, hogy az 
első albekezdésben megadott programok 
nem érik el az egyes jogszabályokban 
meghatározott célkitűzéseket a 
finanszírozás növelése nélkül.
A költségvetési tartaléknak és az abból 
származó juttatások megfelelnek a 
költségvetési rendeletben foglalt 
szabályoknak, és a Parlamentnek és a 
Tanácsnak jóvá kell hagynia azokat.
A 2027. december 31-én a költségvetési 
tartalékban található összeg teljes 
egészében felhasználható a Bizottság által 
az eszköz finanszírozása céljából lehívott 
finanszírozás visszafizetésére.

Or. en

Módosítás 717
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

A tagállamok javasolhatják, hogy 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveik 
egy részét a technikai támogatási eszközbe 
és a megosztott irányítás alá tartozó 
programokba csoportosítsák át. Az 
átcsoportosított összegnek a 4. cikknek 
megfelelően hozzá kell járulnia e rendelet 
célkitűzéseihez. Az átcsoportosított összeg 
végrehajtása azon alapra vonatkozó 
szabályoknak megfelelően történik, 
amelybe a forrásokat átcsoportosították, 
és az érintett tagállam javára valósul meg. 
Az átcsoportosított összeg 
társfinanszírozása nem szükséges. A 
Bizottság ezeket a forrásokat a 
költségvetési rendelet 62. cikke 
(1) bekezdése a) pontjának megfelelően 
hajtja végre. 
A megosztott irányítás alá tartozó 
programokra vonatkozó, a 
(2) bekezdésben foglalt kérelmeknek adott 
esetben minden évre vonatkozóan meg 
kell határozniuk a teljes átcsoportosított 
összeget alapok és a régió kategóriája 
szerint, azokat megfelelő indokolással kell 
ellátni, és azokhoz mellékelni kell azon 
felülvizsgált programot vagy 
programokat, amely(ek)től a forrásokat 
átcsoportosításra kerülnek. 

Or. en

Módosítás 718
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
költségvetési keret mellett a tagállamok 
javasolhatják saját reform és 
rezilienciaépítési tervük egy részének 
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átcsoportosítását a technikai támogatási 
eszközbe. Az átcsoportosított összegnek 
hozzá kell járulnia a reform és beruházási 
eredményekhez a 3. cikkben említett 
európai szakpolitikai területeken, különös 
tekintettel azokra, amelyek az intézményi 
rezilienciával kapcsolatosak. Az 
átcsoportosított összegnek továbbá hozzá 
kell járulnia a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek előkészítésével, 
végrehajtásával, felülvizsgálatával és 
javításával kapcsolatos technikai 
támogatás fokozásához. Az 
átcsoportosított összeg végrehajtása azon 
alapra vonatkozó szabályoknak 
megfelelően történik, amelybe a források 
átcsoportosításra kerültek, továbbá az 
érintett tagállam javára valósul meg. A 
Bizottság ezeket a forrásokat a 
költségvetési rendelet 62. cikke 
(1) bekezdése a) pontjának megfelelően 
hajtja végre.

Or. en

Módosítás 719
Jan Olbrycht, Markus Pieper, Petri Sarvamaa

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközből kifizetett és a tagállamok által 
nem megfelelően felhasznált 
támogatásokat vissza kell fizetni. Ezeket a 
támogatásokat az MFF vagy a jövőbeni 
költségvetések csökkentésének 
kompenzálására kell fordítani a kutatás, 
az energetikai átállás, a közlekedési 
hálózatok és az oktatás területén.

Or. en

Módosítás 720
Esther de Lange, Markus Pieper
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A támogatások kifizetése és a kölcsön 
összege szorosan kapcsolódik az 
megállapított célkitűzésekhez és 
projektekhez, amelyekre nem 
alkalmazható az N+ szabály.

Or. en

Módosítás 721
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok javasolhatják helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervük egy részének 
átcsoportosítását az InvestEU program 
keretében megállapított tagállami 
részalapjukba, az egyik tagállamban 
alapított és az Unióban működő vállalatok 
fizetőképességéhez kapcsolódó fellépések 
támogatására. Az átcsoportosított 
összegeket az InvestEU program 
szabályaival összhangban kell 
felhasználni az érintett tagállam javára. A 
Bizottság ezeket a forrásokat a 
költségvetési rendelet 62. cikke 
(1) bekezdése a) pontjának megfelelően 
hajtja végre. 

Or. en

Módosítás 722
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk



PE657.420v01-00 94/295 AM\1213689HU.docx

HU

Az InvestEU bevonásával nyújtott vagy az 
InvestEU-val kombinált támogatások

(1) Az e cikkben foglalt követelményeknek 
megfelelően a tagállamok önkéntes 
alapon átcsoportosíthatják az InvestEU-n 
keresztül nyújtott összeget a helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervbe. Az InvestEU-n 
keresztül nyújtott összeg felhasználható az 
érintett tagállamokban alapított vállalatok 
fizetőképességének támogatására. A 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervnek 
ki kell térnie az InvestEU keretében 
nyújtott költségvetési garanciák 
használatának indoklására.
Az első albekezdésben említett 
előirányzatok keretében a tagállamok az 
5. cikk (2) bekezdésében foglalt források 
egy részét az InvestEU Alaphoz 
rendelhetik az [InvestEU rendelet] 
[9.] cikkében foglalt hozzájárulási 
megállapodásban meghatározott 
tevékenységekhez kapcsolódó InvestEU 
Tanácsadás céljaira.
(2) A 18. cikkben említett, a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
módosítására vonatkozó kérelmek 
esetében kizárólag elkövetkező évi 
források jelölhetők meg.
(3) Az (1) bekezdés 
első albekezdésében említett összeget az 
uniós garanciarész tagállami részalap 
keretében történő tartalékolására kell 
felhasználni.
(4) Ha az (1) bekezdésben említett 
összegre vonatkozóan 2022. december 31-
ig nem kerül sor az [InvestEU rendelet] 
[9.] cikkében említett hozzájárulási 
megállapodás megkötésére, akkor a 
tagállam kérelmet nyújt be a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv 18. cikkel 
összhangban történő módosítása iránt 
annak érdekében, hogy felhasználhassa a 
megfelelő összeget. Az (1) bekezdésben 
említett, a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv módosítása iránti 
kérelemben előirányzott összegre 
vonatkozó hozzájárulási megállapodást a 
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tervet módosító határozat elfogadásával 
egy időben kell megkötni.
(5) Ha egy, az [InvestEU rendelet] 
[9.] cikkében foglalt 
garanciamegállapodás megkötésére nem 
kerül sor a finanszírozási megállapodás 
elfogadásától számított [9] hónapon belül, 
akkor a vonatkozó összeget vissza kell 
utalni az eszközbe, és a tagállamnak be 
kell nyújtania a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv módosítására 
vonatkozó megfelelő kérelmet.
(6) Amennyiben egy, az [InvestEU 
rendelet] [9.] cikkében foglalt 
garanciamegállapodás nem került teljes 
mértékben végrehajtásra a 
garanciamegállapodás aláírásától 
számított [négy éven] belül, akkor a 
tagállam kérelmezheti, hogy a 
garanciamegállapodásban lekötött, de 
alapul szolgáló hiteleket vagy más 
kockázati eszközöket nem fedező 
összegeket az (5) bekezdésnek megfelelően 
kezeljék.
(7) Az InvestEU-hoz rendelt összegek 
által generált vagy azokból eredeztethető 
és költségvetési garanciákon keresztül 
folyósított forrásokat a tagállamok 
rendelkezésére kell bocsátani és 
visszafizetendő támogatási formák céljaira 
kell felhasználni a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervnek megfelelően.

Or. en

Módosítás 723
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Petri Sarvamaa

Rendeletre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
A támogatások kifizetési előirányzatának 
és a kölcsön összegének szorosan 
kapcsolódnia kell a megállapított 



PE657.420v01-00 96/295 AM\1213689HU.docx

HU

célkitűzésekhez és projektekhez, az N+ 
szabályok alkalmazása nélkül.

Or. en

Módosítás 724
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nils 
Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközt a költségvetési rendelettel 
összhangban közvetlen irányítással a 
Bizottság hajtja végre.

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközt a költségvetési rendelettel 
összhangban közvetlen irányítással a 
Bizottság hajtja végre. Az EUMSZ 
287. cikke (1) bekezdésének megfelelően 
az Európai Számvevőszéknek meg kell 
vizsgálnia az Unió bevételeit és kiadásait, 
beleértve az e rendeletből származókat is.

Or. en

Módosítás 725
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, José Manuel Fernandes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eszköz finanszírozását a Next 
Generation EU részeként világos és 
hiteles kifizetési terv egészíti ki, az MFF 
igénybevétele nélkül.

Or. en

Módosítás 726
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, José Manuel Fernandes

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

Az eszköz fenntartható finanszírozása 
érdekében a Bizottságnak és a Tanácsnak 
kötelezettséget kell vállalnia egy új 
sajátforrás-kosárra vonatkozó, világos és 
kötelező erejű menetrend előterjesztésére, 
amelyet a következő többéves pénzügyi 
kereten belül kell felvenni az uniós 
költségvetésbe. Az új saját források 
összegének elegendőnek kell lennie 
legalább a Next Generation EU keretében 
kölcsönzött alapokkal kapcsolatos 
tőketörlesztésre és kamatfizetésre.

Or. en

Módosítás 727
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottságnak hatékony és arányos 
csalásellenes intézkedéseket kell 
alkalmaznia, figyelembe véve az 
azonosított kockázatokat.

Or. en

Módosítás 728
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
Eredményes és hatékony ellenőrzések
(1) A Bizottságot, az OLAF-ot, az EPPO-t 
és a Számvevőszéket kifejezetten fel kell 
hatalmazni a költségvetési rendelet 
129. cikke (1) bekezdésében foglalt jogaik 
gyakorlására.
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(2) Az Európai Csalás Elleni Hivatal 
(OLAF) közigazgatási vizsgálatokat 
folytathat – beleértve az Európai 
Parlament és a Tanács 883/2013/EU, 
Euratom rendeletében és a Tanács 
2185/96/Euratom, EK rendeletében 
meghatározott rendelkezéseknek és 
eljárásoknak megfelelő helyszíni 
ellenőrzéseket és vizsgálatokat – annak 
megállapítására, hogy az eszköz keretében 
nyújtott támogatással kapcsolatban 
történt-e csalás, korrupció vagy bármilyen 
illegális tevékenység, amely érinti az Unió 
pénzügyi érdekeit.
(3) A Bizottságnak hatékony és 
arányos csalásellenes intézkedéseket kell 
alkalmaznia, figyelembe véve az 
azonosított kockázatokat. A Bizottságnak 
ezért fejlesztenie, illetve módosítania kell 
a meglévő IT-rendszereket egy digitális 
teljesítményjelentési rendszer létrehozása 
érdekében, amely lehetővé teszi a 
szabálytalanságok vagy a csalás nyomon 
követését, észlelését és jelentését.
(4) Az eszköz keretében nyújtott 
támogatás végrehajtásában részt vevő 
tagállami hatóságok nyilvántartást 
vezetnek a támogatások végrehajtásában 
részt vevő gazdálkodó szervezetekről és 
azok tényleges tulajdonosairól, 
amennyiben a tulajdonosok természetes 
személyek.

Or. en

Módosítás 729
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszköz keretében nyújtott támogatás 
kiegészíti az egyéb uniós alapok és 
programok keretében nyújtott támogatást. 
A reform- és beruházási projektek 

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszköz keretében nyújtott támogatás 
kiegészítheti az egyéb uniós alapok és 
programok keretében nyújtott támogatást. 
A reform- és beruházási projektek 
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támogatásban részesülhetnek más uniós 
programokból és eszközökből, feltéve, 
hogy a támogatás nem ugyanazokat a 
költségeket fedezi.

támogatásban részesülhetnek más uniós 
programokból és eszközökből, feltéve, 
hogy a támogatás nem ugyanazokat a 
költségeket fedezi.

Or. en

Módosítás 730
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A finanszírozási és beruházási műveletek 
teljesítik az addicionalitásnak a 
költségvetési rendelet 209. cikke (2) 
bekezdésének b) pontjában említett 
mindkét szempontját.

Or. en

Módosítás 731
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. cikk törölve
Az eszközt a gondos gazdasági 

kormányzáshoz kötő intézkedések
(1) A(z) […)]-ra vonatkozó közös 
rendelkezések megállapításáról szóló 
rendelet [CPR] 15. cikkének (7) 
bekezdésében meghatározott esetek 
bármelyikével kapcsolatos jelentős meg 
nem felelés esetén a Tanács a Bizottság 
javaslata alapján végrehajtási jogi aktus 
útján határozatot fogad el a 17. cikk (1) 
bekezdésében és a 17. cikk (2) 
bekezdésében említett határozatok 
elfogadására rendelkezésre álló időszak 
felfüggesztéséről, illetve a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz keretében 
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történő kifizetések felfüggesztéséről.
A kifizetések felfüggesztéséről szóló, (1) 
bekezdésben említett határozat a 
felfüggesztésről szóló határozat dátuma 
után benyújtott kifizetési kérelmekre 
alkalmazandó.
A 17. cikkben említett időtartam 
felfüggesztését az (1) bekezdésben említett 
határozat elfogadását követő naptól kell 
alkalmazni.
A kifizetések felfüggesztése esetén a(z) 
(...)-ra/-re vonatkozó közös rendelkezések 
megállapításáról szóló rendelet 15. 
cikkének (9) bekezdését kell alkalmazni.
(2) A(z) (...)-ra/-re vonatkozó közös 
rendelkezések megállapításáról szóló 
rendelet 15. cikkének (11) bekezdésében 
említett esetek bármelyike esetén a Tanács 
a Bizottság javaslata alapján végrehajtási 
jogi aktus útján határozatot fogad el az 
előző bekezdésben említett időtartam, 
illetve kifizetések felfüggesztésének 
megszüntetéséről.
A vonatkozó eljárások, illetve kifizetések a 
felfüggesztés megszüntetését követő napon 
folytatódnak.

Or. fr

Módosítás 732
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. cikk törölve
Az eszközt a gondos gazdasági 

kormányzáshoz kötő intézkedések
(1) A(z) […)]-ra vonatkozó közös 
rendelkezések megállapításáról szóló 
rendelet [CPR] 15. cikkének (7) 
bekezdésében meghatározott esetek 
bármelyikével kapcsolatos jelentős meg 
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nem felelés esetén a Tanács a Bizottság 
javaslata alapján végrehajtási jogi aktus 
útján határozatot fogad el a 17. cikk (1) 
bekezdésében és a 17. cikk (2) 
bekezdésében említett határozatok 
elfogadására rendelkezésre álló időszak 
felfüggesztéséről, illetve a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz keretében 
történő kifizetések felfüggesztéséről.
A kifizetések felfüggesztéséről szóló, (1) 
bekezdésben említett határozat a 
felfüggesztésről szóló határozat dátuma 
után benyújtott kifizetési kérelmekre 
alkalmazandó.
A 17. cikkben említett időtartam 
felfüggesztését az (1) bekezdésben említett 
határozat elfogadását követő naptól kell 
alkalmazni.
A kifizetések felfüggesztése esetén a(z) 
(...)-ra/-re vonatkozó közös rendelkezések 
megállapításáról szóló rendelet 15. 
cikkének (9) bekezdését kell alkalmazni.
(2) A(z) (...)-ra/-re vonatkozó közös 
rendelkezések megállapításáról szóló 
rendelet 15. cikkének (11) bekezdésében 
említett esetek bármelyike esetén a Tanács 
a Bizottság javaslata alapján végrehajtási 
jogi aktus útján határozatot fogad el az 
előző bekezdésben említett időtartam, 
illetve kifizetések felfüggesztésének 
megszüntetéséről.
A vonatkozó eljárások, illetve kifizetések a 
felfüggesztés megszüntetését követő napon 
folytatódnak.

Or. en

Módosítás 733
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. cikk törölve
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Az eszközt a gondos gazdasági 
kormányzáshoz kötő intézkedések

(1) A(z) […)]-ra vonatkozó közös 
rendelkezések megállapításáról szóló 
rendelet [CPR] 15. cikkének (7) 
bekezdésében meghatározott esetek 
bármelyikével kapcsolatos jelentős meg 
nem felelés esetén a Tanács a Bizottság 
javaslata alapján végrehajtási jogi aktus 
útján határozatot fogad el a 17. cikk (1) 
bekezdésében és a 17. cikk (2) 
bekezdésében említett határozatok 
elfogadására rendelkezésre álló időszak 
felfüggesztéséről, illetve a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz keretében 
történő kifizetések felfüggesztéséről.
A kifizetések felfüggesztéséről szóló, (1) 
bekezdésben említett határozat a 
felfüggesztésről szóló határozat dátuma 
után benyújtott kifizetési kérelmekre 
alkalmazandó.
A 17. cikkben említett időtartam 
felfüggesztését az (1) bekezdésben említett 
határozat elfogadását követő naptól kell 
alkalmazni.
A kifizetések felfüggesztése esetén a(z) 
(...)-ra/-re vonatkozó közös rendelkezések 
megállapításáról szóló rendelet 15. 
cikkének (9) bekezdését kell alkalmazni.
(2) A(z) (...)-ra/-re vonatkozó közös 
rendelkezések megállapításáról szóló 
rendelet 15. cikkének (11) bekezdésében 
említett esetek bármelyike esetén a Tanács 
a Bizottság javaslata alapján végrehajtási 
jogi aktus útján határozatot fogad el az 
előző bekezdésben említett időtartam, 
illetve kifizetések felfüggesztésének 
megszüntetéséről.
A vonatkozó eljárások, illetve kifizetések a 
felfüggesztés megszüntetését követő napon 
folytatódnak.

Or. en

Módosítás 734
José Gusmão
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Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. cikk törölve
Az eszközt a gondos gazdasági 

kormányzáshoz kötő intézkedések
(1) A(z) […)]-ra vonatkozó közös 
rendelkezések megállapításáról szóló 
rendelet [CPR] 15. cikkének (7) 
bekezdésében meghatározott esetek 
bármelyikével kapcsolatos jelentős meg 
nem felelés esetén a Tanács a Bizottság 
javaslata alapján végrehajtási jogi aktus 
útján határozatot fogad el a 17. cikk (1) 
bekezdésében és a 17. cikk (2) 
bekezdésében említett határozatok 
elfogadására rendelkezésre álló időszak 
felfüggesztéséről, illetve a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz keretében 
történő kifizetések felfüggesztéséről.
A kifizetések felfüggesztéséről szóló, (1) 
bekezdésben említett határozat a 
felfüggesztésről szóló határozat dátuma 
után benyújtott kifizetési kérelmekre 
alkalmazandó.
A 17. cikkben említett időtartam 
felfüggesztését az (1) bekezdésben említett 
határozat elfogadását követő naptól kell 
alkalmazni.
A kifizetések felfüggesztése esetén a(z) 
(...)-ra/-re vonatkozó közös rendelkezések 
megállapításáról szóló rendelet 15. 
cikkének (9) bekezdését kell alkalmazni.
(2) A(z) (...)-ra/-re vonatkozó közös 
rendelkezések megállapításáról szóló 
rendelet 15. cikkének (11) bekezdésében 
említett esetek bármelyike esetén a Tanács 
a Bizottság javaslata alapján végrehajtási 
jogi aktus útján határozatot fogad el az 
előző bekezdésben említett időtartam, 
illetve kifizetések felfüggesztésének 
megszüntetéséről.
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A vonatkozó eljárások, illetve kifizetések a 
felfüggesztés megszüntetését követő napon 
folytatódnak.

Or. en

Módosítás 735
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. cikk törölve
Az eszközt a gondos gazdasági 

kormányzáshoz kötő intézkedések
(1) A(z) […)]-ra vonatkozó közös 
rendelkezések megállapításáról szóló 
rendelet [CPR] 15. cikkének (7) 
bekezdésében meghatározott esetek 
bármelyikével kapcsolatos jelentős meg 
nem felelés esetén a Tanács a Bizottság 
javaslata alapján végrehajtási jogi aktus 
útján határozatot fogad el a 17. cikk (1) 
bekezdésében és a 17. cikk (2) 
bekezdésében említett határozatok 
elfogadására rendelkezésre álló időszak 
felfüggesztéséről, illetve a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz keretében 
történő kifizetések felfüggesztéséről.
A kifizetések felfüggesztéséről szóló, (1) 
bekezdésben említett határozat a 
felfüggesztésről szóló határozat dátuma 
után benyújtott kifizetési kérelmekre 
alkalmazandó.
A 17. cikkben említett időtartam 
felfüggesztését az (1) bekezdésben említett 
határozat elfogadását követő naptól kell 
alkalmazni.
A kifizetések felfüggesztése esetén a(z) 
(...)-ra/-re vonatkozó közös rendelkezések 
megállapításáról szóló rendelet 15. 
cikkének (9) bekezdését kell alkalmazni.
(2) A(z) (...)-ra/-re vonatkozó közös 
rendelkezések megállapításáról szóló 
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rendelet 15. cikkének (11) bekezdésében 
említett esetek bármelyike esetén a Tanács 
a Bizottság javaslata alapján végrehajtási 
jogi aktus útján határozatot fogad el az 
előző bekezdésben említett időtartam, 
illetve kifizetések felfüggesztésének 
megszüntetéséről.
A vonatkozó eljárások, illetve kifizetések a 
felfüggesztés megszüntetését követő napon 
folytatódnak.

Or. en

Módosítás 736
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. cikk törölve
Az eszközt a gondos gazdasági 

kormányzáshoz kötő intézkedések
(1) A(z) […)]-ra vonatkozó közös 
rendelkezések megállapításáról szóló 
rendelet [CPR] 15. cikkének (7) 
bekezdésében meghatározott esetek 
bármelyikével kapcsolatos jelentős meg 
nem felelés esetén a Tanács a Bizottság 
javaslata alapján végrehajtási jogi aktus 
útján határozatot fogad el a 17. cikk (1) 
bekezdésében és a 17. cikk (2) 
bekezdésében említett határozatok 
elfogadására rendelkezésre álló időszak 
felfüggesztéséről, illetve a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz keretében 
történő kifizetések felfüggesztéséről.
A kifizetések felfüggesztéséről szóló, (1) 
bekezdésben említett határozat a 
felfüggesztésről szóló határozat dátuma 
után benyújtott kifizetési kérelmekre 
alkalmazandó.
A 17. cikkben említett időtartam 
felfüggesztését az (1) bekezdésben említett 
határozat elfogadását követő naptól kell 
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alkalmazni.
A kifizetések felfüggesztése esetén a(z) 
(...)-ra/-re vonatkozó közös rendelkezések 
megállapításáról szóló rendelet 15. 
cikkének (9) bekezdését kell alkalmazni.
(2) A(z) (...)-ra/-re vonatkozó közös 
rendelkezések megállapításáról szóló 
rendelet 15. cikkének (11) bekezdésében 
említett esetek bármelyike esetén a Tanács 
a Bizottság javaslata alapján végrehajtási 
jogi aktus útján határozatot fogad el az 
előző bekezdésben említett időtartam, 
illetve kifizetések felfüggesztésének 
megszüntetéséről.
A vonatkozó eljárások, illetve kifizetések a 
felfüggesztés megszüntetését követő napon 
folytatódnak.

Or. en

Módosítás 737
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eszközt a gondos gazdasági 
kormányzáshoz kötő intézkedések

Az eszközt a gondos gazdasági 
kormányzáshoz és az Unió éghajlati, 
környezeti és társadalmi célkitűzéseihez 
kötő intézkedések

Or. en

Módosítás 738
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A(z) […)]-ra vonatkozó közös törölve
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rendelkezések megállapításáról szóló 
rendelet [CPR] 15. cikkének (7) 
bekezdésében meghatározott esetek 
bármelyikével kapcsolatos jelentős meg 
nem felelés esetén a Tanács a Bizottság 
javaslata alapján végrehajtási jogi aktus 
útján határozatot fogad el a 17. cikk (1) 
bekezdésében és a 17. cikk (2) 
bekezdésében említett határozatok 
elfogadására rendelkezésre álló időszak 
felfüggesztéséről, illetve a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz keretében 
történő kifizetések felfüggesztéséről.
A kifizetések felfüggesztéséről szóló, (1) 
bekezdésben említett határozat a 
felfüggesztésről szóló határozat dátuma 
után benyújtott kifizetési kérelmekre 
alkalmazandó.
A 17. cikkben említett időtartam 
felfüggesztését az (1) bekezdésben említett 
határozat elfogadását követő naptól kell 
alkalmazni.
A kifizetések felfüggesztése esetén a(z) 
(...)-ra/-re vonatkozó közös rendelkezések 
megállapításáról szóló rendelet 15. 
cikkének (9) bekezdését kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 739
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A(z) […)]-ra vonatkozó közös 
rendelkezések megállapításáról szóló 
rendelet [CPR] 15. cikkének (7) 
bekezdésében meghatározott esetek 
bármelyikével kapcsolatos jelentős meg 
nem felelés esetén a Tanács a Bizottság 
javaslata alapján végrehajtási jogi aktus 
útján határozatot fogad el a 17. cikk (1) 
bekezdésében és a 17. cikk (2) 
bekezdésében említett határozatok 

(1) Nem biztosítható az eszközből 
pénzügyi hozzájárulás a következő 
esetekben:
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elfogadására rendelkezésre álló időszak 
felfüggesztéséről, illetve a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz keretében 
történő kifizetések felfüggesztéséről.

a) ha a Tanács a Szerződés 126. 
cikkének (6) bekezdésével összhangban 
úgy határozott, hogy a kedvezményezett 
tagállamban túlzott államháztartási hiány 
áll fenn, és ha a Szerződés 126. cikkének 
(8) bekezdésével összhangban 
megállapították, hogy az érintett tagállam 
nem hozott hatékony intézkedéseket a 
Szerződés 126. cikkének (7) bekezdése 
alapján tett tanácsi ajánlásra válaszul;
b) ha a Tanács az 1176/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
8. cikkének (3) bekezdésével összhangban 
ugyanazon az egyensúlyhiány esetén 
követendő eljáráson belül egymást 
követően két ajánlást fogad el azzal az 
indokkal, hogy a tagállam nem nyújtott be 
megfelelő korrekciós intézkedési tervet;
c) ha a Tanács az 
1176/2011/EU rendelet 10. cikkének 
(4) bekezdésével összhangban az 
egyensúlyhiány esetén követendő 
ugyanazon eljárás során egymást 
követően két olyan határozatot fogad el, 
amely megállapítja, hogy a tagállam nem 
teljesíti kötelezettségét, mivel nem hozta 
meg a javasolt korrekciós intézkedést;
d) ha a Bizottság megállapítja, hogy a 
tagállam nem hozta meg a 332/2002/EK 
tanácsi rendeletben említett 
intézkedéseket, és ennek következtében 
úgy határoz, hogy nem engedélyezi az 
adott tagállam számára megítélt pénzügyi 
támogatás kifizetését;
e) ha a Tanács úgy határoz, hogy a 
tagállam nem teljesíti a 472/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. 
cikkében említett makrogazdasági 
kiigazítási programot, illetve az EUMSZ 
136. cikkének (1) bekezdésével 
összhangban elfogadott tanácsi 
határozatban kért intézkedéseket.
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Amennyiben egy tagállamra igaz a fenti 
helyzetek valamelyike, a Bizottság dönthet 
az eszköz keretében az érintett 
tagállamnak biztosított 
kötelezettségvállalások és kifizetések egy 
részének vagy egészének felfüggesztése 
mellett.

Or. en

Módosítás 740
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Engin Eroglu

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A(z) […)]-ra vonatkozó közös 
rendelkezések megállapításáról szóló 
rendelet [CPR] 15. cikkének (7) 
bekezdésében meghatározott esetek 
bármelyikével kapcsolatos jelentős meg 
nem felelés esetén a Tanács a Bizottság 
javaslata alapján végrehajtási jogi aktus 
útján határozatot fogad el a 17. cikk (1) 
bekezdésében és a 17. cikk (2) 
bekezdésében említett határozatok 
elfogadására rendelkezésre álló időszak 
felfüggesztéséről, illetve a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz keretében történő 
kifizetések felfüggesztéséről.

(1) A Tanács a Bizottság javaslata 
alapján az alábbi esetekben 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján 
határozatot fogad el a 17. cikk (1) 
bekezdésében és a 17. cikk (2) 
bekezdésében említett határozatok 
elfogadására rendelkezésre álló időszak 
felfüggesztéséről, illetve a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz keretében történő 
kifizetések felfüggesztéséről:

a) az EUMSZ 126. cikkének (8) 
bekezdésével vagy 126. cikkének (11) 
bekezdésével összhangban a Tanács úgy 
dönt, hogy a tagállam nem tett hatékony 
lépéseket a túlzott deficitjének 
kiigazítására;
b) ha a Tanács az 1176/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
8. cikkének (3) bekezdésével összhangban 
ugyanazon az egyensúlyhiány esetén 
követendő eljáráson belül egymást 
követően két ajánlást fogad el azzal az 
indokkal, hogy a tagállam nem nyújtott be 
megfelelő korrekciós intézkedési tervet;
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c) ha a Tanács az 
1176/2011/EU rendelet 10. cikkének 
(4) bekezdésével összhangban az 
egyensúlyhiány esetén követendő 
ugyanazon eljárás során egymást 
követően két olyan határozatot fogad el, 
amely megállapítja, hogy a tagállam nem 
teljesíti kötelezettségét, mivel nem hozta 
meg a javasolt korrekciós intézkedést;
d) ha a Bizottság megállapítja, hogy a 
tagállam nem hozta meg a 332/200241/EK 
tanácsi rendeletben említett 
intézkedéseket, és ennek következtében 
úgy határoz, hogy nem engedélyezi az 
adott tagállam számára megítélt pénzügyi 
támogatás kifizetését; e) ha a Tanács úgy 
határoz, hogy a tagállam nem teljesíti a 
472/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 7. cikkében említett 
makrogazdasági kiigazítási programot, 
illetve az EUMSZ 136. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban elfogadott 
tanácsi határozatban kért intézkedéseket. 
(...)

Or. en

Módosítás 741
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A(z) […)]-ra vonatkozó közös 
rendelkezések megállapításáról szóló 
rendelet [CPR] 15. cikkének (7) 
bekezdésében meghatározott esetek 
bármelyikével kapcsolatos jelentős meg 
nem felelés esetén a Tanács a Bizottság 
javaslata alapján végrehajtási jogi aktus 
útján határozatot fogad el a 17. cikk (1) 
bekezdésében és a 17. cikk (2) 
bekezdésében említett határozatok 
elfogadására rendelkezésre álló időszak 
felfüggesztéséről, illetve a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz keretében történő 

(1) A(z) […)]-ra vonatkozó közös 
rendelkezések megállapításáról szóló 
rendelet [CPR] 15. cikkének (7) 
bekezdésében meghatározott esetek 
bármelyikével kapcsolatos jelentős meg 
nem felelés esetén a Tanács a Bizottság 
javaslata alapján végrehajtási határozat 
útján határozatot fogad el a 17. cikk (1) 
bekezdésében és a 17. cikk (2) 
bekezdésében említett határozatok 
elfogadására rendelkezésre álló időszak 
felfüggesztéséről, illetve a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz keretében történő 
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kifizetések felfüggesztéséről. kifizetések felfüggesztéséről.
Or. en

Módosítás 742
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A(z) […)]-ra vonatkozó közös 
rendelkezések megállapításáról szóló 
rendelet [CPR] 15. cikkének (7) 
bekezdésében meghatározott esetek 
bármelyikével kapcsolatos jelentős meg 
nem felelés esetén a Tanács a Bizottság 
javaslata alapján végrehajtási jogi aktus 
útján határozatot fogad el a 17. cikk (1) 
bekezdésében és a 17. cikk (2) 
bekezdésében említett határozatok 
elfogadására rendelkezésre álló időszak 
felfüggesztéséről, illetve a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz keretében történő 
kifizetések felfüggesztéséről.

(1) A(z) […)]-ra vonatkozó közös 
rendelkezések megállapításáról szóló 
rendelet [CPR] 15. cikkének (7) 
bekezdésében meghatározott esetek 
bármelyikével kapcsolatos jelentős meg 
nem felelés esetén a 17. cikk (1) 
bekezdésében és a 17. cikk (2) 
bekezdésében említett határozatok 
elfogadására rendelkezésre álló időszak 
automatikus felfüggesztése, illetve a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
keretében történő kifizetések automatikus 
felfüggesztése lép azonnali hatállyal 
érvénybe.

Or. en

Módosítás 743
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kifizetések felfüggesztéséről szóló, (1) 
bekezdésben említett határozat a 
felfüggesztésről szóló határozat dátuma 
után benyújtott kifizetési kérelmekre 
alkalmazandó.

A kifizetések felfüggesztéséről szóló, (1) 
bekezdésben említett határozat a 
felfüggesztésről szóló határozat dátuma 
után benyújtott kifizetési kérelmekre 
alkalmazandó. A kifizetések 
visszafizettetésére vonatkozó határozatot 
az eszköz keretében már kifizetett és az 
érintett tagállam által kézhez kapott 
kifizetésekre kell alkalmazni.

Or. en
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Módosítás 744
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kifizetések felfüggesztéséről szóló, (1) 
bekezdésben említett határozat a 
felfüggesztésről szóló határozat dátuma 
után benyújtott kifizetési kérelmekre 
alkalmazandó.

A kifizetések (1) bekezdésben említett 
felfüggesztése a felfüggesztés dátuma után 
benyújtott kifizetési kérelmekre 
alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 745
Niels Fuglsang, Eero Heinäluoma, Paul Tang, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Pedro 
Marques

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A kedvezményezett vállalkozások 
nem szerepelhetnek a Tanács nem 
együttműködő adójoghatóságokat 
tartalmazó uniós listáján szereplő 
adóparadicsomok nyilvántartásában, vagy 
ha igen, akkor csak abban az esetben 
maradhatnak kedvezményezett 
vállalkozások, ha vállalják, hogy a 
meghatározott 6 hónapos időtartamon 
belül intézkednek a listáról történő 
lekerülésről.

Or. en

Módosítás 746
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Klemen 
Grošelj, Sylvie Brunet

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

(1a) Az (1) bekezdésben említett 
kifizetések felfüggesztéséről szóló 
határozat nem alkalmazandó, amíg a 
Stabilitási és Növekedési Paktum 
általános mentesítési záradékát az 
1466/97/EK rendelet 5. cikkének (1) 
bekezdésével és 9. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban nem aktiválják, 
és amíg a COVID-19 járvány súlyos 
gazdasági és társadalmi következményei 
fennállnak.

Or. en

Módosítás 747
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A(z) (...)-ra/-re vonatkozó közös 
rendelkezések megállapításáról szóló 
rendelet 15. cikkének (11) bekezdésében 
említett esetek bármelyike esetén a Tanács 
a Bizottság javaslata alapján végrehajtási 
jogi aktus útján határozatot fogad el az 
előző bekezdésben említett időtartam, 
illetve kifizetések felfüggesztésének 
megszüntetéséről.

(2) A Bizottság az alábbi esetekben 
megszünteti a kötelezettségvállalások 
felfüggesztését:

a) ha a túlzott hiány esetén követendő 
eljárást az 1467/9743/EK tanácsi rendelet 
9. cikkével összhangban felfüggesztik, 
vagy a Tanács az EUMSZ 126. cikk (12) 
bekezdésével összhangban úgy határozott, 
hogy hatályon kívül helyezi a túlzott hiány 
fennállásáról szóló határozatot;
b) ha a Tanács jóváhagyta az 
1176/2011/EU rendelet 8. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban az érintett 
tagállam által benyújtott korrekciós 
intézkedési tervet, illetve ha a Tanács az 
említett rendelet 10. cikkének (5) 
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bekezdésével összhangban felfüggesztette 
a túlzottegyensúlyhiány-eljárást vagy az 
említett rendelet 11. cikkével összhangban 
lezárta a túlzottegyensúlyhiány-eljárást;
c) ha a Bizottság arra a 
következtetésre jutott, hogy a tagállam 
meghozta a megfelelő intézkedéseket a 
332/2002/EK rendeletben foglaltak 
szerint;
d) ha a Bizottság megállapítja, hogy 
az érintett tagállam meghozta a megfelelő 
intézkedéseket a 472/2013/EU rendelet 7. 
cikkében említett kiigazítási program 
végrehajtása érdekében, illetve az EUMSZ 
136. cikkének (1) bekezdésével 
összhangban elfogadott tanácsi 
határozatban kért intézkedéseket.
A kötelezettségvállalások 
felfüggesztésének megszüntetését 
követően a Bizottság határozatot hoz a 
felfüggesztett kötelezettségvállalások 
újraelosztásáról az (EU, Euratom)[ […] 
(többéves pénzügyi keretről szóló 
rendelet)] tanácsi rendelet [8]. cikkével 
összhangban.

Or. en

Módosítás 748
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A(z) (...)-ra/-re vonatkozó közös 
rendelkezések megállapításáról szóló 
rendelet 15. cikkének (11) bekezdésében 
említett esetek bármelyike esetén a Tanács 
a Bizottság javaslata alapján végrehajtási 
jogi aktus útján határozatot fogad el az 
előző bekezdésben említett időtartam, 
illetve kifizetések felfüggesztésének 
megszüntetéséről.

(2) Amennyiben a Tanács úgy határoz, 
hogy az érintett tagállam megtette a 
szükséges korrekciós intézkedéseket, a 
Bizottság késedelem nélkül határozatot 
fogad el a felfüggesztés megszüntetéséről.

Or. en
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Módosítás 749
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A(z) (...)-ra/-re vonatkozó közös 
rendelkezések megállapításáról szóló 
rendelet 15. cikkének (11) bekezdésében 
említett esetek bármelyike esetén a Tanács 
a Bizottság javaslata alapján végrehajtási 
jogi aktus útján határozatot fogad el az 
előző bekezdésben említett időtartam, 
illetve kifizetések felfüggesztésének 
megszüntetéséről.

(2) A(z) (...)-ra/-re vonatkozó közös 
rendelkezések megállapításáról szóló 
rendelet 15. cikkének (11) bekezdésében 
említett esetek bármelyike esetén a Tanács 
a Bizottság javaslata alapján végrehajtási 
határozat útján határozatot fogad el az 
előző bekezdésben említett időtartam, 
illetve kifizetések felfüggesztésének 
megszüntetéséről.

Or. en

Módosítás 750
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A(z) (...)-ra/-re vonatkozó közös 
rendelkezések megállapításáról szóló 
rendelet 15. cikkének (11) bekezdésében 
említett esetek bármelyike esetén a Tanács 
a Bizottság javaslata alapján végrehajtási 
jogi aktus útján határozatot fogad el az 
előző bekezdésben említett időtartam, 
illetve kifizetések felfüggesztésének 
megszüntetéséről.

(2) A(z) (...)-ra/-re vonatkozó közös 
rendelkezések megállapításáról szóló 
rendelet 15. cikkének (11) bekezdésében 
említett esetek bármelyike esetén a 
Bizottság végrehajtási jogi aktus útján 
határozatot fogad el az előző bekezdésben 
említett időtartam, illetve a kifizetések 
felfüggesztésének megszüntetéséről.

Or. en

Módosítás 751
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper

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

A Tanács az (1) és (2) bekezdésben 
említett határozatokat a Bizottság 
javaslatára minősített többséggel hozza 
meg.

Or. en

Módosítás 752
Csaba Molnár, Marek Belka, Marc Angel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben az európai szemeszter 
és különösen az országspecifikus 
ajánlások olyan problémákat 
azonosítanak, amelyek sürgős reformot 
igényelnek, de az érintett tagállam nem 
megfelelően használja fel az elkülönített 
forrásokat, vagy a Bizottság a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
nem megfelelő végrehajtása miatt vagy 
pedig a jogállamiság tekintetében fennálló 
hiányosságok következtében a 
finanszírozás felfüggesztésére irányuló 
határozatot hozott, az eszköznek továbbra 
is támogatnia kell a regionális és helyi 
szintű intézkedéseket, ideértve azokat a 
civil társadalmi kezdeményezéseket is, 
amelyek hozzájárulnak e kihívások 
kezeléséhez, és a finanszírozást a 
regionális és helyi hatóságok és más 
érdekelt felek rendelkezésre kell 
bocsátani, beleértve a szociális 
partnereket és a civil társadalmi 
szervezeteket is.

Or. en

Módosítás 753
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet
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Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az EU éghajlati és környezeti 
célkitűzéseinek, különös tekintettel az 
Unió 2030-ra vonatkozó aktualizált 
éghajlat-politikai céljainak és az Unió 
050-ig elérendő éghajlat-semlegességi 
célkitűzésének elérésére, valamint a 
szociális jogok európai pillérének való 
jelentős meg nem felelés esetén a 
Bizottság a 25a. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján 
az eszköz keretében történő kifizetések 
egészének vagy egy részének 
felfüggesztésére irányuló határozatot hoz.

Or. en

Módosítás 754
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az e rendelet szerint végzett 
tevékenységek külső pénzügyi ellenőrzését 
az Európai Számvevőszék látja el az 
EUMSZ 287. cikke szerint. A Bizottság, a 
kedvezményezett tagállamok és az uniós 
forrásokban részesülő személyek vagy 
szervezetek biztosítják, hogy a 
Számvevőszék teljes körű hozzáférést 
kapjon minden, az ellenőrzései 
elvégzéséhez szükségesnek vélt 
információhoz.

Or. en

Módosítás 755
Linea Søgaard-Lidell

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

(2a) Az EU éghajlati és környezeti 
célkitűzéseinek, különösen az Unió 2030-
ra vonatkozó aktualizált éghajlat-politikai 
céljainak és az Unió 2050-ig elérendő 
éghajlat-semlegességi célkitűzésének való 
jelentős meg nem felelés esetén a 
Bizottság az eszköz keretében történő 
kifizetések egészének vagy egy részének 
felfüggesztésére irányuló intézkedéseket 
hoz.

Or. en

Módosítás 756
Johan Van Overtveldt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben a nemzeti 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
részét képező reformok jelentős 
hátráltatással haladnak, a tagállamok 
visszafizetik a Bizottságnak a 15. cikk 
alapján a reform iránti elkötelezettségnek 
köszönhetően kifizetett pénzügyi 
hozzájárulásokat.

Or. en

Módosítás 757
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru, Katalin Cseh, 
Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A Bizottság folyamatosan 
tájékoztatja az Európai Parlamentet e cikk 
végrehajtásáról. Különösen akkor, amikor 
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az (1) bekezdésben meghatározott 
feltételek egyike teljesül egy tagállam 
esetében, a Bizottság haladéktalanul 
értesíti az Európai Parlamentet, és 
részletesen tájékoztatja azokról az 
kifizetésekről, amelyek esetében 
fennállhat a kötelezettségvállalások vagy 
kifizetések felfüggesztése.
Az Európai Parlament felkérheti a 
Bizottságot strukturális párbeszéd 
folytatására az (1) bekezdés 
alkalmazásáról, különös tekintettel az első 
albekezdésben említett információk 
megküldésére.
A Bizottság csak abban az esetben tesz az 
(1) bekezdésben említett végrehajtási jogi 
aktusra vonatkozó javaslatot, ha a 
második albekezdésben említett 
strukturált párbeszédet a Parlament 
hivatalos közleményében befejezettnek 
tekintik.

Or. en

Módosítás 758
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk
Az eszközt a jogállamiság tekintetében 

fennálló, általánossá vált hiányosságok 
esetén az uniós költségvetés védelméhez 

kapcsoló intézkedések
(1) Az eszköz csak azon tagállamok 
számára áll rendelkezésre, amelyek 
elkötelezettek a jogállamiság és az Unió 
alapvető értékeinek tiszteletben tartása 
mellett. Mielőtt bármilyen kifizetést 
kapnának az eszközből, a tagállamoknak 
„jogállamisági kötelezettségvállalást” kell 
aláírniuk. A kötelezettségvállalás a 
jogállamiság és az Unió alapvető 
értékeinek védelme és betartása melletti 
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politikai elkötelezettséget jelent. A 
Bizottság a „jogállamisági 
kötelezettségvállalást” felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus útján fogadja el.
(2) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a jogállamiság tekintetében 
fennálló, általánossá vált hiányosságok 
esetén, amennyiben azok sértik vagy 
veszélyeztetik a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás elvét vagy az Unió 
pénzügyi érdekeinek védelmét, 
kezdeményezze a tagállamok számára az 
eszköz keretében biztosított 
kötelezettségvállalási vagy kifizetési 
előirányzatok felfüggesztését.
(3) Az alábbiak tekintendők a 
jogállamiság tekintetében fennálló, 
általánossá vált hiányosságnak, 
amennyiben sértik vagy veszélyeztetik a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
elvét vagy az Unió pénzügyi érdekeinek 
védelmét:
a) a bíróság függetlenségének 
veszélyeztetése, beleértve az 
igazságszolgáltatási feladatok autonóm 
módon történő gyakorlására vonatkozó 
képesség bármely korlátozását, a 
függetlenség garanciáiba való külső 
beavatkozással, az ítélkezés külső 
utasításra történő korlátozásával, az 
igazságügyi személyzet kinevezésére vagy 
szolgálati feltételeire vonatkozó szabályok 
önkényes felülvizsgálásával, az 
igazságügyi személyzet bármilyen módon 
történő, a pártatlanságukat veszélyeztető 
befolyásolásával vagy az ügyvédi 
munkakör függetlenségének 
befolyásolásával;
b) a közigazgatási szervek – többek 
között a bűnüldöző hatóságok – által 
hozott önkényes vagy jogszerűtlen 
határozatok megelőzésének, kijavításának 
és szankcionálásának elmulasztása, a 
megfelelő működésüket befolyásoló 
pénzügyi és emberi erőforrások 
visszatartása, vagy az összeférhetetlenség 
elkerülésének elmulasztása;
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c) a jogorvoslati lehetőségek 
rendelkezésre állásának és 
hatékonyságának korlátozása, többek 
között korlátozó eljárási szabályok révén, 
az ítéletek végrehajtásának hiánya, illetve 
a jogsértések hatékony kivizsgálásának, 
büntetőeljárás alá vonásának vagy 
szankcionálásának korlátozása;
d) valamely tagállam arra irányuló 
adminisztratív kapacitásának 
veszélyeztetése, hogy eleget tudjon tenni 
az uniós tagsággal járó 
kötelezettségeknek, beleértve az uniós 
jogot alkotó szabályok, normák és 
politikák hatékony végrehajtására való 
képességet;
e) azon intézkedések, amelyek 
gyengítik az ügyvéd és ügyfele közötti 
bizalmas kommunikáció védelmét.
(4) Egy tagállamban akkor állapítható 
meg a jogállamiság tekintetében fennálló, 
általánossá vált hiányosság, amikor az 
alábbiak közül egy vagy több sérül vagy 
veszélybe kerül:
a) e tagállamban az eszközt 
végrehajtó hatóságok megfelelő 
működése, különösen a közbeszerzési vagy 
támogatási eljárások keretében;
b) a piacgazdaság megfelelő 
működése, tiszteletben tartva ezáltal a 
versenyt és a piaci erőket az Unióban, 
valamint a tagsággal járó kötelezettségek 
hatékony végrehajtásával, beleértve a 
politikai, gazdasági és monetáris unió 
céljainak követését;
c) a pénzügyi ellenőrzést, 
monitoringot, belső és külső 
ellenőrzéseket végző hatóságok megfelelő 
működése, valamint a hatékony és 
átlátható pénzügyi irányítási és 
elszámoltathatósági rendszerek megfelelő 
működése;
d) a nyomozó- és vádhatóságok 
megfelelő működése az eszköz 
végrehajtásával kapcsolatos csalás – 
többek között adócsalás –, korrupció vagy 
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az uniós jog egyéb megsértése miatt;
e) az a), c) és d) pontban említett 
hatóságok által hozott intézkedések vagy 
mulasztások független bíróságok általi 
hatékony bírósági felülvizsgálata;
f) az eszköz végrehajtásával 
kapcsolatos csalás – többek között 
adócsalás –, korrupció vagy egyéb uniós 
jogsértés megelőzése és szankcionálása, 
valamint a nemzeti bíróságok vagy 
közigazgatási hatóságok részéről hatékony 
és visszatartó erejű szankciók kiszabása a 
címzettek számára;
g) a jogtalanul kifizetett összegek 
visszafizettetése;
h) az adóelkerülés és az adóverseny 
megelőzése és szankcionálása, valamint az 
adóügyek közigazgatási 
együttműködéséhez hozzájáruló 
hatóságok megfelelő működése;
i) az Európai Csalás Elleni 
Hivatallal és – amennyiben az érintett 
tagállam részt vesz – az Európai 
Ügyészséggel folytatott hatékony és kellő 
időben történő együttműködés 
nyomozásaik vagy büntetőeljárásaik során 
a vonatkozó jogi aktusok és a lojális 
együttműködés elve szerint;
j) az eszköz megfelelő végrehajtása 
az alapvető jogok rendszeres megsértését 
követően.
(5) A (4) bekezdés feltételeinek 
teljesülése esetén a következő intézkedések 
közül egy vagy több fogadható el:
1. új jogi kötelezettségvállalások 
megtételének tilalma;
2. kötelezettségvállalások felfüggesztése;
3. kötelezettségvállalások csökkentése, 
ideértve a pénzügyi korrekciókat is;
4. az előfinanszírozás csökkentése;
5. a kifizetési határidők megszakítása;
6. kifizetések felfüggesztése.
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Hacsak az intézkedések elfogadásáról 
szóló határozat másként nem rendelkezik, 
a megfelelő intézkedések elrendelése nem 
befolyásolhatja a tagállamok azon 
kötelezettségét, hogy teljesítsék a 
kifizetéseket a végső címzetteknek vagy 
kedvezményezetteknek.
A meghozott intézkedéseknek arányosnak 
kell lenniük a jogállamiság tekintetében 
fennálló, általánossá vált hiányosság 
jellegével, súlyosságával, időtartamával és 
hatókörével. Amennyire csak lehetséges, 
az e hiányosság által érintett vagy 
potenciálisan érintett uniós fellépéseket 
kell célozniuk.
A Bizottság a tagállami kötelezettségek 
tekintetében a végső címzetteknek vagy 
kedvezményezetteknek egy weboldalon 
vagy internetes portálon keresztül nyújt 
tájékoztatást és iránymutatást.
A Bizottság ugyanezen a honlapon vagy 
portálon megfelelő eszközöket biztosít a 
végső címzettek vagy kedvezményezettek 
számára, hogy tájékoztassák a Bizottságot 
bármely olyan jellegű 
kötelezettségszegésről, amely – a végső 
címzettek vagy kedvezményezettek 
véleménye szerint – közvetlenül érinti 
őket. A végső címzettek vagy 
kedvezményezettek által e bekezdésnek 
megfelelően nyújtott információkat a 
Bizottság csak akkor veheti figyelembe, 
amennyiben azokhoz arra vonatkozó 
bizonyítékot is mellékelnek, hogy az 
érintett végső címzett vagy 
kedvezményezett hivatalos panaszt 
nyújtott be az illetékes hatósághoz.
A végső címzettek vagy kedvezményezettek 
által szolgáltatott információk alapján a 
Bizottság biztosítja, hogy a tagállamok 
által fizetendő összegeket ténylegesen 
kifizetik a végső címzetteknek vagy 
kedvezményezetteknek.
(6) Amennyiben a Bizottság úgy ítéli 
meg, hogy alapos okkal feltételezi a (4) 
bekezdésben foglalt feltételek teljesülését, 
írásbeli értesítést küld az adott 
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tagállamnak, amelyben megjelöli a 
megállapítás alapjául szolgáló indokokat. 
A Bizottság haladéktalanul tájékoztatja az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot az 
ilyen értesítésről és annak tartalmáról.
A (4) bekezdés feltételei teljesítésének 
értékelése során a Bizottság minden 
releváns információt figyelembe vesz, 
ideértve az Európai Unió Bíróságának 
ítéleteit, az Európai Parlament 
állásfoglalásait, a Számvevőszék 
jelentéseit, valamint a releváns nemzetközi 
szervezetek és hálózatok következtetéseit 
és ajánlásait. A Bizottság figyelembe veszi 
az uniós csatlakozási tárgyalások során 
alkalmazott kritériumokat, különösen az 
igazságszolgáltatásról és alapvető 
jogokról, a jogérvényesülésről, a 
szabadságról és a biztonságról, a pénzügyi 
ellenőrzésről és az adózásról szóló 
közösségi vívmányok fejezeteit, valamint 
az együttműködési és ellenőrzési 
mechanizmus keretében alkalmazott 
iránymutatásokat, amelyek a tagállamok 
által elért haladás nyomon követésére 
szolgálnak.
A Bizottságot egy felhatalmazáson 
alapuló jogi aktussal létrehozott, 
független szakértőkből álló testület segíti.
A Bizottság a megállapítások előtt és után 
is kérhet az értékeléséhez szükséges 
további információkat.
Az érintett tagállam megadja a kért 
információkat, és észrevételeket tehet a 
Bizottság által meghatározott határidőn 
belül, amely nem lehet kevesebb, mint a 
megállapításról szóló értesítés időpontjától 
számított 1 hónap, sem több, mint a 
megállapításról szóló értesítés időpontjától 
számított 3 hónap. Észrevételeiben a 
tagállam korrekciós intézkedések 
elfogadását javasolhatja.
A Bizottság figyelembe veszi a kapott 
információkat és az érintett tagállam által 
tett észrevételeket, valamint a javasolt 
korrekciós intézkedések megfelelőségét 
annak eldöntése során, hogy elfogad-e az 
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(5) bekezdésben említett bármely 
intézkedésekre vonatkozó határozatot. A 
Bizottság egy hónapos indikatív jellegű 
határidőn belül, de mindenképpen az 
információ kézhezvételének időpontjától 
számított észszerű időn belül határoz a 
kapott információk nyomon követéséről.
A bevezetendő intézkedések 
arányosságának értékelésekor a Bizottság 
kellő figyelmet fordít az ebben a 
bekezdésben említett információkra és 
iránymutatásra.
Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, 
hogy a jogállamiság tekintetében 
általánossá vált hiányosság áll fenn, 
végrehajtási aktus révén határozatot 
fogad el az (5) bekezdésben említett 
intézkedésekről.
A Bizottság a határozat elfogadásával 
egyidejűleg javaslatot nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak az 
elfogadott intézkedések értékével 
megegyező összeg költségvetési tartalékba 
történő átcsoportosítására.
A költségvetési rendelet 31. cikke (4) és 
(6) bekezdésétől eltérve, az Európai 
Parlament és a Tanács a két intézmény 
átvételétől számított négy héten belül 
tanácskozik az áthelyezési javaslatról. Az 
Unió pénzügyi érdekeinek védelméhez 
szükséges határozatok elfogadásának 
megkönnyítése érdekében az ilyen 
átcsoportosításokat jóváhagyottnak kell 
tekinteni, kivéve, ha a négyhetes 
időszakon belül az Európai Parlament 
vagy a Tanács – ez utóbbi minősített 
többséggel eljárva – módosítja vagy 
elutasítja azokat. Ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács módosítja az 
áthelyezési javaslatot, akkor a 
költségvetési rendelet 31. cikkének 
(8) bekezdését kell alkalmazni.
A nyolcadik albekezdésben említett 
határozat akkor lép hatályba, ha sem az 
Európai Parlament, sem a Tanács nem 
utasítja el az átcsoportosítási javaslatot a 
tizedik albekezdésben említett határidőn 
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belül.
7. Az érintett tagállam bármikor 
bizonyítékot tartalmazó hivatalos értesítést 
nyújthat be a Bizottságnak annak 
igazolására, hogy a jogállamiság 
tekintetében fennálló, általánossá vált 
hiányosságot orvosolták vagy 
megszüntették.
Az érintett tagállam kérésére vagy saját 
kezdeményezésére a Bizottság egy 
hónapos indikatív jellegű határidőn belül, 
de mindenképpen a hivatalos értesítés 
kézhezvételének időpontjától számított 
észszerű időn belül értékeli az érintett 
tagállamban fennálló helyzetet. Amint a 
jogállamiság tekintetében fennálló, 
általánossá vált hiányosságok, amelyek 
alapján az (5) bekezdésben említett 
intézkedéseket elfogadták, részben vagy 
egészben megszűntek, a Bizottság 
haladéktalanul határozatot hoz az említett 
intézkedések teljes vagy részleges 
megszüntetéséről. A Bizottság a határozat 
elfogadásával egyidejűleg javaslatot nyújt 
be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak, hogy teljes egészében vagy 
részben szüntessék meg a (6) bekezdésben 
említett költségvetési tartalékot. Ilyen 
esetekben az (5) bekezdésben ismertetett 
eljárás alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 759
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Rendeletre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk
Az eszközt a jogállamiság tekintetében 

fennálló, általánossá vált hiányosságok 
esetén az uniós költségvetés védelméhez 

kapcsoló intézkedések
(1) Az eszköz csak azon tagállamok 
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számára áll rendelkezésre, amelyek 
elkötelezettek a jogállamiság és az Unió 
alapvető értékeinek tiszteletben tartása 
mellett. Mielőtt bármilyen kifizetést 
kapnának az eszközből, a tagállamoknak 
„jogállamisági kötelezettségvállalást” kell 
aláírniuk. A kötelezettségvállalás a 
jogállamiság és az Unió alapvető 
értékeinek védelme és betartása melletti 
politikai elkötelezettséget jelent. A 
Bizottság a „jogállamisági 
kötelezettségvállalást” felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus útján fogadja el.
(2) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a jogállamiság tekintetében 
fennálló, általánossá vált hiányosságok 
esetén, amennyiben azok sértik vagy 
veszélyeztetik a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás elvét vagy az Unió 
pénzügyi érdekeinek védelmét, 
kezdeményezze a tagállamok számára az 
eszköz keretében biztosított 
kötelezettségvállalási vagy kifizetési 
előirányzatok felfüggesztését.
(3) Az alábbiak tekintendők a 
jogállamiság tekintetében fennálló, 
általánossá vált hiányosságnak, 
amennyiben sértik vagy veszélyeztetik a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
elvét vagy az Unió pénzügyi érdekeinek 
védelmét:
a) a bíróság függetlenségének 
veszélyeztetése, beleértve az 
igazságszolgáltatási feladatok autonóm 
módon történő gyakorlására vonatkozó 
képesség bármely korlátozását, a 
függetlenség garanciáiba való külső 
beavatkozással, az ítélkezés külső 
utasításra történő korlátozásával, az 
igazságügyi személyzet kinevezésére vagy 
szolgálati feltételeire vonatkozó szabályok 
önkényes felülvizsgálásával, az 
igazságügyi személyzet bármilyen módon 
történő, a pártatlanságukat veszélyeztető 
befolyásolásával vagy az ügyvédi 
munkakör függetlenségének 
befolyásolásával;
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b) a közigazgatási szervek – többek 
között a bűnüldöző hatóságok – által 
hozott önkényes vagy jogszerűtlen 
határozatok megelőzésének, kijavításának 
és szankcionálásának elmulasztása, a 
megfelelő működésüket befolyásoló 
pénzügyi és emberi erőforrások 
visszatartása, vagy az összeférhetetlenség 
elkerülésének elmulasztása;
c) a jogorvoslati lehetőségek 
rendelkezésre állásának és 
hatékonyságának korlátozása, többek 
között korlátozó eljárási szabályok révén, 
az ítéletek végrehajtásának hiánya, illetve 
a jogsértések hatékony kivizsgálásának, 
büntetőeljárás alá vonásának vagy 
szankcionálásának korlátozása;
d) valamely tagállam arra irányuló 
adminisztratív kapacitásának 
veszélyeztetése, hogy eleget tudjon tenni 
az uniós tagsággal járó 
kötelezettségeknek, beleértve az uniós 
jogot alkotó szabályok, normák és 
politikák hatékony végrehajtására való 
képességet;
e) azon intézkedések, amelyek 
gyengítik az ügyvéd és ügyfele közötti 
bizalmas kommunikáció védelmét.
(4) Egy tagállamban akkor állapítható 
meg a jogállamiság tekintetében fennálló, 
általánossá vált hiányosság, amikor az 
alábbiak közül egy vagy több sérül vagy 
veszélybe kerül:
a)  e tagállamban az eszközt 
végrehajtó hatóságok megfelelő 
működése, különösen a közbeszerzési vagy 
támogatási eljárások keretében;
b) a piacgazdaság megfelelő 
működése, tiszteletben tartva ezáltal a 
versenyt és a piaci erőket az Unióban, 
valamint a tagsággal járó kötelezettségek 
hatékony végrehajtásával, beleértve a 
politikai, gazdasági és monetáris unió 
céljainak követését;
c)  a pénzügyi ellenőrzést, 
monitoringot, belső és külső 
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ellenőrzéseket végző hatóságok megfelelő 
működése, valamint a hatékony és 
átlátható pénzügyi irányítási és 
elszámoltathatósági rendszerek megfelelő 
működése;
d)  a nyomozó- és vádhatóságok 
megfelelő működése az eszköz 
végrehajtásával kapcsolatos csalás – 
többek között adócsalás –, korrupció vagy 
az uniós jog egyéb megsértése miatt;
e) az a), c) és d) pontban említett 
hatóságok által hozott intézkedések vagy 
mulasztások független bíróságok általi 
hatékony bírósági felülvizsgálata;
f) az eszköz végrehajtásával 
kapcsolatos csalás – többek között 
adócsalás –, korrupció vagy egyéb uniós 
jogsértés megelőzése és szankcionálása, 
valamint a nemzeti bíróságok vagy 
közigazgatási hatóságok részéről hatékony 
és visszatartó erejű szankciók kiszabása a 
címzettek számára;
g) a jogtalanul kifizetett összegek 
visszafizettetése;
h) az adóelkerülés és az adóverseny 
megelőzése és szankcionálása, valamint az 
adóügyek közigazgatási 
együttműködéséhez hozzájáruló 
hatóságok megfelelő működése;
i) az Európai Csalás Elleni 
Hivatallal és – amennyiben az érintett 
tagállam részt vesz – az Európai 
Ügyészséggel folytatott hatékony és kellő 
időben történő együttműködés 
nyomozásaik vagy büntetőeljárásaik során 
a vonatkozó jogi aktusok és a lojális 
együttműködés elve szerint;
j) az eszköz megfelelő végrehajtása 
az alapvető jogok rendszeres megsértését 
követően.
(5) A (4) bekezdés feltételeinek 
teljesülése esetén a következő intézkedések 
közül kerül egy vagy több elfogadásra:
1. új jogi kötelezettségvállalások 
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megtételének tilalma;
2. kötelezettségvállalások felfüggesztése;
3. kötelezettségvállalások csökkentése, 
ideértve a pénzügyi korrekciókat is;
4. az előfinanszírozás csökkentése;
5. a kifizetési határidők megszakítása;
6. kifizetések felfüggesztése.
Hacsak az intézkedések elfogadásáról 
szóló határozat másként nem rendelkezik, 
a megfelelő intézkedések elrendelése nem 
befolyásolhatja a tagállamok azon 
kötelezettségét, hogy teljesítsék a 
kifizetéseket a végső címzetteknek vagy 
kedvezményezetteknek.
A meghozott intézkedéseknek arányosnak 
kell lenniük a jogállamiság tekintetében 
fennálló, általánossá vált hiányosság 
jellegével, súlyosságával, időtartamával és 
hatókörével. Amennyire csak lehetséges, 
az e hiányosság által érintett vagy 
potenciálisan érintett uniós fellépéseket 
kell célozniuk.
A Bizottság a tagállami kötelezettségek 
tekintetében a végső címzetteknek vagy 
kedvezményezetteknek egy weboldalon 
vagy internetes portálon keresztül nyújt 
tájékoztatást és iránymutatást.
A Bizottság ugyanezen a honlapon vagy 
portálon megfelelő eszközöket biztosít a 
végső címzettek vagy kedvezményezettek 
számára, hogy tájékoztassák a Bizottságot 
bármely olyan jellegű 
kötelezettségszegésről, amely – a végső 
címzettek vagy kedvezményezettek 
véleménye szerint – közvetlenül érinti 
őket. A végső címzettek vagy 
kedvezményezettek által e bekezdésnek 
megfelelően nyújtott információkat a 
Bizottság csak akkor veheti figyelembe, 
amennyiben azokhoz arra vonatkozó 
bizonyítékot is mellékelnek, hogy az 
érintett végső címzett vagy 
kedvezményezett hivatalos panaszt 
nyújtott be az illetékes hatósághoz.
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A végső címzettek vagy kedvezményezettek 
által szolgáltatott információk alapján a 
Bizottság biztosítja, hogy a tagállamok 
által fizetendő összegeket ténylegesen 
kifizetik a végső címzetteknek vagy 
kedvezményezetteknek.
(6) Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, 
hogy alapos okkal feltételezi a (4) 
bekezdésben foglalt feltételek teljesülését, 
írásbeli értesítést küld az adott 
tagállamnak, amelyben megjelöli a 
megállapítás alapjául szolgáló indokokat. 
A Bizottság haladéktalanul tájékoztatja az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot az 
ilyen értesítésről és annak tartalmáról.
A (4) bekezdés feltételei teljesítésének 
értékelése során a Bizottság minden 
releváns információt figyelembe vesz, 
ideértve az Európai Unió Bíróságának 
ítéleteit, az Európai Parlament 
állásfoglalásait, a Számvevőszék 
jelentéseit, valamint a releváns nemzetközi 
szervezetek és hálózatok következtetéseit 
és ajánlásait. A Bizottság figyelembe veszi 
az uniós csatlakozási tárgyalások során 
alkalmazott kritériumokat, különösen az 
igazságszolgáltatásról és alapvető 
jogokról, a jogérvényesülésről, a 
szabadságról és a biztonságról, a pénzügyi 
ellenőrzésről és az adózásról szóló 
közösségi vívmányok fejezeteit, valamint 
az együttműködési és ellenőrzési 
mechanizmus keretében alkalmazott 
iránymutatásokat, amelyek a tagállamok 
által elért haladás nyomon követésére 
szolgálnak.
A Bizottságot egy felhatalmazáson 
alapuló jogi aktussal létrehozott, 
független szakértőkből álló testület segíti.
A Bizottság a megállapítások előtt és után 
is kérhet az értékeléséhez szükséges 
további információkat.
Az érintett tagállam megadja a kért 
információkat, és észrevételeket tehet a 
Bizottság által meghatározott határidőn 
belül, amely nem lehet kevesebb, mint a 
megállapításról szóló értesítés időpontjától 
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számított 1 hónap, sem több, mint a 
megállapításról szóló értesítés időpontjától 
számított 3 hónap. Észrevételeiben a 
tagállam korrekciós intézkedések 
elfogadását javasolhatja.
A Bizottság figyelembe veszi a kapott 
információkat és az érintett tagállam által 
tett észrevételeket, valamint a javasolt 
korrekciós intézkedések megfelelőségét 
annak eldöntése során, hogy elfogad-e az 
(5) bekezdésben említett bármely 
intézkedésekre vonatkozó határozatot. A 
Bizottság egy hónapos indikatív jellegű 
határidőn belül, de mindenképpen az 
információ kézhezvételének időpontjától 
számított észszerű időn belül határoz a 
kapott információk nyomon követéséről.
A bevezetendő intézkedések 
arányosságának értékelésekor a Bizottság 
kellő figyelmet fordít az ebben a 
bekezdésben említett információkra és 
iránymutatásra.
Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, 
hogy a jogállamiság tekintetében 
általánossá vált hiányosság áll fenn, 
végrehajtási aktus révén határozatot 
fogad el az (5) bekezdésben említett 
intézkedésekről.
A Bizottság a határozat elfogadásával 
egyidejűleg javaslatot nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak az 
elfogadott intézkedések értékével 
megegyező összeg költségvetési tartalékba 
történő átcsoportosítására.
A költségvetési rendelet 31. cikke (4) és 
(6) bekezdésétől eltérve, az Európai 
Parlament és a Tanács a két intézmény 
átvételétől számított négy héten belül 
tanácskozik az áthelyezési javaslatról. Az 
Unió pénzügyi érdekeinek védelméhez 
szükséges határozatok elfogadásának 
megkönnyítése érdekében az ilyen 
átcsoportosításokat jóváhagyottnak kell 
tekinteni, kivéve, ha a négyhetes 
időszakon belül az Európai Parlament 
vagy a Tanács – ez utóbbi minősített 
többséggel eljárva – módosítja vagy 
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elutasítja azokat. Ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács módosítja az 
áthelyezési javaslatot, akkor a 
költségvetési rendelet 31. cikkének 
(8) bekezdését kell alkalmazni.
A nyolcadik albekezdésben említett 
határozat akkor lép hatályba, ha sem az 
Európai Parlament, sem a Tanács nem 
utasítja el az átcsoportosítási javaslatot a 
tizedik albekezdésben említett határidőn 
belül.
(7) Az érintett tagállam bármikor 
bizonyítékot tartalmazó hivatalos értesítést 
nyújthat be a Bizottságnak annak 
igazolására, hogy a jogállamiság 
tekintetében fennálló, általánossá vált 
hiányosságot orvosolták vagy 
megszüntették.
Az érintett tagállam kérésére vagy saját 
kezdeményezésére a Bizottság egy 
hónapos indikatív jellegű határidőn belül, 
de mindenképpen a hivatalos értesítés 
kézhezvételének időpontjától számított 
észszerű időn belül értékeli az érintett 
tagállamban fennálló helyzetet. Amint a 
jogállamiság tekintetében fennálló, 
általánossá vált hiányosságok, amelyek 
alapján az (5) bekezdésben említett 
intézkedéseket elfogadták, részben vagy 
egészben megszűntek, a Bizottság 
haladéktalanul határozatot hoz az említett 
intézkedések teljes vagy részleges 
megszüntetéséről. A Bizottság a határozat 
elfogadásával egyidejűleg javaslatot nyújt 
be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak, hogy teljes egészében vagy 
részben szüntessék meg a (6) bekezdésben 
említett költségvetési tartalékot. Ilyen 
esetekben az (5) bekezdésben ismertetett 
eljárás alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 760
Fabienne Keller, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie 
Loiseau, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Morten Petersen, 
Ramona Strugariu, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Malik Azmani, Valérie 
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Hayer, Nicola Beer

Rendeletre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk
Az eszközt a jogállamiság tekintetében 

fennálló, általánossá vált hiányosságok 
esetén az uniós költségvetés védelméhez 

kapcsoló intézkedések
(1) Abban az esetben, ha egy 
tagállamban a jogállamiság tekintetében 
fennálló, általánossá vált hiányosság sérti 
a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás elvét vagy az Unió 
pénzügyi érdekeinek védelmét, a 
tagállamokban a jogállamiság 
tekintetében fennálló, általánossá vált 
hiányosságok esetén az Unió 
költségvetésének védelméről szóló [.../...] 
rendelet 3. cikkében meghatározottak 
szerint, a Bizottság végrehajtási jogi aktus 
útján határozatot fogad el:
a) az e rendelet 17. cikkének (1) és 
(2) bekezdésében említett határozatok 
elfogadására vonatkozó határidő 
felfüggesztéséről, vagy;
b) az eszközből történő kifizetések 
felfüggesztéséről.
A kifizetések felfüggesztéséről szóló, az 
első albekezdésben említett határozat a 
felfüggesztésről szóló határozat dátuma 
után benyújtott kifizetési kérelmekre 
alkalmazandó.
A 17. cikkben említett határidő 
felfüggesztését az első albekezdésben 
említett határozat elfogadását követő 
naptól kell alkalmazni.
A kifizetések felfüggesztése esetén a 
tagállamokban a jogállamiság 
tekintetében fennálló, általánossá vált 
hiányosságok esetén az Unió 
költségvetésének védelméről szóló [.../…] 
rendelet 4. cikkének (3) bekezdése 
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alkalmazandó.
(2) Az eszköz végső címzettjeinek és 
kedvezményezettjeinek jogos érdekeit 
megfelelően védeni kell a kifizetéseknek 
az (1) bekezdés szerinti általánossá vált 
hiányosságok miatti felfüggesztése esetén.
Az intézkedések elfogadásakor a 
Bizottságnak figyelembe kell vennie azok 
végső címzettekre és kedvezményezettekre 
gyakorolt esetleges hatását.
Ha a kifizetések felfüggesztése hatással 
van a végső címzettekre és 
kedvezményezettekre, a Bizottság megteszi 
a szükséges intézkedéseket, hogy átvállalja 
az alapok kezelésével kapcsolatos 
felelősséget, és folytassa a nekik történő 
kifizetéseket.
A végső címzetteket és 
kedvezményezetteket az illetékes nemzeti 
hatóság megfelelően tájékoztatja az 
általánossá vált hiányosságokról. A 
rendelkezésükre kell bocsátani továbbá a 
megfelelő információkat, útmutatásokat 
és felhasználóbarát eszközöket is, többek 
között egy weboldalon vagy egy internetes 
portálon keresztül, hogy továbbra is 
igénybe vehessék az alapokat.
(3) Amennyiben a Bizottság a 
tagállamokban a jogállamiság 
tekintetében fennálló, általánossá vált 
hiányosságok esetén az Unió 
költségvetésének védelméről szóló [.../…] 
rendelet 6. cikke értelmében pozitív 
értékelést ad, végrehajtási jogi aktus útján 
határozatot fogad el az előző bekezdésben 
említett időtartam, illetve kifizetések 
felfüggesztésének megszüntetéséről.
A vonatkozó eljárások, illetve kifizetések a 
felfüggesztés megszüntetését követő napon 
folytatódnak.

Or. en

Módosítás 761
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand
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Rendeletre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk
Az eszközt a jogállamiság tekintetében 

fennálló, általánossá vált hiányosságok 
esetén az uniós költségvetés védelméhez 

kapcsoló intézkedések
(1) Abban az esetben, ha egy 
tagállamban a jogállamiság tekintetében 
fennálló, általánossá vált hiányosság sérti 
a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás elvét vagy az Unió 
pénzügyi érdekeinek védelmét, a 
tagállamokban a jogállamiság 
tekintetében fennálló, általánossá vált 
hiányosságok esetén az Unió 
költségvetésének védelméről szóló [.../...] 
rendelet 3. cikkében meghatározottak 
szerint, a Bizottság végrehajtási jogi aktus 
útján határozatot fogad el a 17. cikk (1) és 
(2) bekezdésében említett határozatok 
elfogadására vonatkozó határidő 
felfüggesztéséről vagy a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközből történő 
kifizetések felfüggesztéséről.
A kifizetések felfüggesztéséről szóló, (1) 
bekezdésben említett határozat a 
felfüggesztésről szóló határozat dátuma 
után benyújtott kifizetési kérelmekre 
alkalmazandó.
A 17. cikkben említett időtartam 
felfüggesztését az (1) bekezdésben említett 
határozat elfogadását követő naptól kell 
alkalmazni. A kifizetések felfüggesztése 
esetén a tagállamokban a jogállamiság 
tekintetében fennálló, általánossá vált 
hiányosságok esetén az Unió 
költségvetésének védelméről szóló [.../…] 
rendelet 4. cikkének (3) bekezdése 
alkalmazandó.
(2) Amennyiben a Bizottság a 
tagállamokban a jogállamiság 
tekintetében fennálló, általánossá vált 
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hiányosságok esetén az Unió 
költségvetésének védelméről szóló [.../…] 
rendelet 6. cikke értelmében pozitív 
értékelést ad, végrehajtási jogi aktus útján 
határozatot fogad el az előző bekezdésben 
említett időtartam, illetve kifizetések 
felfüggesztésének megszüntetéséről.
A vonatkozó eljárások, illetve kifizetések a 
felfüggesztés megszüntetését követő napon 
folytatódnak.
(3) Amennyiben az európai szemeszter 
és különösen az országspecifikus 
ajánlások olyan problémákat 
azonosítanak, amelyek sürgős reformot 
igényelnek, de az érintett tagállam nem 
megfelelően használja fel az elkülönített 
finanszírozást, vagy a Bizottság a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
nem megfelelő végrehajtása miatt vagy 
pedig a jogállamiság tekintetében fennálló 
hiányosságok következtében a 
finanszírozás felfüggesztésére irányuló 
határozatot hozott, az eszköznek továbbra 
is támogatnia kell a regionális és helyi 
szintű intézkedéseket, amelyek 
hozzájárulnak e kihívások kezeléséhez.

Or. en

Módosítás 762
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Rendeletre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk
Az eszközt a jogállamiság tekintetében 

fennálló, általánossá vált hiányosságok 
esetén az uniós költségvetés védelméhez 

kapcsoló intézkedések
(1) Abban az esetben, ha egy 
tagállamban a jogállamiság tekintetében 
fennálló, általánossá vált hiányosság sérti 
a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás elvét vagy az Unió 
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pénzügyi érdekeinek védelmét, a 
tagállamokban a jogállamiság 
tekintetében fennálló, általánossá vált 
hiányosságok esetén az Unió 
költségvetésének védelméről szóló [.../...] 
rendelet 3. cikkében meghatározottak 
szerint, a Bizottság végrehajtási jogi aktus 
útján határozatot fogad el az e rendelet 
17. cikkének (1) és (2) bekezdésében 
említett határozatok elfogadására 
vonatkozó határidő felfüggesztéséről vagy 
az eszközből történő kifizetések 
felfüggesztéséről.
A kifizetések felfüggesztéséről szóló, az 
első albekezdésben említett határozat a 
felfüggesztésről szóló határozat dátuma 
után benyújtott kifizetési kérelmekre 
alkalmazandó.
A 17. cikkben említett határidő 
felfüggesztését az első albekezdésben 
említett határozat elfogadását követő 
naptól kell alkalmazni.
A kifizetések felfüggesztése esetén a 
tagállamokban a jogállamiság 
tekintetében fennálló, általánossá vált 
hiányosságok esetén az Unió 
költségvetésének védelméről szóló [.../…] 
rendelet 4. cikkének (3) bekezdése 
alkalmazandó.
(2) Amennyiben a Bizottság a 
tagállamokban a jogállamiság 
tekintetében fennálló, általánossá vált 
hiányosságok esetén az Unió 
költségvetésének védelméről szóló [.../…] 
rendelet 6. cikke értelmében pozitív 
értékelést ad, végrehajtási jogi aktus útján 
határozatot fogad el az előző bekezdésben 
említett időtartam, illetve kifizetések 
felfüggesztésének megszüntetéséről.
A vonatkozó eljárások, illetve kifizetések a 
felfüggesztés megszüntetését követő napon 
folytatódnak.

Or. en



AM\1213689HU.docx 139/295 PE657.420v01-00

HU

Módosítás 763
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk
Az eszközt a jogállamiság tekintetében 

fennálló, általánossá vált hiányosságok 
esetén az uniós költségvetés védelméhez 

kapcsoló intézkedések
(1) A 19. cikkben szereplő 
intézkedések sérelme nélkül, a 
tagállamokban a jogállamiság 
tekintetében fennálló, általánossá vált 
hiányosságok esetén az Unió 
költségvetésének védelméről szóló [.../…] 
rendeletben szereplő intézkedések 
alkalmazhatók az eszköz keretében 
megvalósuló támogatások esetében.
(2) A Bizottságnak a tagállamok arra 
vonatkozóan adott magyarázataira 
irányuló értékelését, hogy a tervekben 
szereplő intézkedések várhatóan 
orvosolják-e az EUSZ 2. cikkében 
rögzített, a 16. cikkben említett értékekkel 
kapcsolatos hiányosságokat, kifejezetten 
figyelembe kell venni a jogállamiság 
tekintetében fennálló, általánossá vált 
hiányosságok esetén az Unió 
költségvetésének védelméről szóló [.../…] 
rendelet szerinti bármely eljárással 
összefüggésben.
(3) Csak azok a tervek jogosultak 
támogatásra az eszköz keretében, amelyek 
a (2) bekezdésben említett bizottsági 
értékelés során a legmagasabb 
pontszámot kapják.
(4) A (2) bekezdésben említett 
értékelést nyilvánosságra kell hozni.

Or. en
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Módosítás 764
Markus Ferber, Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk
Az európai szemeszterrel való kapcsolat

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközből származó forrásokat csak akkor 
kell kifizetni, ha az európai szemeszter 
előző három ciklusából származó 
országspecifikus ajánlások legalább 50% -
át megfelelő mértékben teljesítették, vagy 
a helyreállítási és rezilienciaépítési tervet 
benyújtó tagállam kötelező érvényű 
kötelezettségvállalásokat tett arra 
vonatkozóan, hogy ezt a célt a következő 
két évben eléri.

Or. en

Indokolás

Az országspecifikus ajánlásoknak való magas szintű megfelelés érdekében az európai 
szemeszter keretében ösztönzőket kell meghatározni. Ezért a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközből való finanszírozás és a szemeszternek való megfelelés között 
szoros kapcsolatra van szükség.

Módosítás 765
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
1 a fejezet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eszköz finanszírozása
9. cikk
Lehetséges finanszírozási források
(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközt az Európai 
Parlament és a Tanács jóváhagyását 
követően új saját uniós forrásokból kell 
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finanszírozni. Az új saját források a 
tanácsi megállapodásban meghatározott 
források, nevezetesen:
a) a pénzügyi tranzakciókra kivetett adó;
b) a határon átnyúló szén-dioxid-adó, 
amelyet Ursula von der Leyen vázolt fel a 
Bizottságnak szóló politikai 
iránymutatásaiban;
c) digitális adó, összhangban a 
folyamatban lévő OECD-szintű 
megbeszélésekkel;
d) a műanyagokra kivetett adó;
Ezeket az új saját forrásokat 2021 elejéig 
kell jóváhagyni, továbbá össze kell 
gyűjteni a szükséges összegeket a 
Bizottság által a tőkepiacokon előteremtett 
összegek visszafizetéséhez. A 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Alap 
nem vonhat el forrásokat a jövőbeni uniós 
költségvetésekből.

Or. en

Módosítás 766
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. cikk törölve
Maximális pénzügyi hozzájárulás

Az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontjában 
említett összeg allokációjához a maximális 
pénzügyi hozzájárulást minden egyes 
tagállam esetében az I. mellékletben 
meghatározott módszertan alkalmazásával 
kell kiszámítani az egyes tagállamok 
népessége, egy főre jutó bruttó hazai 
termékének (GDP) reciproka és relatív 
munkanélküliségi rátája alapján.

Or. en
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Indokolás

Nem helyénvaló a földrajzi elkülönítés.

Módosítás 767
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontjában 
említett összeg allokációjához a maximális 
pénzügyi hozzájárulást minden egyes 
tagállam esetében az I. mellékletben 
meghatározott módszertan alkalmazásával 
kell kiszámítani az egyes tagállamok 
népessége, egy főre jutó bruttó hazai 
termékének (GDP) reciproka és relatív 
munkanélküliségi rátája alapján.

Az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontjában 
említett összeg allokációjához a maximális 
pénzügyi hozzájárulást minden egyes 
tagállam esetében az I. mellékletben 
meghatározott módszertan alkalmazásával 
kell kiszámítani az egyes tagállamok 
népessége, egy főre jutó bruttó hazai 
termékének (GDP) reciproka és relatív 
munkanélküliségi rátája, valamint a 2020–
2021 közötti időszakban megfigyelt reál-
GDP 2019-hez képesti kumulatív 
százalékos csökkenése alapján.

A 2021–2022 közötti időszakban a 
maximális pénzügyi hozzájárulás 
kiszámítása az I. mellékletben 
meghatározott módszerrel történik, az 
egyes tagállamok 2015–2019 közötti 
népessége, egy főre jutó GDP-jének 
reciproka és átlagos relatív 
munkanélküliségi rátája alapján.
A 2023–2024 közötti időszakban a 
maximális pénzügyi hozzájárulás 
kiszámítása az I. mellékletben 
meghatározott módszerrel történik, a 
népesség, az egy főre jutó GDP reciproka, 
a reál-GDP kumulatív százalékos 
csökkenése és az átlagos 
munkanélküliségi ráta alapján a 2020–
2021 közötti időszakban, 2019-hez 
viszonyítva. A végleges allokációt 2022. 
június 30-ig ki kell számítani.

Or. en
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Módosítás 768
Irene Tinagli, Margarida Marques, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontjában 
említett összeg allokációjához a maximális 
pénzügyi hozzájárulást minden egyes 
tagállam esetében az I. mellékletben 
meghatározott módszertan alkalmazásával 
kell kiszámítani az egyes tagállamok 
népessége, egy főre jutó bruttó hazai 
termékének (GDP) reciproka és relatív 
munkanélküliségi rátája alapján.

Az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontjában 
említett összeg allokációjához a maximális 
pénzügyi hozzájárulást minden egyes 
tagállam esetében az I. mellékletben 
meghatározott módszertan alkalmazásával 
kell kiszámítani az egyes tagállamok 
népessége, egy főre jutó bruttó hazai 
termékének (GDP) reciproka és relatív 
munkanélküliségi rátája, valamint a 2020–
2021 közötti időszakban megfigyelt reál-
GDP 2019-hez képesti kumulatív 
csökkenése alapján.

A 2021–2022 közötti időszakban a 
maximális pénzügyi hozzájárulás 
kiszámítása az I. mellékletben 
meghatározott módszerrel történik, az 
egyes tagállamok 2015–2019 közötti 
népessége, egy főre jutó GDP-jének 
reciproka és relatív munkanélküliségi 
rátája alapján.
A 2023–2024 közötti időszakban a 
maximális pénzügyi hozzájárulás 
kiszámítása az I. mellékletben 
meghatározott módszerrel történik 2022. 
június 30-ig, a népesség, az egy főre jutó 
GDP reciproka, az egyes tagállamok 
2015–2019 közötti relatív 
munkanélküliségi rátája és a 2020–2021 
közötti időszakban megfigyelt reál-GDP 
2019-hez képesti kumulatív csökkenése 
alapján.

Or. en

Módosítás 769
Roberts Zīle

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

Az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontjában 
említett összeg allokációjához a maximális 
pénzügyi hozzájárulást minden egyes 
tagállam esetében az I. mellékletben 
meghatározott módszertan alkalmazásával 
kell kiszámítani az egyes tagállamok 
népessége, egy főre jutó bruttó hazai 
termékének (GDP) reciproka és relatív 
munkanélküliségi rátája alapján.

A maximális pénzügyi hozzájárulást 
minden egyes tagállam esetébe az alábbiak 
szerint kell kiszámítani:

(1) a) az összeg 70%-a esetében az egyes 
tagállamok népessége, egy főre jutó bruttó 
hazai termékének (GDP) reciproka és 
relatív munkanélküliségi rátája alapján, az 
I. mellékletben meghatározott módszertan 
szerint.
b) az összeg fennmaradó 30%-a esetében 
a népesség, az egy főre jutó GDP 
reciproka, és egyenlő arányban a 2020. 
évi reál-GDP változás alapján. A 
változásnak a Bizottság 2020. őszi 
előrejelzésein kell alapulnia.
(2) a maximális pénzügyi hozzájárulás (1) 
bekezdés b) pontja szerinti kiszámítását a 
2023. év vonatkozásában minden tagállam 
esetében 2022. június 30-ig kell 
aktualizálni az összeg 30%-ának 
allokációjához, a Bizottság 2020. őszi 
előrejelzéseiben szereplő adatoknak a 
tényleges eredményekkel való  
behelyettesítésével a népesség, az egy főre 
jutó GDP reciproka, a 2020. évi reál-GDP 
változás és a 2020–2021. időszakra 
vonatkozó összesített reál-GDP változás 
alapján.

Or. en

Módosítás 770
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Joachim Schuster

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

Az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontjában 
említett összeg allokációjához a maximális 
pénzügyi hozzájárulást minden egyes 
tagállam esetében az I. mellékletben 
meghatározott módszertan alkalmazásával 
kell kiszámítani az egyes tagállamok 
népessége, egy főre jutó bruttó hazai 
termékének (GDP) reciproka és relatív 
munkanélküliségi rátája alapján.

Az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontjában 
említett összeg allokációjához a maximális 
pénzügyi hozzájárulást minden egyes 
tagállam esetében az I. mellékletben 
meghatározott módszertan alkalmazásával 
kell kiszámítani az egyes tagállamok 
népessége, az egy főre jutó bruttó hazai 
termékére (GDP) a Covid19-járvány uniós 
kitörése óta a járvány által gyakorolt 
negatív hatás és relatív munkanélküliségi 
rátájának a Covid19 kitörése óta az adott 
tagállamban megvalósult növekedése 
alapján.

Or. en

Módosítás 771
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontjában 
említett összeg allokációjához a maximális 
pénzügyi hozzájárulást minden egyes 
tagállam esetében az I. mellékletben 
meghatározott módszertan alkalmazásával 
kell kiszámítani az egyes tagállamok 
népessége, egy főre jutó bruttó hazai 
termékének (GDP) reciproka és relatív 
munkanélküliségi rátája alapján.

Az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontjában 
említett összeg allokációjához a maximális 
pénzügyi hozzájárulást minden egyes 
tagállam esetében az I. mellékletben 
meghatározott módszertan alkalmazásával 
kell kiszámítani az egyes tagállamok 
népessége, egy főre jutó bruttó hazai 
termékének (GDP) reciproka, relatív 
munkanélküliségi rátája, a 2020 folyamán 
megfigyelt reál-GDP csökkenése, 
valamint reál-GDP-jének a 2020–2021 
közötti időszakban megfigyelt kumulatív 
csökkenése alapján.

Or. en

Módosítás 772
Engin Eroglu

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

Az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontjában 
említett összeg allokációjához a 
maximális pénzügyi hozzájárulást minden 
egyes tagállam esetében az I. mellékletben 
meghatározott módszertan alkalmazásával 
kell kiszámítani az egyes tagállamok 
népessége, egy főre jutó bruttó hazai 
termékének (GDP) reciproka és relatív 
munkanélküliségi rátája alapján.

Az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontjában 
említett összeg allokációját a 
koronavírushoz kapcsolódó mutatók – 
mint az esetszám, a halálozási szám – 
viszonylagos szintje, valamint a GDP és a 
munkanélküliségi ráta 2020 februárjától 
figyelembe vett alakulása alapján 
számítják ki.

Or. de

Módosítás 773
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontjában 
említett összeg allokációjához a maximális 
pénzügyi hozzájárulást minden egyes 
tagállam esetében az I. mellékletben 
meghatározott módszertan alkalmazásával 
kell kiszámítani az egyes tagállamok 
népessége, egy főre jutó bruttó hazai 
termékének (GDP) reciproka és relatív 
munkanélküliségi rátája alapján.

Az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontjában 
említett összeg allokációjához a maximális 
pénzügyi hozzájárulást minden egyes 
tagállam esetében az I. mellékletben 
meghatározott módszertan alkalmazásával 
kell kiszámítani az egyes tagállamok 
népessége, egy főre jutó bruttó hazai 
termékének (GDP) reciproka, 2020 
folyamán megfigyelt reál-GDP 
csökkenése és relatív munkanélküliségi 
rátája alapján.

Or. en

Módosítás 774
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A pénzügyi hozzájárulás allokációja A pénzügyi hozzájárulás allokációja
Or. en
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Módosítás 775
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a 2022. december 31-ig 
tartó időszakra allokáció céljából 
rendelkezésre bocsátja az 5. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában említett 
334 950 000 000 EUR-t. Mindegyik 
tagállam a rendelkezésére álló, 10. 
cikkben említett maximális pénzügyi 
hozzájárulás összegéig terjedően nyújthat 
be kérelmeket a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveik végrehajtása 
céljából.

(1) A Bizottság a 2022. december 31-ig 
tartó időszakra allokáció céljából 
rendelkezésre bocsátja az 5. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában említett összeg 
kétharmadát a tagállamoknak az e 
rendelet III. fejezetének 14–18. cikkével 
összhangban benyújtott kérelmére, 
egyharmadát pedig a 18a. és 18b. cikk 
szerinti pályázati eljárásokra.

Or. en

Módosítás 776
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a 2022. december 31-ig 
tartó időszakra allokáció céljából 
rendelkezésre bocsátja az 5. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában említett 
334 950 000 000 EUR-t. Mindegyik 
tagállam a rendelkezésére álló, 10. cikkben 
említett maximális pénzügyi hozzájárulás 
összegéig terjedően nyújthat be kérelmeket 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terveik 
végrehajtása céljából.

(1) A Bizottság a 2024. december 31-ig 
tartó időszakra allokáció céljából 
rendelkezésre bocsátja az 5. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában említett 
334 950 000 000 EUR-t. Mindegyik 
tagállam a rendelkezésére álló, 10. cikkben 
említett maximális pénzügyi hozzájárulás 
összegéig terjedően nyújthat be kérelmeket 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terveik 
végrehajtása céljából.

Or. en

Módosítás 777
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

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

(1) A Bizottság a 2022. december 31-ig 
tartó időszakra allokáció céljából 
rendelkezésre bocsátja az 5. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában említett 
334 950 000 000 EUR-t. Mindegyik 
tagállam a rendelkezésére álló, 10. cikkben 
említett maximális pénzügyi hozzájárulás 
összegéig terjedően nyújthat be kérelmeket 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terveik 
végrehajtása céljából.

(1) A Bizottság a 2022. december 31-ig 
tartó időszakra allokáció céljából 
rendelkezésre bocsátja az 5. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában említett 200 
000 000 000 EUR-t. Mindegyik tagállam a 
rendelkezésére álló, 10. cikkben említett 
maximális pénzügyi hozzájárulás összegéig 
terjedően nyújthat be kérelmeket a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveik 
végrehajtása céljából.

Or. en

Módosítás 778
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a 2022. december 31-ig 
tartó időszakra allokáció céljából 
rendelkezésre bocsátja az 5. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában említett 
334 950 000 000 EUR-t. Mindegyik 
tagállam a rendelkezésére álló, 10. cikkben 
említett maximális pénzügyi hozzájárulás 
összegéig terjedően nyújthat be kérelmeket 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terveik 
végrehajtása céljából.

(1) A Bizottság a 2022. december 31-ig 
tartó időszakra allokáció céljából 
rendelkezésre bocsátja az 5. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában említett 
337 968 000 000 EUR-t. Mindegyik 
tagállam a rendelkezésére álló, 10. cikkben 
említett maximális pénzügyi hozzájárulás 
összegéig terjedően nyújthat be kérelmeket 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terveik 
végrehajtása céljából.

Or. en

Módosítás 779
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a 2022. december 31-
ig tartó időszakra allokáció céljából 

(1) A Bizottság 2024. december 31-ig 
allokáció céljából rendelkezésre bocsátja 



AM\1213689HU.docx 149/295 PE657.420v01-00

HU

rendelkezésre bocsátja az 5. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában említett 
334 950 000 000 EUR-t. Mindegyik 
tagállam a rendelkezésére álló, 10. cikkben 
említett maximális pénzügyi hozzájárulás 
összegéig terjedően nyújthat be kérelmeket 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terveik 
végrehajtása céljából.

az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontjában 
említett összeget. Mindegyik tagállam a 
rendelkezésére álló, 10. cikkben említett 
maximális pénzügyi hozzájárulás összegéig 
terjedően nyújthat be kérelmeket a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveik 
végrehajtása céljából.

Or. en

Módosítás 780
Caroline Nagtegaal

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az 5. cikk (1) bekezdésének 
a) pontjában említett csomag becsült teljes 
beruházási költségeinek legalább 25%-át 
társfinanszírozzák.

Or. en

Módosítás 781
Markus Ferber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok az eszköz keretében 
felmerülő összes kiadás 20%-ához 
biztosítanak társfinanszírozást.

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
tényleges politikai prioritásait válasszák, a tagállamoknak „önérdekre” van szükségük.

Módosítás 782
Jonás Fernández, Costas Mavrides
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Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2022. december 31-ével kezdődő, 
2024. december 31-ig tartó időszakra 
vonatkozóan a pénzügyi források 
rendelkezésre állása esetén a Bizottság az 
európai szemeszter ütemtervével 
összhangban pályázati felhívásokat 
szervezhet. Ebből a célból a Bizottság 
közzéteszi az ezen időszakban sorra kerülő 
pályázati felhívások indikatív ütemezését, 
és minden felhívásnál közli az allokációra 
rendelkezésre álló összeget. Mindegyik 
tagállam az I. mellékletben említett, 
allokációra rendelkezésre álló összeg rá 
jutó részének megfelelő maximális 
összegig nyújthat be javaslatot a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
végrehajtásához kért támogatásra.

törölve

Or. en

Módosítás 783
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2022. december 31-ével kezdődő, 
2024. december 31-ig tartó időszakra 
vonatkozóan a pénzügyi források 
rendelkezésre állása esetén a Bizottság az 
európai szemeszter ütemtervével 
összhangban pályázati felhívásokat 
szervezhet. Ebből a célból a Bizottság 
közzéteszi az ezen időszakban sorra kerülő 
pályázati felhívások indikatív ütemezését, 
és minden felhívásnál közli az allokációra 
rendelkezésre álló összeget. Mindegyik 
tagállam az I. mellékletben említett, 
allokációra rendelkezésre álló összeg rá 
jutó részének megfelelő maximális 
összegig nyújthat be javaslatot a 

törölve
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helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
végrehajtásához kért támogatásra.

Or. en

Módosítás 784
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2022. december 31-ével kezdődő, 
2024. december 31-ig tartó időszakra 
vonatkozóan a pénzügyi források 
rendelkezésre állása esetén a Bizottság az 
európai szemeszter ütemtervével 
összhangban pályázati felhívásokat 
szervezhet. Ebből a célból a Bizottság 
közzéteszi az ezen időszakban sorra kerülő 
pályázati felhívások indikatív ütemezését, 
és minden felhívásnál közli az allokációra 
rendelkezésre álló összeget. Mindegyik 
tagállam az I. mellékletben említett, 
allokációra rendelkezésre álló összeg rá 
jutó részének megfelelő maximális 
összegig nyújthat be javaslatot a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
végrehajtásához kért támogatásra.

törölve

Or. en

Indokolás

A gazdasági helyreállás maximális támogatása érdekében a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz alapjait a lehető leghamarabb el kell költeni.

Módosítás 785
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2022. december 31-ével (2) A 2022. december 31-ével 
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kezdődő, 2024. december 31-ig tartó 
időszakra vonatkozóan a pénzügyi források 
rendelkezésre állása esetén a Bizottság az 
európai szemeszter ütemtervével 
összhangban pályázati felhívásokat 
szervezhet. Ebből a célból a Bizottság 
közzéteszi az ezen időszakban sorra kerülő 
pályázati felhívások indikatív ütemezését, 
és minden felhívásnál közli az allokációra 
rendelkezésre álló összeget. Mindegyik 
tagállam az I. mellékletben említett, 
allokációra rendelkezésre álló összeg rá 
jutó részének megfelelő maximális 
összegig nyújthat be javaslatot a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
végrehajtásához kért támogatásra.

kezdődő, 2024. december 31-ig tartó 
időszakra vonatkozóan a pénzügyi források 
rendelkezésre állása esetén a Bizottság 
felkéri a tagállamokat, hogy a kiegészítő 
pénzügyi források elosztása céljából 
frissítsék nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveiket, összhangban 
az e rendelet 4., 4a. és 14. cikkben 
meghatározott követelményekkel és 
célkitűzésekkel.

Or. en

Módosítás 786
Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2022. december 31-ével 
kezdődő, 2024. december 31-ig tartó 
időszakra vonatkozóan a pénzügyi források 
rendelkezésre állása esetén a Bizottság az 
európai szemeszter ütemtervével 
összhangban pályázati felhívásokat 
szervezhet. Ebből a célból a Bizottság 
közzéteszi az ezen időszakban sorra kerülő 
pályázati felhívások indikatív ütemezését, 
és minden felhívásnál közli az allokációra 
rendelkezésre álló összeget. Mindegyik 
tagállam az I. mellékletben említett, 
allokációra rendelkezésre álló összeg rá 
jutó részének megfelelő maximális 
összegig nyújthat be javaslatot a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
végrehajtásához kért támogatásra.

(2) A 2022. december 31-ével 
kezdődő, 2024. december 31-ig tartó 
időszakra vonatkozóan a pénzügyi források 
rendelkezésre állása esetén a Bizottság az 
európai szemeszter ütemtervével 
összhangban pályázati felhívásokat 
szervezhet. Ebből a célból a Bizottság 
közzéteszi az ezen időszakban sorra kerülő 
pályázati felhívások indikatív ütemezését, 
és minden felhívásnál közli az allokációra 
rendelkezésre álló összeget. Az európai 
zöld megállapodással és a Párizsi 
Éghajlatvédelmi Megállapodással való 
konzisztencia biztosítása érdekében az 
alapok legalább 80%-ának az éghajlattal, 
a biológiai sokféleséggel és a környezettel 
kapcsolatos intézkedéseket kell 
támogatnia. Mindegyik tagállam az I. 
mellékletben említett, allokációra 
rendelkezésre álló összeg rá jutó részének 
megfelelő maximális összegig nyújthat be 
javaslatot a helyreállítási és 
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rezilienciaépítési terv végrehajtásához kért 
támogatásra.

Or. en

Módosítás 787
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2022. december 31-ével 
kezdődő, 2024. december 31-ig tartó 
időszakra vonatkozóan a pénzügyi források 
rendelkezésre állása esetén a Bizottság az 
európai szemeszter ütemtervével 
összhangban pályázati felhívásokat 
szervezhet. Ebből a célból a Bizottság 
közzéteszi az ezen időszakban sorra kerülő 
pályázati felhívások indikatív ütemezését, 
és minden felhívásnál közli az allokációra 
rendelkezésre álló összeget. Mindegyik 
tagállam az I. mellékletben említett, 
allokációra rendelkezésre álló összeg rá 
jutó részének megfelelő maximális 
összegig nyújthat be javaslatot a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
végrehajtásához kért támogatásra.

(2) A 2022. december 31-ével 
kezdődő, 2024. december 31-ig tartó 
időszakra vonatkozóan a pénzügyi források 
rendelkezésre állása esetén a Bizottság 
pályázati felhívásokat szervezhet. Ebből a 
célból a Bizottság közzéteszi az ezen 
időszakban sorra kerülő pályázati 
felhívások indikatív ütemezését, és minden 
felhívásnál közli az allokációra 
rendelkezésre álló összeget. Mindegyik 
tagállam az I. mellékletben említett, 
allokációra rendelkezésre álló összeg rá 
jutó részének megfelelő maximális 
összegig nyújthat be javaslatot a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
végrehajtásához kért támogatásra.

Or. en

Módosítás 788
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2022. december 31-ével 
kezdődő, 2024. december 31-ig tartó 
időszakra vonatkozóan a pénzügyi források 
rendelkezésre állása esetén a Bizottság az 
európai szemeszter ütemtervével 
összhangban pályázati felhívásokat 
szervezhet. Ebből a célból a Bizottság 
közzéteszi az ezen időszakban sorra kerülő 

(2) A 2022. december 31-ével 
kezdődő, 2026. december 31-ig tartó 
időszakra vonatkozóan a pénzügyi források 
rendelkezésre állása esetén a Bizottság az 
európai szemeszter ütemtervével 
összhangban pályázati felhívásokat 
szervezhet. Ebből a célból a Bizottság 
közzéteszi az ezen időszakban sorra kerülő 
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pályázati felhívások indikatív ütemezését, 
és minden felhívásnál közli az allokációra 
rendelkezésre álló összeget. Mindegyik 
tagállam az I. mellékletben említett, 
allokációra rendelkezésre álló összeg rá 
jutó részének megfelelő maximális 
összegig nyújthat be javaslatot a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
végrehajtásához kért támogatásra.

pályázati felhívások indikatív ütemezését, 
és minden felhívásnál közli az allokációra 
rendelkezésre álló összeget. Mindegyik 
tagállam az I. mellékletben említett, 
allokációra rendelkezésre álló összeg rá 
jutó részének megfelelő maximális 
összegig nyújthat be javaslatot a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
végrehajtásához kért támogatásra.

Or. en

Módosítás 789
Monika Hohlmeier

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Minden olyan előirányzatot, 
amelyet 2024 végéig nem hajtottak végre 
vagy visszavontak, át kell csoportosítani a 
többéves pénzügyi keretbe az európai zöld 
megállapodást és a digitális menetrendet, 
valamint a Horizont Európát, a Digitális 
Európát és az Erasmus+-t támogató 
közvetlen irányítás alatt álló uniós 
programok megerősítése érdekében.

Or. en

Módosítás 790
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk
Előfinanszírozás

(1) 2021-ben, amennyiben a Bizottság 
elfogadja a 19. cikk (1) bekezdésében 
említett jogi kötelezettségvállalást, és 
amennyiben egy tagállam a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv benyújtásával egy 
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időben kéri, a Bizottság vissza nem 
térítendő támogatás formájában kifizeti a 
jogi kötelezettségvállalás 20%-áig terjedő 
összegű előirányzatot, továbbá adott 
esetben és a jogosult tagállamok kérésére 
hitel formájában a hiteltámogatás 
legfeljebb 10%-áig terjedő összeget, 
összhangban a 19. cikkel. A költségvetési 
rendelet 116. cikkének (1) bekezdésétől 
eltérve a Bizottság a megfelelő kifizetést a 
19. cikkben említett jogi 
kötelezettségvállalás Bizottság általi 
elfogadását követő két hónapon belül 
teljesíti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti 
előfinanszírozás esetén a pénzügyi 
hozzájárulásokat arányosan ki kell 
igazítani.
(3) Az EPPO tevékenységeiben részt 
vevő országok igény esetén jogosultak 
lehetnek a jogi kötelezettségvállalás 
további 5%-ának vissza nem térítendő 
támogatás formájában történő 
előfinanszírozására.

Or. en

Módosítás 791
Caroline Nagtegaal, Nicola Beer

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 2024. december 31-ig tagállami 
kérésre a Bizottság az érintett tagállam 
számára hiteltámogatást nyújthat a 
tagállam helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervének végrehajtásához.

(1) 2024. december 31-ig tagállami 
kérésre a Bizottság az érintett tagállam 
számára nem megújuló hitelt nyújthat a 
tagállam helyreállítási és rezilienciaépítési 
terve végrehajtásának támogatásához.

Or. en

Módosítás 792
Jonás Fernández, Costas Mavrides

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

(1) 2024. december 31-ig tagállami 
kérésre a Bizottság az érintett tagállam 
számára hiteltámogatást nyújthat a 
tagállam helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervének végrehajtásához.

(1) Tagállami kérésre a Bizottság az 
érintett tagállam számára hiteltámogatást 
nyújthat a tagállam helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervének végrehajtásához.

Or. en

Módosítás 793
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 2024. december 31-ig tagállami 
kérésre a Bizottság az érintett tagállam 
számára hiteltámogatást nyújthat a 
tagállam helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervének végrehajtásához.

(1) 2026. december 31-ig tagállami 
kérésre a Bizottság az érintett tagállam 
számára hiteltámogatást nyújthat a 
tagállam helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervének végrehajtásához.

Or. en

Módosítás 794
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 2024. december 31-ig tagállami 
kérésre a Bizottság az érintett tagállam 
számára hiteltámogatást nyújthat a 
tagállam helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervének végrehajtásához.

(1) 2023. december 31-ig tagállami 
kérésre a Bizottság az érintett tagállam 
számára hiteltámogatást nyújthat a 
tagállam helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervének végrehajtásához.

Or. en

Módosítás 795
Markus Ferber

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

(1) 2024. december 31-ig tagállami 
kérésre a Bizottság az érintett tagállam 
számára hiteltámogatást nyújthat a 
tagállam helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervének végrehajtásához.

(1) 2022. december 31-ig tagállami 
kérésre a Bizottság az érintett tagállam 
számára hiteltámogatást nyújthat a 
tagállam helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervének végrehajtásához.

Or. en

Indokolás

A gazdasági helyreállás maximális támogatása érdekében a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz alapjait a lehető leghamarabb el kell költeni.

Módosítás 796
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egyes tagállamok a 15. cikkben 
említett helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv benyújtásával egyidejűleg, vagy a 
2024. augusztus 31-ig terjedő időszakon 
belül más időpontban kérhetnek hitelt. Ez 
utóbbi esetben a kérelemhez csatolni kell 
egy felülvizsgált tervet, amely további 
mérföldköveket és célokat is tartalmaz.

(2) Az egyes tagállamok a 15. cikkben 
említett helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv benyújtásával egyidejűleg, vagy a 
2024. augusztus 31-ig terjedő időszakon 
belül más időpontban kérhetnek hitelt. Ez 
utóbbi esetben a kérelemhez csatolni kell 
egy felülvizsgált tervet, amely további 
mérföldköveket és célokat is tartalmaz, 
kivéve, ha a kérelmet a 10. cikkel 
összhangban kiosztott összegek 
csökkentésének kompenzációja indokolja.

Or. en

Módosítás 797
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egyes tagállamok a 15. cikkben 
említett helyreállítási és rezilienciaépítési 

(2) Az egyes tagállamok a 15. cikkben 
említett éves helyreállítási és 
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terv benyújtásával egyidejűleg, vagy a 
2024. augusztus 31-ig terjedő időszakon 
belül más időpontban kérhetnek hitelt. Ez 
utóbbi esetben a kérelemhez csatolni kell 
egy felülvizsgált tervet, amely további 
mérföldköveket és célokat is tartalmaz.

rezilienciaépítési tervek vagy azok 
aktualizált változatának benyújtásával 
egyidejűleg kérhetnek hitelt.

Or. en

Módosítás 798
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egyes tagállamok a 15. cikkben 
említett helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv benyújtásával egyidejűleg, vagy a 
2024. augusztus 31-ig terjedő időszakon 
belül más időpontban kérhetnek hitelt. Ez 
utóbbi esetben a kérelemhez csatolni kell 
egy felülvizsgált tervet, amely további 
mérföldköveket és célokat is tartalmaz.

(2) Az egyes tagállamok a 15. cikkben 
említett helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv benyújtásával egyidejűleg, vagy a 
2024. augusztus 31-ig terjedő időszakon 
belül más időpontban kérhetnek hitelt.

Or. en

Módosítás 799
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egyes tagállamok a 15. cikkben 
említett helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv benyújtásával egyidejűleg, vagy a 
2024. augusztus 31-ig terjedő időszakon 
belül más időpontban kérhetnek hitelt. Ez 
utóbbi esetben a kérelemhez csatolni kell 
egy felülvizsgált tervet, amely további 
mérföldköveket és célokat is tartalmaz.

(2) Az egyes tagállamok a 15. cikkben 
említett helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv benyújtásával egyidejűleg, vagy a 
2024. augusztus 31-ig terjedő időszakon 
belül más időpontban kérhetnek hitelt. Ez 
utóbbi esetben a kérelemhez csatolni kell 
egy felülvizsgált tervet, amely további és 
egyértelmű mérföldköveket és célokat is 
tartalmaz.

Or. en
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Módosítás 800
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egyes tagállamok a 15. cikkben 
említett helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv benyújtásával egyidejűleg, vagy a 
2024. augusztus 31-ig terjedő időszakon 
belül más időpontban kérhetnek hitelt. Ez 
utóbbi esetben a kérelemhez csatolni kell 
egy felülvizsgált tervet, amely további 
mérföldköveket és célokat is tartalmaz.

(2) Az egyes tagállamok a 15. cikkben 
említett helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv benyújtásával egyidejűleg, vagy a 
2026. augusztus 31-ig terjedő időszakon 
belül más időpontban kérhetnek hitelt. Ez 
utóbbi esetben a kérelemhez csatolni kell 
egy felülvizsgált tervet, amely további 
mérföldköveket és célokat is tartalmaz.

Or. en

Módosítás 801
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egyes tagállamok a 15. cikkben 
említett helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv benyújtásával egyidejűleg, vagy a 
2024. augusztus 31-ig terjedő időszakon 
belül más időpontban kérhetnek hitelt. Ez 
utóbbi esetben a kérelemhez csatolni kell 
egy felülvizsgált tervet, amely további 
mérföldköveket és célokat is tartalmaz.

(2) Az egyes tagállamok a 15. cikkben 
említett helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv benyújtásával egyidejűleg, vagy a 
2023. augusztus 31-ig terjedő időszakon 
belül más időpontban kérhetnek hitelt. Ez 
utóbbi esetben a kérelemhez csatolni kell 
egy felülvizsgált tervet, amely további 
mérföldköveket és célokat is tartalmaz.

Or. en

Módosítás 802
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egyes tagállamok a 15. cikkben 
említett helyreállítási és rezilienciaépítési 

(2) Az egyes tagállamok a 15. cikkben 
említett helyreállítási és rezilienciaépítési 
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terv benyújtásával egyidejűleg, vagy a 
2024. augusztus 31-ig terjedő időszakon 
belül más időpontban kérhetnek hitelt. Ez 
utóbbi esetben a kérelemhez csatolni kell 
egy felülvizsgált tervet, amely további 
mérföldköveket és célokat is tartalmaz.

terv benyújtásával egyidejűleg, vagy a 
2022. augusztus 31-ig terjedő időszakon 
belül más időpontban kérhetnek hitelt. Ez 
utóbbi esetben a kérelemhez csatolni kell 
egy felülvizsgált tervet, amely további 
mérföldköveket és célokat is tartalmaz.

Or. en

Indokolás

A gazdasági helyreállás maximális támogatása érdekében a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz alapjait előre kell ütemezni.

Módosítás 803
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a hiteltámogatás indokai, amelyeket 
alátámasztanak a további reformokhoz és 
beruházásokhoz kapcsolódó 
megnövekedett pénzügyi szükségletek;

a) a hiteltámogatás indokai, amelyeket 
alátámasztanak a további beruházásokhoz 
kapcsolódó megnövekedett pénzügyi 
szükségletek, és különösen a 4. cikkben 
említett célkitűzésekkel összhangban álló, 
nemi szempontból kiegyensúlyozott és 
fenntartható infrastrukturális állami 
termelőberuházásokhoz kapcsolódó 
finanszírozási igények;

Or. en

Módosítás 804
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a hiteltámogatás indokai, amelyeket 
alátámasztanak a további reformokhoz és 
beruházásokhoz kapcsolódó 
megnövekedett pénzügyi szükségletek;

a) a hiteltámogatás indokai, amelyeket 
alátámasztanak a további 
növekedésserkentő reformokhoz és 
fenntartható beruházásokhoz kapcsolódó 
megnövekedett pénzügyi szükségletek;
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Or. en

Módosítás 805
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a hiteltámogatás indokai, amelyeket 
alátámasztanak a további reformokhoz és 
beruházásokhoz kapcsolódó 
megnövekedett pénzügyi szükségletek;

a) a hiteltámogatás indokai, amelyeket 
alátámasztanak a reformokhoz és 
beruházásokhoz kapcsolódó 
megnövekedett pénzügyi szükségletek;

Or. en

Módosítás 806
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a további reformok és beruházások 
a 15. cikknek megfelelően;

b) adott esetben a további reformok és 
beruházások, amelyekhez a hitel egy részét 
vagy egészét igényelték, a 15. cikknek 
megfelelően;

Or. en

Módosítás 807
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a további reformok és beruházások 
a 15. cikknek megfelelően;

b) a további növekedésserkentő 
reformok és fenntartható beruházások a 
15. cikknek megfelelően;

Or. en
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Módosítás 808
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a további reformok és beruházások 
a 15. cikknek megfelelően;

b) a további beruházások a 15. 
cikknek megfelelően;

Or. en

Módosítás 809
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) információk arról, hogy a 
hitelkérelem hogyan illeszkedik a 
tagállam általános pénzügyi tervezésébe 
és a felelősségteljes költségvetési politika 
általános céljába, összhangban az Unió 
gazdasági kormányzásának keretével;

Or. en

Indokolás

Olyan információkat kell biztosítani, amelyek lehetővé teszik annak felmérését, hogy a 
hitelnyújtás negatív hatással lehet-e az adósság hosszú távú fenntarthatóságára.

Módosítás 810
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a javasolt reformok végrehajtása 
meghiúsulásának függetlenül felmért 
valószínűsége;

Or. en



AM\1213689HU.docx 163/295 PE657.420v01-00

HU

Indokolás

A Tanácsnak és a Bizottságnak a pénzügyi támogatás kiosztásáról való határozathozatalkor 
értékelnie kell a meghiúsulás valószínűségét, hogy ezt a kockázatot megfelelően lehessen 
befolyásolni.

Módosítás 811
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben a hitelkérelmet a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
benyújtásától eltérő időpontban nyújtják 
be, és további reformokra és 
beruházásokra vonatkozik, mellékelni kell 
hozzá egy átdolgozott tervet a vonatkozó 
mérföldkövekkel és célokkal.

Or. en

Módosítás 812
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az érintett tagállam helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervéhez nyújtott 
hiteltámogatás nem lehet magasabb, mint a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv – 
adott esetben módosított – teljes 
költségének és a 10. cikkben említett 
maximális pénzügyi hozzájárulás 
összegének különbözete. Az egyes 
tagállamoknak nyújtott hitel maximális 
összege nem haladhatja meg az adott 
tagállam bruttó nemzeti jövedelmének 
4,7 %-át.

(4) Az érintett tagállam helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervéhez nyújtott 
hiteltámogatás nem lehet magasabb, mint 
az 5. cikk (1) bekezdésének b) pontjában 
említett összegből való részesedése, 
amelyet az I. mellékletben meghatározott 
módszertant felhasználva számítottak ki.

Or. en
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Módosítás 813
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az érintett tagállam helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervéhez nyújtott 
hiteltámogatás nem lehet magasabb, mint a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv – 
adott esetben módosított – teljes 
költségének és a 10. cikkben említett 
maximális pénzügyi hozzájárulás 
összegének különbözete. Az egyes 
tagállamoknak nyújtott hitel maximális 
összege nem haladhatja meg az adott 
tagállam bruttó nemzeti jövedelmének 
4,7 %-át.

(4) Az érintett tagállam helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervéhez nyújtott 
hiteltámogatás nem lehet magasabb, mint a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv – 
adott esetben módosított – teljes 
költségének és a 10. cikkben említett 
maximális pénzügyi hozzájárulás 
összegének különbözete. Az egyes 
tagállamoknak nyújtott hitel maximális 
összege nem haladhatja meg az adott 
tagállam bruttó nemzeti jövedelmének 
6,8%-át.

Or. en

Módosítás 814
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az érintett tagállam helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervéhez nyújtott 
hiteltámogatás nem lehet magasabb, mint a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv – 
adott esetben módosított – teljes 
költségének és a 10. cikkben említett 
maximális pénzügyi hozzájárulás 
összegének különbözete. Az egyes 
tagállamoknak nyújtott hitel maximális 
összege nem haladhatja meg az adott 
tagállam bruttó nemzeti jövedelmének 
4,7%-át.

(4) Az érintett tagállam helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervéhez nyújtott 
hiteltámogatás nem lehet magasabb, mint a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv – 
adott esetben módosított – teljes 
költségének és a 10. cikkben említett 
maximális pénzügyi hozzájárulás 
összegének különbözete. Az egyes 
tagállamoknak nyújtott hitel maximális 
összege nem haladhatja meg az adott 
tagállam bruttó nemzeti jövedelmének 
6,8%-át.

Or. en
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Módosítás 815
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az érintett tagállam helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervéhez nyújtott 
hiteltámogatás nem lehet magasabb, mint a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv – 
adott esetben módosított – teljes 
költségének és a 10. cikkben említett 
maximális pénzügyi hozzájárulás 
összegének különbözete. Az egyes 
tagállamoknak nyújtott hitel maximális 
összege nem haladhatja meg az adott 
tagállam bruttó nemzeti jövedelmének 
4,7 %-át.

(4) Az érintett tagállam helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervéhez nyújtott 
hiteltámogatás nem lehet magasabb, mint a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv – 
adott esetben módosított – teljes 
költségének és a 10. cikkben említett 
maximális pénzügyi hozzájárulás 
összegének különbözete. Az egyes 
tagállamoknak nyújtott hitel maximális 
összege nem haladhatja meg az adott 
tagállam bruttó nemzeti jövedelmének 
2,0%-át.

Or. en

Módosítás 816
Caroline Nagtegaal, Engin Eroglu, Nicola Beer

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (4) bekezdéstől eltérve a források 
rendelkezésre állásának függvényében a 
hiteltámogatás összege kivételes 
körülmények között emelhető.

törölve

Or. en

Módosítás 817
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (4) bekezdéstől eltérve a források 
rendelkezésre állásának függvényében a 
hiteltámogatás összege kivételes 

(5) A (4) bekezdéstől eltérve a források 
rendelkezésre állásának függvényében a 
hiteltámogatás összege kivételes 
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körülmények között emelhető. körülmények között, vagy ha a 10. cikkben 
említett számítás eredményeként a terv 
végrehajtására ténylegesen elkülönített 
összeg alacsonyabb, mint a 17. cikk (1) 
bekezdésében említett határozatban 
meghatározott összeg, emelhető.

Or. en

Módosítás 818
Jens Geier, Joachim Schuster

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság a 17. cikkel 
összhangban hoz határozatot a 
hiteltámogatásra irányuló kérelemről. 
Adott esetben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet ennek megfelelően 
módosítani kell.

(7) A Bizottság a 17. cikkel 
összhangban nyújt be javaslatot a 
hiteltámogatásra irányuló kérelemről az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. 
Adott esetben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet ennek megfelelően 
módosítani kell.

Or. en

Módosítás 819
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azt, hogy a hitelkérelem indokolása 
és a kért hitel összege a további reformok 
és beruházások viszonylatában észszerűnek 
és valószerűnek minősül-e; valamint

a) azt, hogy a hitelkérelem indokolása 
és a kért hitel összege a további 
növekedésserkentő reformok és 
fenntartható beruházások viszonylatában 
észszerűnek és valószerűnek minősül-e; 
valamint

Or. en

Módosítás 820
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azt, hogy a hitelkérelem indokolása 
és a kért hitel összege a további reformok 
és beruházások viszonylatában észszerűnek 
és valószerűnek minősül-e; valamint

a) azt, hogy a hitelkérelem indokolása 
és a kért hitel összege a reformok és 
beruházások viszonylatában, amelyekhez a 
hitelt igényelték, észszerűnek és 
valószerűnek minősül-e; valamint

Or. en

Módosítás 821
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azt, hogy a hitelkérelem indokolása 
és a kért hitel összege a további reformok 
és beruházások viszonylatában észszerűnek 
és valószerűnek minősül-e; valamint

a) azt, hogy a hitelkérelem indokolása 
és a kért hitel összege az átállásra 
vonatkozó tervek, a további reformok és 
beruházások viszonylatában észszerűnek és 
valószerűnek minősül-e; valamint

Or. en

Módosítás 822
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azt, hogy a hitelkérelem indokolása 
és a kért hitel összege a további reformok 
és beruházások viszonylatában 
észszerűnek és valószerűnek minősül-e; 
valamint

a) azt, hogy a hitelkérelem indokolása 
és a kért hitel összege a további reformok 
és beruházási intézkedések viszonylatában 
észszerűnek és valószerűnek minősül-e; 
valamint

Or. en

Módosítás 823
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes
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Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azt, hogy a további reformok és 
beruházások megfelelnek a 16. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott 
kritériumoknak.

b) azt, hogy a további 
növekedésserkentő reformok és 
fenntartható beruházások megfelelnek a 
16. cikk (3) bekezdésében meghatározott 
kritériumoknak.

Or. en

Módosítás 824
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azt, hogy a további reformok és 
beruházások megfelelnek a 16. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott 
kritériumoknak.

b) azt, hogy a reformok és 
beruházások, amelyekhez a hitelt 
igényelték, megfelelnek a 16. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott 
kritériumoknak.

Or. en

Módosítás 825
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azt, hogy a további reformok és 
beruházások megfelelnek a 16. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott 
kritériumoknak.

b) azt, hogy a további reformok és 
beruházási intézkedések megfelelnek a 16. 
cikk (3) bekezdésében meghatározott 
kritériumoknak.

Or. en

Módosítás 826
Gunnar Beck, Joachim Kuhs
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Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) annak a valószínűségét, hogy a 
tagállam nem teljesíti a hitelhez 
meghatározott kritériumokat;

Or. en

Indokolás

A Tanácsnak és a Bizottságnak a pénzügyi támogatás kiosztásáról való határozathozatalkor 
értékelnie kell a meghiúsulás valószínűségét, hogy ezt a kockázatot megfelelően lehessen 
befolyásolni.

Módosítás 827
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a hitel összege euróban; a) a hitel összege euróban; ideértve 
adott esetben az előfinanszírozott 
hiteltámogatás összegét, összhangban a 
11a. cikkel;

Or. en

Módosítás 828
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az átlagos lejárati idő; a 
költségvetési rendelet 220. cikkének (2) 
bekezdése e lejárati idő tekintetében nem 
alkalmazandó;

b) az átlagos lejárati idő;

Or. en
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Módosítás 829
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a részletek maximális száma és a 
visszafizetési ütemezés;

d) a részletek maximális száma és egy 
egyértelmű, pontos és kötelező érvényű 
visszafizetési ütemezés;

Or. en

Módosítás 830
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a hiteltámogatás végrehajtásához az 
érintett reformok és beruházási projektek 
tekintetében szükséges egyéb elemek, a 17. 
cikk (2) bekezdésében említett határozattal 
összhangban.

e) a hiteltámogatás végrehajtásához az 
érintett növekedésserkentő reformok és 
fenntartható beruházási projektek 
tekintetében szükséges egyéb elemek, a 17. 
cikk (2) bekezdésében említett határozattal 
összhangban.

Or. en

Módosítás 831
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 4. cikkben meghatározott 
célkitűzések teljesítése érdekében a 
tagállamok nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket dolgoznak ki. 
Ezek a tervek meghatározzák az adott 
tagállam következő négy évre vonatkozó 
reform- és beruházási programját. Az ezen 
eszköz keretében finanszírozásra jogosult 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
egy koherens csomag formájában 

(1) A 4. cikkben meghatározott 
célkitűzések teljesítése érdekében a 
tagállamok nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket dolgoznak ki. 
Ezek a tervek meghatározzák az adott 
tagállam következő négy évre vonatkozó 
reform- és beruházási programját. Az ezen 
eszköz keretében finanszírozásra jogosult 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
egy koherens csomag formájában reformok 
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strukturális reformok és a közberuházási 
projektek végrehajtására irányuló 
intézkedéseket foglalnak magukban.

és a közberuházási projektek 
végrehajtására irányuló intézkedéseket 
foglalnak magukban.

Tükrözve az Európa fenntartható 
növekedési stratégiájának számító európai 
zöld megállapodást, valamint a Párizsi 
Megállapodásnak és az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljainak a 
végrehajtására tett uniós 
kötelezettségvállalásokat, minden 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
legalább 40%-ának éghajlati és 
biodiverzitási fellépések támogatásához, 
valamint a környezeti fenntarthatósági 
célkitűzések érvényesüléséhez kell 
hozzájárulnia, míg a teljes helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervnek tiszteletben 
kell tartania a társadalmi vagy környezeti 
fenntarthatósági célkitűzésekben való 
jelentős károkozás elkerülését célzó elvet. 
A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus útján és az uniós taxonómiában 
meghatározott kritériumok megfelelő 
alkalmazásával elfogadja a vonatkozó 
módszertant, hogy segítse a tagállamokat 
e követelmény teljesítésében.

Or. en

Módosítás 832
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Danuta Maria Hübner, Inese 
Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 4. cikkben meghatározott 
célkitűzések teljesítése érdekében a 
tagállamok nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket dolgoznak ki. 
Ezek a tervek meghatározzák az adott 
tagállam következő négy évre vonatkozó 
reform- és beruházási programját. Az ezen 
eszköz keretében finanszírozásra jogosult 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
egy koherens csomag formájában 

(1) A 4. cikkben meghatározott 
célkitűzések teljesítése érdekében a 
tagállamok nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket dolgoznak ki. 
Ezek a tervek meghatározzák az adott 
tagállam következő négy évre vonatkozó 
reform- és beruházási programját. Az ezen 
eszköz keretében finanszírozásra jogosult 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
egy koherens csomag formájában reformok 
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strukturális reformok és a közberuházási 
projektek végrehajtására irányuló 
intézkedéseket foglalnak magukban.

és a közberuházási projektek 
végrehajtására irányuló intézkedéseket 
foglalnak magukban. A terveket a nemzeti 
és regionális érdekelt felekkel – például a 
helyi hatóságokkal, a szociális 
partnerekkel, a civil társadalmi 
szervezetekkel, a magánszektor 
képviselőivel – szoros együttműködésben 
kell elkészíteni.

Or. en

Módosítás 833
Clara Ponsatí Obiols

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 4. cikkben meghatározott 
célkitűzések teljesítése érdekében a 
tagállamok nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket dolgoznak ki. 
Ezek a tervek meghatározzák az adott 
tagállam következő négy évre vonatkozó 
reform- és beruházási programját. Az ezen 
eszköz keretében finanszírozásra jogosult 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
egy koherens csomag formájában 
strukturális reformok és a közberuházási 
projektek végrehajtására irányuló 
intézkedéseket foglalnak magukban.

(1) A 4. cikkben meghatározott 
célkitűzések teljesítése érdekében a 
tagállamok nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket dolgoznak ki. A 
szubszidiaritás elvének megfelelően a 
tagállamok nemzeti hatóságai megvitatják 
ezeket a terveket és megállapodnak róluk 
a regionális és helyi közigazgatási 
szervekkel. Ezek a tervek meghatározzák 
az adott tagállam következő négy évre 
vonatkozó reform- és beruházási 
programját. Az ezen eszköz keretében 
finanszírozásra jogosult helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek egy koherens 
csomag formájában reformok és a 
közberuházási projektek végrehajtására 
irányuló intézkedéseket foglalnak 
magukban.

Or. en

Módosítás 834
Isabel Benjumea Benjumea

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

(1) A 4. cikkben meghatározott 
célkitűzések teljesítése érdekében a 
tagállamok nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket dolgoznak ki. 
Ezek a tervek meghatározzák az adott 
tagállam következő négy évre vonatkozó 
reform- és beruházási programját. Az ezen 
eszköz keretében finanszírozásra jogosult 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
egy koherens csomag formájában 
strukturális reformok és a közberuházási 
projektek végrehajtására irányuló 
intézkedéseket foglalnak magukban.

(1) A 4. cikkben meghatározott 
célkitűzések teljesítése érdekében a 
tagállamok nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket dolgoznak ki. 
Ezek a tervek meghatározzák az adott 
tagállam következő négy évre vonatkozó 
reform- és beruházási programját. Az ezen 
eszköz keretében finanszírozásra jogosult 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
egy koherens csomag formájában reformok 
és közberuházási projektek végrehajtására 
irányuló intézkedéseket foglalnak 
magukban, amelyeknek tartalmazniuk kell 
éves célokat, valamint egy 
végrehajtásértékelési és mutatórendszert.

Or. en

Módosítás 835
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 4. cikkben meghatározott 
célkitűzések teljesítése érdekében a 
tagállamok nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket dolgoznak ki. 
Ezek a tervek meghatározzák az adott 
tagállam következő négy évre vonatkozó 
reform- és beruházási programját. Az ezen 
eszköz keretében finanszírozásra jogosult 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
egy koherens csomag formájában 
strukturális reformok és a közberuházási 
projektek végrehajtására irányuló 
intézkedéseket foglalnak magukban.

(1) A 4. cikkben meghatározott 
célkitűzések teljesítése érdekében a 
tagállamok nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket dolgoznak ki. 
Ezek a tervek meghatározzák az adott 
tagállam következő négy évre vonatkozó 
reform- és beruházási programját, 
lehetőséget adva ugyanakkor a 
tagállamoknak, hogy a 18. cikkel 
összhangban aktualizálják a terveket. Az 
ezen eszköz keretében finanszírozásra 
jogosult helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervek egy koherens csomag formájában 
strukturális reformok és a közberuházási 
projektek végrehajtására irányuló 
intézkedéseket foglalnak magukban.

Or. en
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Módosítás 836
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 4. cikkben meghatározott 
célkitűzések teljesítése érdekében a 
tagállamok nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket dolgoznak ki. 
Ezek a tervek meghatározzák az adott 
tagállam következő négy évre vonatkozó 
reform- és beruházási programját. Az 
ezen eszköz keretében finanszírozásra 
jogosult helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervek egy koherens csomag formájában 
strukturális reformok és a közberuházási 
projektek végrehajtására irányuló 
intézkedéseket foglalnak magukban.

(1) A 4. cikkben meghatározott 
célkitűzések teljesítése érdekében a 
tagállamok éves nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket dolgoznak ki. Az 
ezen eszköz keretében finanszírozásra 
jogosult tervek koherens csomagok 
formájában strukturális reformok és a 
közberuházási projektek végrehajtására 
irányuló intézkedéseket foglalnak 
magukban.

Or. en

Módosítás 837
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 4. cikkben meghatározott 
célkitűzések teljesítése érdekében a 
tagállamok nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket dolgoznak ki. 
Ezek a tervek meghatározzák az adott 
tagállam következő négy évre vonatkozó 
reform- és beruházási programját. Az ezen 
eszköz keretében finanszírozásra jogosult 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
egy koherens csomag formájában 
strukturális reformok és a közberuházási 
projektek végrehajtására irányuló 
intézkedéseket foglalnak magukban.

(1) A 4. cikkben meghatározott 
célkitűzések teljesítése érdekében a 
tagállamok nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket dolgoznak ki. 
Ezek a tervek meghatározzák az adott 
tagállam következő négy évre vonatkozó 
reform- és beruházási programját. Az ezen 
eszköz keretében finanszírozásra jogosult 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
egy koherens csomag formájában reformok 
és a közberuházási projektek 
végrehajtására irányuló intézkedéseket 
foglalnak magukban, amelyek ugyanakkor 
előmozdítják a magánbefektetések 
mobilizálását is.

Or. en
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Módosítás 838
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 4. cikkben meghatározott 
célkitűzések teljesítése érdekében a 
tagállamok nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket dolgoznak ki. 
Ezek a tervek meghatározzák az adott 
tagállam következő négy évre vonatkozó 
reform- és beruházási programját. Az ezen 
eszköz keretében finanszírozásra jogosult 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
egy koherens csomag formájában 
strukturális reformok és a közberuházási 
projektek végrehajtására irányuló 
intézkedéseket foglalnak magukban.

(1) A 4. cikkben meghatározott 
célkitűzések teljesítése érdekében a 
tagállamok nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket dolgoznak ki. 
Ezek a tervek meghatározzák az adott 
tagállam következő négy évre vonatkozó 
reform- és beruházási programját. A 
reformprogramnak meg kell határoznia 
egy átfogó reformcsomagot. Az ezen 
eszköz keretében finanszírozásra jogosult 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
egy koherens csomag formájában reformok 
és a közberuházási projektek 
végrehajtására irányuló intézkedéseket 
foglalnak magukban.

Or. en

Módosítás 839
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 4. cikkben meghatározott 
célkitűzések teljesítése érdekében a 
tagállamok nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket dolgoznak ki. 
Ezek a tervek meghatározzák az adott 
tagállam következő négy évre vonatkozó 
reform- és beruházási programját. Az ezen 
eszköz keretében finanszírozásra jogosult 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
egy koherens csomag formájában 
strukturális reformok és a közberuházási 
projektek végrehajtására irányuló 
intézkedéseket foglalnak magukban.

(1) A 4. cikkben meghatározott 
célkitűzések teljesítése érdekében a 
tagállamok nemzeti helyreállítási, 
rezilienciaépítési és átállási terveket 
dolgoznak ki. Ezek a tervek meghatározzák 
az adott tagállam következő négy évre 
vonatkozó zöld átállási reform- és 
beruházási programját. Az ezen eszköz 
keretében finanszírozásra jogosult 
helyreállítási, átállási és rezilienciaépítési 
tervek egy koherens csomag formájában 
fenntartható átállási reformok és a 
közberuházási projektek végrehajtására 
irányuló intézkedéseket foglalnak 
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magukban.
Or. en

Módosítás 840
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 4. cikkben meghatározott 
célkitűzések teljesítése érdekében a 
tagállamok nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket dolgoznak ki. 
Ezek a tervek meghatározzák az adott 
tagállam következő négy évre vonatkozó 
reform- és beruházási programját. Az ezen 
eszköz keretében finanszírozásra jogosult 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
egy koherens csomag formájában 
strukturális reformok és a közberuházási 
projektek végrehajtására irányuló 
intézkedéseket foglalnak magukban.

(1) A 4. cikkben meghatározott 
célkitűzések teljesítése érdekében a 
tagállamok nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket dolgoznak ki. 
Ezek a tervek meghatározzák az adott 
tagállam következő négy évre vonatkozó 
reform- és beruházási programját. Az ezen 
eszköz keretében finanszírozásra jogosult 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
egy koherens csomag formájában a 
növekedésserkentő reformok és a 
fenntartható közberuházási projektek 
végrehajtására irányuló intézkedéseket 
foglalnak magukban.

Or. en

Módosítás 841
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 4. cikkben meghatározott 
célkitűzések teljesítése érdekében a 
tagállamok nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket dolgoznak ki. 
Ezek a tervek meghatározzák az adott 
tagállam következő négy évre vonatkozó 
reform- és beruházási programját. Az ezen 
eszköz keretében finanszírozásra jogosult 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
egy koherens csomag formájában 
strukturális reformok és a közberuházási 

(1) A 4. cikkben meghatározott 
célkitűzések teljesítése érdekében a 
tagállamok nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket dolgoznak ki. 
Ezek a tervek meghatározzák az adott 
tagállam következő legfeljebb négy éves 
időszakra vonatkozó reform- és beruházási 
programját. Az ezen eszköz keretében 
finanszírozásra jogosult helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek egy koherens 
csomag formájában reformok és a 
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projektek végrehajtására irányuló 
intézkedéseket foglalnak magukban.

közberuházási projektek végrehajtására 
irányuló intézkedéseket foglalnak 
magukban.

Or. en

Módosítás 842
Marek Belka

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 4. cikkben meghatározott 
célkitűzések teljesítése érdekében a 
tagállamok nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket dolgoznak ki. 
Ezek a tervek meghatározzák az adott 
tagállam következő négy évre vonatkozó 
reform- és beruházási programját. Az ezen 
eszköz keretében finanszírozásra jogosult 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
egy koherens csomag formájában 
strukturális reformok és a közberuházási 
projektek végrehajtására irányuló 
intézkedéseket foglalnak magukban.

(1) A 4. cikkben meghatározott 
célkitűzések teljesítése érdekében a 
tagállamok nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket dolgoznak ki. 
Ezek a tervek meghatározzák az adott 
tagállam következő négy évre vonatkozó 
reform- és beruházási programját. Az ezen 
eszköz keretében finanszírozásra jogosult 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
egy koherens csomag formájában 
reformok, valamint beruházási projektek 
végrehajtására irányuló intézkedéseket 
foglalnak magukban.

Or. en

Módosítás 843
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 4. cikkben meghatározott 
célkitűzések teljesítése érdekében a 
tagállamok nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket dolgoznak ki. 
Ezek a tervek meghatározzák az adott 
tagállam következő négy évre vonatkozó 
reform- és beruházási programját. Az ezen 
eszköz keretében finanszírozásra jogosult 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
egy koherens csomag formájában 
strukturális reformok és a közberuházási 

(1) A 4. cikkben meghatározott 
célkitűzések teljesítése érdekében a 
tagállamok nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket dolgoznak ki. 
Ezek a tervek meghatározzák az adott 
tagállam 2024. december 31-ig tartó 
időszakra vonatkozó reform- és beruházási 
programját. Az ezen eszköz keretében 
finanszírozásra jogosult helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek egy koherens 
csomag formájában reformok és a 
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projektek végrehajtására irányuló 
intézkedéseket foglalnak magukban.

közberuházási projektek végrehajtására 
irányuló intézkedéseket foglalnak 
magukban.

Or. en

Módosítás 844
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 4. cikkben meghatározott 
célkitűzések teljesítése érdekében a 
tagállamok nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket dolgoznak ki. 
Ezek a tervek meghatározzák az adott 
tagállam következő négy évre vonatkozó 
reform- és beruházási programját. Az ezen 
eszköz keretében finanszírozásra jogosult 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
egy koherens csomag formájában 
strukturális reformok és a közberuházási 
projektek végrehajtására irányuló 
intézkedéseket foglalnak magukban.

(1) A 4. cikkben meghatározott 
célkitűzések teljesítése érdekében a 
tagállamok nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket dolgoznak ki. 
Ezek a tervek meghatározzák az adott 
tagállam következő négy évre vonatkozó 
reform- és beruházási programját. Az ezen 
eszköz keretében finanszírozásra jogosult 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
egy koherens csomag formájában reformok 
és a beruházási projektek végrehajtására 
irányuló intézkedéseket foglalnak 
magukban.

Or. en

Módosítás 845
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Valamennyi helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervre a következő 
horizontális követelmények vonatkoznak:
– A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük a 
nemek közötti egyenlőségre vonatkozó, a 
2020–2025 közötti időszakra szóló uniós 
stratégia elveivel, és tartalmazniuk kell a 
nemek közötti egyenlőség elérésére 
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irányuló kulcsfontosságú intézkedéseket, 
valamint a nemek közötti egyenlőség 
érvényesítésére irányuló intézkedéseket.
– A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervnek európai hozzáadott értéket kell 
teremtenie.
– Tükrözve az Európa fenntartható 
növekedési stratégiájának számító európai 
zöld megállapodást, valamint a Párizsi 
Megállapodásnak és az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljainak a 
végrehajtására tett uniós 
kötelezettségvállalásokat, minden 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
legalább 37 %-ának éghajlati fellépések 
átfogó érvényesüléséhez kell 
hozzájárulnia. Az éghajlati fellépések 
érvényesüléséhez hozzájáruló összeg 
legalább 20%-át a zöld átállás pillérében 
kell felhasználni, hozzájárulva a Unió 
2030-ra vonatkozó legfrissebb éghajlat-
politikai céljainak elérését célzó 
átálláshoz, és megfelelve az Unió 2050-ig 
elérendő éghajlat-semlegességi 
célkitűzésének.
– Tükrözve a digitális menetrend 
prioritásait és a digitális egységes piac 
elérésének szükségességét, ami növelni 
fogja az Unió globális versenyképességét 
és hozzájárul, hogy az Unió ellenállóbbá, 
innovatívabbá és stratégiailag 
autonómabbá váljon, az egyes 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
legalább 20%-ának a digitális 
technológiákba, az infrastruktúrába és a 
folyamatokba történő beruházásokhoz kell 
hozzájárulnia.
– Az Európai Uniós Helyreállítási 
Eszközhöz jövőorientált jellegét tükrözve, 
valamint elismerve a digitális 
készségfejlesztési program, a 
gyermekgarancia és az ifjúsági garancia 
jelentőségét annak megelőzése 
tekintetében, hogy a mai fiatalok 
„karanténgenerációvá” váljanak, minden 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
legalább 20%-ának hozzá kell járulnia a 
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fiatalok munkaerőpiaci kilátásait és 
általános jólétét hosszú távon rontó káros 
hatások kockázatának kezeléséhez a 
fiatalokat célzó átfogó foglalkoztatási, 
oktatási és készségfejlesztési megoldások 
és válaszok révén.
– A tervek nem sérthetik az Unió 
stratégiai és gazdasági érdekeit. Ezért nem 
nyújtható támogatás a harmadik országok 
stratégiai beruházási terveinek részét 
képező projekteknek.
– A terv támogatása nem helyettesíti az 
ismétlődő nemzeti költségvetési 
kiadásokat, és tiszteletben tartja az uniós 
finanszírozás addicionalitásának elvét.

Or. en

Módosítás 846
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az ezen eszköz keretében 
finanszírozásra jogosult helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek az 5. cikk (1a) 
bekezdésében és a 10. cikkben említett 
maximális nemzeti pénzügyi hozzájárulás 
vissza nem térítendő részének az összes 
költség alapján számítva legalább 75%-át 
a 3. cikkben meghatározott három kiemelt 
európai szakpolitikai terület kihívásait 
kezelő beruházási és reformintézkedésekre 
irányozzák elő.
A tagállamok a nemzeti tervek elkészítése 
során az összesen 75%-os minimális 
előirányzat betartása mellett maximális 
pénzügyi hozzájárulásuk vissza nem 
térítendő részéből a költségek alapján 
számítva legalább 20%-ot irányoznak elő 
a 3. cikkben említett három kiemelt 
európai szakpolitikai terület 
mindegyikére, a fennmaradó 15%-ot 
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pedig rugalmasan osztják el e három 
terület között. A nemzeti tervek 
elkészítésének megkönnyítése érdekében e 
rendelet IIIa. melléklete nem kötelező 
útmutatást tartalmaz az e három európai 
kiemelt területtel összhangban lévő 
reform- és beruházási intézkedésekre 
vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 847
Luděk Niedermayer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az IKT-hiányok figyelembevétele 
az oktatásban a világjárvány alatt. Az e-
tanulás, a távoktatás és a projektalapú 
tanulás felgyorsított előmozdítása EU-
szerte, különösen az alap- és középfokú 
oktatásban. Ez nemcsak az uniós 
gazdaság versenyképességét fogja növelni, 
hanem egyúttal fel fogja vértezni a 
diákokat a jelen és a jövő gazdaságában 
szükséges készségekkel. Növelni fogja az 
iskolák ellenálló képességét jövőbeli 
világjárványok esetén, ugyanakkor pedig 
csökkenteni fogja az ilyen események által 
a fiatal generációknak okozott kárt.

Or. en

Módosítás 848
Angelika Winzig

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az eszközből származó 
forrásoknak arra is kell szolgálniuk, hogy 
növeljék azoknak a már meglévő nemzeti 
finanszírozási eszközöknek az 
előirányzatait, amelyek a helyreállítási és 
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rezilienciaépítési tervek részét képezhetik; 
ez lehetővé fogja tenni a források 
gyorsabb felhasználását és a helyszíni 
hatás gyors elérését.

Or. en

Módosítás 849
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az eszköz nem támogathat olyan 
intézkedéseket, amelyek (EU) 2020/852 
rendelet 17. cikkével összhangban sértik 
az ugyanezen rendeletben felsorolt 
környezeti célkitűzések bármelyikét.

Or. en

Módosítás 850
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Figyelemmel a szociális jogok 
európai pillérére, amely Európa 
társadalmi haladást szolgáló stratégiája, 
az egyes helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervek összegének legalább 30%-ának 
hozzá kell járulnia a társadalmi és területi 
kohézióhoz, többek között a szociális 
jogok európai pillérében foglalt 
célkitűzések megvalósításához. A 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
által támogatott reformok és beruházások 
semelyike nem lehet ellentétes a szociális 
jogok európai pillérének végrehajtásával. 
A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus útján elfogadja a vonatkozó 
módszertant, hogy segítse a tagállamokat 
e követelmények teljesítésében. 
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Or. en

Módosítás 851
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközből támogathatók 
a 2020. február 1. után tervezett, a 
Covid19-világjárvány okozta gazdasági és 
társadalmi következményekkel összefüggő 
beruházások és reformintézkedések, azzal 
a feltétellel, hogy betartják az e 
rendeletben meghatározott 
követelményeket.

Or. en

Módosítás 852
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük a 
globális hőmérséklet-emelkedésnek az 
iparosodás előtti szinthez képest 1,5 °C-ra 
való korlátozását biztosító pályával, 
valamint az uniós éghajlat-politikai és 
környezeti célkitűzésekkel. Az összes 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
becsült összköltségének legalább 40%-át 
az éghajlat-változás mérsékléséhez és az 
ahhoz való alkalmazkodáshoz lényegesen 
hozzájáruló, az (EU) 2020/852 rendelet 
10. és 11. cikke szerinti tevékenységekre 
kell fordítani. Ezenfelül az összes 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
becsült összköltségének legalább 10%-át 
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az említett rendelet szerinti egyéb 
környezeti célkitűzések bármelyikéhez 
lényegesen hozzájáruló tevékenységekre 
kell fordítani. A Bizottság a 25a. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktust fogad el, hogy meghatározza a 
módszertant és a kapcsolódó 
jelentéstételre vonatkozó rendelkezéseket, 
hogy támogassa a tagállamokat az e 
bekezdésben foglalt követelmények 
teljesítésében, és hogy nyomon kövesse az 
e követelményeknek való megfelelést.
A zöld átállás szakpolitikai terület 
számára előirányzott összes forrásnak 
olyan gazdasági tevékenységeket kell 
támogatnia, amelyek az (EU) 2020/852 
rendelet 3. cikkével összhangban 
környezeti szempontból fenntarthatónak 
minősülnek.

Or. en

Módosítás 853
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1d) Az eszközből csak olyan 
tevékenységek támogathatók, amelyek 
nem sértik az (EU) 2020/852 rendelet 17. 
cikke szerint jelentősen az ugyanezen 
rendelet 9. cikkében említett egy vagy több 
környezeti célkitűzést, és amelyeket az 
(EU) 2020/852 rendelet 18. cikke szerinti 
„minimális biztosítékok” betartásával 
hajtanak végre, és nem támogathatók 
olyan tevékenységek és nem 
szerepeltethetők olyan beruházások, 
amelyek az uniós éghajlat-politikai és 
környezeti célkitűzéseket aláásó 
eszközökbe történő bezáródást 
eredményeznek. Különösen nem 
szerepeltethetők a következőkhöz 
kapcsolódó beruházások:



AM\1213689HU.docx 185/295 PE657.420v01-00

HU

a) atomerőművek leszerelése, 
üzemeltetése, kiigazítása vagy 
élettartamának meghosszabbítása, 
továbbá a nukleáris hulladék kezelése 
vagy tárolása;
b) fosszilis tüzelőanyagok feltárása, 
előállítása, feldolgozása, elosztása, 
tárolása vagy elégetése;
c) hulladékok hulladéklerakóban való 
ártalmatlanítása;
d) hulladékégetésre szolgáló 
létesítmények;
e) repülőtéri infrastruktúra, a legkülső 
régiók kivételével;
f) belső égésű motorral felszerelt 
járművek.

Or. en

Módosítás 854
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 e bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1e) A Bizottság a 25a. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadhat el az [(1d)] 
bekezdésben említett felsorolás 
kiegészítése céljából. 

Or. en

Módosítás 855
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 f bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1f) Az e cikkben említett elosztási 
követelmények sérelme nélkül a 



PE657.420v01-00 186/295 AM\1213689HU.docx

HU

tagállamok gondoskodnak az eszközből 
kapott források szükségleteken alapuló 
elosztásáról a települések és a helyi 
önkormányzatok körében, és a 10. 
cikkben említett maximális pénzügyi 
hozzájárulásuk legalább 10%-át a 
települések és helyi önkormányzatok 
számára irányozzák elő, és biztosítják az 
ezen forrásokhoz való közvetlen 
hozzáférést. A Bizottság a 25a. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el, hogy 
meghatározza a tagállamok által az 
eszközből származó források települések 
és helyi önkormányzatok számára való 
elkülönítése érdekében hozandó 
intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 856
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 g bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1g) A támogatható tervek a tervezett 
intézkedések nemi szempontú 
hatásvizsgálatán alapulnak, összhangban 
a nemi esélyegyenlőségi stratégiában 
meghatározott célkitűzésekkel, és 
figyelembe veszik annak eredményeit, 
hogy eredményesen kezeljék a válság által 
a nemek közötti egyenlőségre gyakorolt 
negatív hatást, különösen annak 
biztosításával, hogy jó minőségű 
munkahelyeket teremtenek a nők 
számára, csökkentik a nemek közötti 
bérszakadékot, és biztosítják a női 
vállalkozók számára a hitelhez való 
hozzáférést.

Or. en

Módosítás 857
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
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Zanni, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 
európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
strukturális kihívásokkal és 
prioritásokkal, különösen azokkal, 
amelyek a zöld és digitális átállás 
szempontjából lényegesek vagy azokból 
következnek. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveknek emellett 
azokkal az információkkal is összhangban 
kell lenniük, amelyeket a tagállamok az 
európai szemeszter keretében benyújtott 
nemzeti reformprogramokban, az (EU) 
2018/1999 rendelet21 értelmében 
kidolgozott nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveikben és azok aktualizált 
változataiban, a Méltányos Átállást 
Támogató Alap22 égisze alatt létrejött 
méltányos területi átállási tervekben, 
valamint az uniós alapok keretében 
megkötött partnerségi megállapodásokban 
és operatív programokban szerepeltetnek.

törölve

__________________
21 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/1999 rendelete (2018. 
december 11.) az energiaunió és az 
éghajlat-politika irányításáról.
22 […]

Or. en

Módosítás 858
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési (2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
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terveknek összhangban kell lenniük az 
európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
strukturális kihívásokkal és prioritásokkal, 
különösen azokkal, amelyek a zöld és 
digitális átállás szempontjából lényegesek 
vagy azokból következnek. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek emellett 
azokkal az információkkal is összhangban 
kell lenniük, amelyeket a tagállamok az 
európai szemeszter keretében benyújtott 
nemzeti reformprogramokban, az (EU) 
2018/1999 rendelet21 értelmében 
kidolgozott nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveikben és azok aktualizált 
változataiban, a Méltányos Átállást 
Támogató Alap22 égisze alatt létrejött 
méltányos területi átállási tervekben, 
valamint az uniós alapok keretében 
megkötött partnerségi megállapodásokban 
és operatív programokban szerepeltetnek.

terveknek összhangban kell lenniük az 
európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
strukturális kihívásokkal és prioritásokkal, 
különösen azokkal, amelyek az EU 
éghajlat-politikai és környezeti 
célkitűzései, kiváltképp az Unió 2030-as 
éghajlat-politikai céljainak az elérése és 
az (EU) XXXX/XX rendelettel (európai 
klímarendelet) összhangban 2050-ig 
megvalósítandó uniós klímasemlegességi 
célkitűzésnek való megfelelés felé elvezető 
átállás és a digitális átállás szempontjából 
lényegesek vagy azokból következnek. A 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveknek 
emellett azokkal az információkkal is 
összhangban kell lenniük, amelyeket a 
tagállamok az európai szemeszter 
keretében benyújtott nemzeti 
reformprogramokban, az (EU) 2018/1999 
rendelet21 értelmében kidolgozott nemzeti 
energia- és éghajlat-politikai terveikben és 
azok aktualizált változataiban, a Méltányos 
Átállást Támogató Alap22 égisze alatt 
létrejött méltányos területi átállási 
tervekben, valamint az uniós alapok 
keretében megkötött partnerségi 
megállapodásokban és operatív 
programokban szerepeltetnek. Annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
hozzájáruljanak a klímasemlegesség 
2050-ig való megvalósításához a 
tagállamokban, az egyes helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek összegének 
legalább 40%-ának hozzá kell járulnia az 
éghajlat-politikai fellépések általános 
érvényesítéséhez és a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos kiadásokra 
vonatkozó 10%-os cél eléréséhez.

__________________ __________________
21 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról.

21 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról.

22 […] 22 […]
Or. en
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Módosítás 859
Martin Hojsík

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 
európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
strukturális kihívásokkal és prioritásokkal, 
különösen azokkal, amelyek a zöld és 
digitális átállás szempontjából lényegesek 
vagy azokból következnek. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek emellett 
azokkal az információkkal is összhangban 
kell lenniük, amelyeket a tagállamok az 
európai szemeszter keretében benyújtott 
nemzeti reformprogramokban, az (EU) 
2018/1999 rendelet21 értelmében 
kidolgozott nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveikben és azok aktualizált 
változataiban, a Méltányos Átállást 
Támogató Alap22 égisze alatt létrejött 
méltányos területi átállási tervekben, 
valamint az uniós alapok keretében 
megkötött partnerségi megállapodásokban 
és operatív programokban szerepeltetnek.

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 
európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
strukturális kihívásokkal és prioritásokkal, 
különösen azokkal, amelyek az EU 
éghajlat-politikai és környezeti 
célkitűzései, kiváltképp az Unió 2030-as 
éghajlat-politikai céljainak az elérése és 
az (EU) XXXX/XX rendelettel (európai 
klímarendelet) összhangban 2050-ig 
megvalósítandó uniós klímasemlegességi 
célkitűzésnek való megfelelés felé elvezető 
átállás és a digitális átállás szempontjából 
lényegesek vagy azokból következnek. A 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveknek 
emellett azokkal az információkkal is 
összhangban kell lenniük, amelyeket a 
tagállamok az európai szemeszter 
keretében benyújtott nemzeti 
reformprogramokban, az (EU) 2018/1999 
rendelet21 értelmében kidolgozott nemzeti 
energia- és éghajlat-politikai terveikben és 
azok aktualizált változataiban, a Méltányos 
Átállást Támogató Alap22 égisze alatt 
létrejött méltányos területi átállási 
tervekben, valamint az uniós alapok 
keretében megkötött partnerségi 
megállapodásokban és operatív 
programokban szerepeltetnek. Annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
hozzájáruljanak a klímasemlegesség 
2050-ig való megvalósításához a 
tagállamokban, az egyes helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek összegének 
legalább 37%-ának hozzá kell járulnia az 
éghajlat-politikai fellépések általános 
érvényesítéséhez és a biológiai 
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sokféleséggel kapcsolatos kiadásokra 
vonatkozó 10%-os cél eléréséhez.

__________________ __________________
21 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról.

21 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról.

22 […] 22 […]
Or. en

Indokolás

Az EP 2020/2732(RSP) állásfoglalásában az éghajlatváltozással kapcsolatos, kötelező 30%-
os kiadási célkitűzést és a biológiai sokféleséggel kapcsolatos 10%-os kiadási célkitűzést 
szorgalmazott. Az EP-nek ennek megfelelően 37% feletti éghajlatváltozással kapcsolatos 
kiadást kell kérnie ahhoz, hogy megvalósuljon a Bizottság által az MFF és a NGEU 
tekintetében meghatározott 30%-os éghajlat-politikai kiadási cél, valamint a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközben a biológiai sokféleséggel kapcsolatos kiadásokra vonatkozó 
10%-os cél. Ez a megközelítés kettős beszámítást irányoz elő: a biológiai sokféleségre 
vonatkozó cél elérése az éghajlattal kapcsolatos kiadásokkal is elősegíthető.

Módosítás 860
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 
európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
strukturális kihívásokkal és prioritásokkal, 
különösen azokkal, amelyek a zöld és 
digitális átállás szempontjából lényegesek 
vagy azokból következnek. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek emellett 
azokkal az információkkal is összhangban 
kell lenniük, amelyeket a tagállamok az 
európai szemeszter keretében benyújtott 
nemzeti reformprogramokban, az (EU) 
2018/1999 rendelet21 értelmében 
kidolgozott nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveikben és azok aktualizált 
változataiban, a Méltányos Átállást 

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 
európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
kihívásokkal és prioritásokkal.
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Támogató Alap22 égisze alatt létrejött 
méltányos területi átállási tervekben, 
valamint az uniós alapok keretében 
megkötött partnerségi megállapodásokban 
és operatív programokban szerepeltetnek.
__________________ __________________
21 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/1999 rendelete (2018. 
december 11.) az energiaunió és az 
éghajlat-politika irányításáról.
22 […]

Or. en

Módosítás 861
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 
európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
strukturális kihívásokkal és prioritásokkal, 
különösen azokkal, amelyek a zöld és 
digitális átállás szempontjából lényegesek 
vagy azokból következnek. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek emellett 
azokkal az információkkal is összhangban 
kell lenniük, amelyeket a tagállamok az 
európai szemeszter keretében benyújtott 
nemzeti reformprogramokban, az (EU) 
2018/1999 rendelet21 értelmében 
kidolgozott nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveikben és azok aktualizált 
változataiban, a Méltányos Átállást 
Támogató Alap22 égisze alatt létrejött 
méltányos területi átállási tervekben, 
valamint az uniós alapok keretében 
megkötött partnerségi megállapodásokban 
és operatív programokban szerepeltetnek.

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 
európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
strukturális kihívásokkal és prioritásokkal, 
különösen azokkal, amelyek a zöld és 
digitális átállás szempontjából lényegesek 
vagy azokból következnek. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek azokat az 
ágazatokat és szakpolitikai területeket is 
figyelembe kell venniük, amelyek 
rendszerint kevés figyelmet kapnak az 
európai szemeszter keretében, ám 
amelyeket jelentős mértékben sújt a 
járvány – ilyen például az oktatás és a 
kultúra. Ezért minden nemzeti 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervnek 
teljes költségvetésének legalább 2%-át a 
kulturális és a kreatív ágazatokra kell 
fordítania. Továbbá 10%-ot a jó minőségű 
és inkluzív oktatásra irányuló 
beruházásokra kell fordítani. A 
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helyreállítási és rezilienciaépítési terveknek 
emellett azokkal az információkkal is 
összhangban kell lenniük, amelyeket a 
tagállamok az európai szemeszter 
keretében benyújtott nemzeti 
reformprogramokban, az (EU) 2018/1999 
rendelet21 értelmében kidolgozott nemzeti 
energia- és éghajlat-politikai terveikben és 
azok aktualizált változataiban, a Méltányos 
Átállást Támogató Alap22 égisze alatt 
létrejött méltányos területi átállási 
tervekben, valamint az uniós alapok 
keretében megkötött partnerségi 
megállapodásokban és operatív 
programokban szerepeltetnek.

__________________ __________________
21 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról.

21 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról.

22 […] 22 […]
Or. en

Módosítás 862
Agnès Evren

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 
európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
strukturális kihívásokkal és prioritásokkal, 
különösen azokkal, amelyek a zöld és 
digitális átállás szempontjából lényegesek 
vagy azokból következnek. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek emellett 
azokkal az információkkal is összhangban 
kell lenniük, amelyeket a tagállamok az 
európai szemeszter keretében benyújtott 
nemzeti reformprogramokban, az (EU) 
2018/1999 rendelet21 értelmében 
kidolgozott nemzeti energia- és éghajlat-

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 
európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
strukturális kihívásokkal és prioritásokkal, 
különösen azokkal, amelyek a zöld és 
digitális átállás szempontjából lényegesek 
vagy azokból következnek, és amelyek az 
Unió stratégiai autonómiájának 
megerősítése szempontjából lényegesek. A 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveknek 
emellett azokkal az információkkal is 
összhangban kell lenniük, amelyeket a 
tagállamok az európai szemeszter 
keretében benyújtott nemzeti 
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politikai terveikben és azok aktualizált 
változataiban, a Méltányos Átállást 
Támogató Alap22 égisze alatt létrejött 
méltányos területi átállási tervekben, 
valamint az uniós alapok keretében 
megkötött partnerségi megállapodásokban 
és operatív programokban szerepeltetnek.

reformprogramokban, az (EU) 2018/1999 
rendelet21 értelmében kidolgozott nemzeti 
energia- és éghajlatpolitikai terveikben és 
azok aktualizált változataiban, a Méltányos 
Átállást Támogató Alap22 égisze alatt 
létrejött méltányos területi átállási 
tervekben, az ifjúsági garancia 
végrehajtási terveiben, valamint az uniós 
alapok keretében megkötött partnerségi 
megállapodásokban és operatív 
programokban szerepeltetnek. Emellett a 
helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 
európai hozzáadott érték elvével, és 
lehetővé kell tenniük a jövőorientált 
projektekbe, technológiákba és 
infrastruktúrába történő befektetéseket is, 
hogy biztosítsák az EU hosszú távú 
rezilienciáját és versenyképességét.

__________________ __________________
21 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról.

21 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról.

22 […] 22 […]
Or. fr

Módosítás 863
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 
európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
strukturális kihívásokkal és 
prioritásokkal, különösen azokkal, 
amelyek a zöld és digitális átállás 
szempontjából lényegesek vagy azokból 
következnek. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveknek emellett 
azokkal az információkkal is összhangban 

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük 
azokkal az információkkal, amelyeket a 
tagállamok az európai szemeszter 
keretében benyújtott nemzeti 
reformprogramokban, valamint az uniós 
alapok keretében megkötött partnerségi 
megállapodásokban és operatív 
programokban szerepeltetnek.
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kell lenniük, amelyeket a tagállamok az 
európai szemeszter keretében benyújtott 
nemzeti reformprogramokban, az (EU) 
2018/1999 rendelet21 értelmében 
kidolgozott nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveikben és azok aktualizált 
változataiban, a Méltányos Átállást 
Támogató Alap22 égisze alatt létrejött 
méltányos területi átállási tervekben, 
valamint az uniós alapok keretében 
megkötött partnerségi megállapodásokban 
és operatív programokban szerepeltetnek.

__________________ __________________
21 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/1999 rendelete (2018. 
december 11.) az energiaunió és az 
éghajlat-politika irányításáról.
22 […]

Or. en

Módosítás 864
Niklas Nienaß, Petra Kammerevert, Rasmus Andresen, Laurence Farreng, Tomasz 
Frankowski, Romeo Franz, Ibán García Del Blanco, Alexis Georgoulis, Hannes Heide, 
Irena Joveva, Niyazi Kizilyürek, Dace Melbārde, Domènec Ruiz Devesa, Andrey 
Slabakov, Sabine Verheyen, Salima Yenbou, Elżbieta Kruk

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 
európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
strukturális kihívásokkal és prioritásokkal, 
különösen azokkal, amelyek a zöld és 
digitális átállás szempontjából lényegesek 
vagy azokból következnek. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek emellett 
azokkal az információkkal is összhangban 
kell lenniük, amelyeket a tagállamok az 
európai szemeszter keretében benyújtott 
nemzeti reformprogramokban, az (EU) 
2018/1999 rendelet21 értelmében 
kidolgozott nemzeti energia- és éghajlat-

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 
európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
strukturális kihívásokkal és prioritásokkal, 
különösen azokkal, amelyek a zöld és 
digitális átállás szempontjából lényegesek 
vagy azokból következnek. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek azokat az 
ágazatokat és szakpolitikai területeket is 
figyelembe kell venniük, amelyek 
rendszerint kevés figyelmet kapnak az 
európai szemeszter keretében, ám 
amelyeket jelentős mértékben sújt a 
járvány – ilyen például a kultúra és az 
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politikai terveikben és azok aktualizált 
változataiban, a Méltányos Átállást 
Támogató Alap22 égisze alatt létrejött 
méltányos területi átállási tervekben, 
valamint az uniós alapok keretében 
megkötött partnerségi megállapodásokban 
és operatív programokban szerepeltetnek.

oktatás. Ezért minden nemzeti 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervnek 
teljes költségvetésének legalább 2%-át a 
kulturális és a kreatív ágazatokra kell 
fordítania. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveknek emellett 
azokkal az információkkal is összhangban 
kell lenniük, amelyeket a tagállamok az 
európai szemeszter keretében benyújtott 
nemzeti reformprogramokban, az (EU) 
2018/1999 rendelet21 értelmében 
kidolgozott nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveikben és azok aktualizált 
változataiban, a Méltányos Átállást 
Támogató Alap22 égisze alatt létrejött 
méltányos területi átállási tervekben, 
valamint az uniós alapok keretében 
megkötött partnerségi megállapodásokban 
és operatív programokban szerepeltetnek.

__________________ __________________
21 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról.

21 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról.

22 […] 22 […]
Or. en

Módosítás 865
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 
európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
strukturális kihívásokkal és prioritásokkal, 
különösen azokkal, amelyek a zöld és 
digitális átállás szempontjából lényegesek 
vagy azokból következnek. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek emellett 
azokkal az információkkal is összhangban 
kell lenniük, amelyeket a tagállamok az 

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 
európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
strukturális kihívásokkal és prioritásokkal, 
különösen azokkal, amelyek a Stabilitási 
és Növekedési Paktumhoz és a 
makrogazdasági egyensúlyhiány 
kezelésére szolgáló eljáráshoz 
kapcsolódnak.
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európai szemeszter keretében benyújtott 
nemzeti reformprogramokban, az (EU) 
2018/1999 rendelet21 értelmében 
kidolgozott nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveikben és azok aktualizált 
változataiban, a Méltányos Átállást 
Támogató Alap22 égisze alatt létrejött 
méltányos területi átállási tervekben, 
valamint az uniós alapok keretében 
megkötött partnerségi megállapodásokban 
és operatív programokban szerepeltetnek.
__________________ __________________
21 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/1999 rendelete (2018. 
december 11.) az energiaunió és az 
éghajlat-politika irányításáról.
22 […]

Or. en

Módosítás 866
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Klemen 
Grošelj, Sylvie Brunet

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 
európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
strukturális kihívásokkal és prioritásokkal, 
különösen azokkal, amelyek a zöld és 
digitális átállás szempontjából lényegesek 
vagy azokból következnek. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek emellett 
azokkal az információkkal is összhangban 
kell lenniük, amelyeket a tagállamok az 
európai szemeszter keretében benyújtott 
nemzeti reformprogramokban, az (EU) 
2018/1999 rendelet21 értelmében 
kidolgozott nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveikben és azok aktualizált 

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek hozzá kell járulniuk az Unió 
stratégiai autonómiájához és az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljainak a 
megvalósításához, összhangban kell 
lenniük a legutóbbi európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus strukturális kihívásokkal 
és prioritásokkal, valamint az euróövezet 
gazdaságpolitikájáról szóló, azon 
tagállamoknak címzett legutóbbi tanácsi 
ajánlásokban azonosított kihívásokkal és 
prioritásokkal, amelyek pénzneme az 
euró, különösen azokkal, amelyek a zöld 
és digitális átállás szempontjából 
lényegesek vagy azokból következnek, 
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változataiban, a Méltányos Átállást 
Támogató Alap22 égisze alatt létrejött 
méltányos területi átállási tervekben, 
valamint az uniós alapok keretében 
megkötött partnerségi megállapodásokban 
és operatív programokban szerepeltetnek.

valamint amelyek a szociális jogok 
európai pillérének végrehajtása 
szempontjából lényegesek. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek emellett 
azokkal az információkkal is összhangban 
kell lenniük, amelyeket a tagállamok az 
európai szemeszter keretében benyújtott 
nemzeti reformprogramokban, az (EU) 
2018/1999 rendelet21 értelmében 
kidolgozott nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveikben és azok aktualizált 
változataiban, a Méltányos Átállást 
Támogató Alap22 égisze alatt létrejött 
méltányos területi átállási tervekben, 
valamint az uniós alapok keretében 
megkötött partnerségi megállapodásokban 
és operatív programokban szerepeltetnek.

__________________ __________________
21 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról.

21 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról.

22 […] 22 […]
Or. en

Módosítás 867
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 
európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
strukturális kihívásokkal és prioritásokkal, 
különösen azokkal, amelyek a zöld és 
digitális átállás szempontjából lényegesek 
vagy azokból következnek. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek emellett 
azokkal az információkkal is összhangban 
kell lenniük, amelyeket a tagállamok az 
európai szemeszter keretében benyújtott 
nemzeti reformprogramokban, az (EU) 

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 
európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
strukturális kihívásokkal és prioritásokkal, 
különösen azokkal, amelyek a zöld és 
digitális átállás szempontjából lényegesek 
vagy azokból következnek. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek emellett 
azokkal az információkkal is összhangban 
kell lenniük, amelyeket a tagállamok az 
európai szemeszter keretében benyújtott 
nemzeti reformprogramokban, az (EU) 
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2018/1999 rendelet21 értelmében 
kidolgozott nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveikben és azok aktualizált 
változataiban, a Méltányos Átállást 
Támogató Alap22 égisze alatt létrejött 
méltányos területi átállási tervekben, 
valamint az uniós alapok keretében 
megkötött partnerségi megállapodásokban 
és operatív programokban szerepeltetnek.

2018/1999 rendelet21 értelmében 
kidolgozott nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveikben és azok aktualizált 
változataiban, a Méltányos Átállást 
Támogató Alap22 égisze alatt létrejött 
méltányos területi átállási tervekben, 
valamint az uniós alapok keretében 
megkötött partnerségi megállapodásokban 
és operatív programokban szerepeltetnek. 
A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveket a regionális és helyi 
önkormányzatokkal és más érdekelt 
felekkel, köztük a szociális partnerekkel és 
a civil társadalommal a partnerségi 
magatartási kódexnek megfelelően 
folytatott megfelelő konzultációt követően 
kell elkészíteni.

__________________ __________________
21 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról.

21 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról.

22 […] 22 […]
Or. en

Módosítás 868
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 
európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
strukturális kihívásokkal és prioritásokkal, 
különösen azokkal, amelyek a zöld és 
digitális átállás szempontjából lényegesek 
vagy azokból következnek. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek emellett 
azokkal az információkkal is összhangban 
kell lenniük, amelyeket a tagállamok az 
európai szemeszter keretében benyújtott 

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük a 
2020-as európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
strukturális kihívásokkal és prioritásokkal 
azon vonatkozó ajánlások esetében, 
amelyek közvetlenül kapcsolódnak a 3. 
cikkben meghatározott kiemelt európai 
szakpolitikai területekhez. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek emellett 
azokkal az információkkal is összhangban 
kell lenniük, amelyeket a tagállamok az 
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nemzeti reformprogramokban, az (EU) 
2018/1999 rendelet21 értelmében 
kidolgozott nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveikben és azok aktualizált 
változataiban, a Méltányos Átállást 
Támogató Alap22 égisze alatt létrejött 
méltányos területi átállási tervekben, 
valamint az uniós alapok keretében 
megkötött partnerségi megállapodásokban 
és operatív programokban szerepeltetnek.

európai szemeszter keretében benyújtott 
nemzeti reformprogramokban, az (EU) 
2018/1999 rendelet21 értelmében 
kidolgozott nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveikben és azok aktualizált 
változataiban, a 2020–2025-ös időszakra 
vonatkozó uniós nemi esélyegyenlőségi 
stratégiában, a Méltányos Átállást 
Támogató Alap22 égisze alatt létrejött 
méltányos területi átállási tervekben, 
valamint az uniós alapok keretében 
megkötött partnerségi megállapodásokban 
és operatív programokban szerepeltetnek. 
A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 
EUSZ 2. cikkében rögzített értékek 
tiszteletben tartására és előmozdítására 
vonatkozó kötelezettséggel is.

__________________ __________________
21 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról.

21 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról.

22 […] 22 […]
Or. en

Módosítás 869
Sirpa Pietikäinen
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 
európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
strukturális kihívásokkal és prioritásokkal, 
különösen azokkal, amelyek a zöld és 
digitális átállás szempontjából lényegesek 
vagy azokból következnek. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek emellett 
azokkal az információkkal is összhangban 
kell lenniük, amelyeket a tagállamok az 

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 
európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
strukturális kihívásokkal és prioritásokkal 
(és ezeket prioritásként kezelniük), 
különösen azokkal, amelyek a zöld és 
digitális átállás, valamint a reziliens 
ápolási-gondozási gazdaságra való átállás 
szempontjából lényegesek vagy azokból 
következnek. A helyreállítási és 
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európai szemeszter keretében benyújtott 
nemzeti reformprogramokban, az (EU) 
2018/1999 rendelet21 értelmében 
kidolgozott nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveikben és azok aktualizált 
változataiban, a Méltányos Átállást 
Támogató Alap22 égisze alatt létrejött 
méltányos területi átállási tervekben, 
valamint az uniós alapok keretében 
megkötött partnerségi megállapodásokban 
és operatív programokban szerepeltetnek.

rezilienciaépítési terveknek emellett 
azokkal az információkkal is összhangban 
kell lenniük, amelyeket a tagállamok az 
európai szemeszter keretében benyújtott 
nemzeti reformprogramokban, az (EU) 
2018/1999 rendelet21 értelmében 
kidolgozott nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveikben és azok aktualizált 
változataiban, más környezeti célokban, a 
Méltányos Átállást Támogató Alap22 
égisze alatt létrejött méltányos területi 
átállási tervekben, valamint az uniós 
alapok keretében megkötött partnerségi 
megállapodásokban és operatív 
programokban szerepeltetnek. A 
helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük a 
nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 
nemzeti stratégiákkal is.

__________________ __________________
21 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról.

21 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról.

22 […] 22 […]
Or. en

Módosítás 870
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 
európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
strukturális kihívásokkal és prioritásokkal, 
különösen azokkal, amelyek a zöld és 
digitális átállás szempontjából lényegesek 
vagy azokból következnek. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek emellett 
azokkal az információkkal is összhangban 
kell lenniük, amelyeket a tagállamok az 

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 
európai szemeszter keretében 
meghatározott prioritásokkal, különösen 
azokkal, amelyek a zöld és digitális átállás 
szempontjából lényegesek vagy azokból 
következnek, amelyek előmozdítják a 
munkahelyteremtést, a fenntartható 
növekedést és növelik a társadalmi, 
gazdasági és területi kohéziót, valamint 
amelyeket a Tanács és az Európai 
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európai szemeszter keretében benyújtott 
nemzeti reformprogramokban, az (EU) 
2018/1999 rendelet21 értelmében 
kidolgozott nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveikben és azok aktualizált 
változataiban, a Méltányos Átállást 
Támogató Alap22 égisze alatt létrejött 
méltányos területi átállási tervekben, 
valamint az uniós alapok keretében 
megkötött partnerségi megállapodásokban 
és operatív programokban szerepeltetnek.

Parlament által megvitatott stratégiai 
irányvonalakban azonosítottak. A 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveknek 
emellett azokkal az információkkal is 
összhangban kell lenniük, amelyeket a 
tagállamok az európai szemeszter 
keretében benyújtott nemzeti 
reformprogramokban, az (EU) 2018/1999 
rendelet21 értelmében kidolgozott nemzeti 
energia- és éghajlat-politikai terveikben és 
azok aktualizált változataiban, a Méltányos 
Átállást Támogató Alap22 égisze alatt 
létrejött méltányos területi átállási 
tervekben, valamint az uniós alapok 
keretében megkötött partnerségi 
megállapodásokban és operatív 
programokban szerepeltetnek.

__________________ __________________
21 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról.

21 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról.

22 […] 22 […]
Or. en

Módosítás 871
Linea Søgaard-Lidell

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 
európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
strukturális kihívásokkal és prioritásokkal, 
különösen azokkal, amelyek a zöld és 
digitális átállás szempontjából lényegesek 
vagy azokból következnek. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek emellett 
azokkal az információkkal is összhangban 
kell lenniük, amelyeket a tagállamok az 
európai szemeszter keretében benyújtott 
nemzeti reformprogramokban, az (EU) 

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek hozzá kell járulniuk az Unió 
stratégiai autonómiájához, az Unió 
versenyképességéhez és az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljainak 
megvalósításához, és összhangban kell 
lenniük a legutóbbi európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus strukturális kihívásokkal 
és prioritásokkal, különösen azokkal, 
amelyek a zöld és digitális átállás 
szempontjából lényegesek vagy azokból 
következnek. A helyreállítási és 
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2018/1999 rendelet21 értelmében 
kidolgozott nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveikben és azok aktualizált 
változataiban, a Méltányos Átállást 
Támogató Alap22 égisze alatt létrejött 
méltányos területi átállási tervekben, 
valamint az uniós alapok keretében 
megkötött partnerségi megállapodásokban 
és operatív programokban szerepeltetnek.

rezilienciaépítési terveknek emellett 
azokkal az információkkal is összhangban 
kell lenniük, amelyeket a tagállamok az 
európai szemeszter keretében benyújtott 
nemzeti reformprogramokban, az (EU) 
2018/1999 rendelet21 értelmében 
kidolgozott nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveikben és azok aktualizált 
változataiban, a Méltányos Átállást 
Támogató Alap22 égisze alatt létrejött 
méltányos területi átállási tervekben, 
valamint az uniós alapok keretében 
megkötött partnerségi megállapodásokban 
és operatív programokban szerepeltetnek.

__________________ __________________
21 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról.

21 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról.

22 […] 22 […]
Or. en

Módosítás 872
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 
európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
strukturális kihívásokkal és prioritásokkal, 
különösen azokkal, amelyek a zöld és 
digitális átállás szempontjából lényegesek 
vagy azokból következnek. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek emellett 
azokkal az információkkal is összhangban 
kell lenniük, amelyeket a tagállamok az 
európai szemeszter keretében benyújtott 
nemzeti reformprogramokban, az (EU) 
2018/1999 rendelet21 értelmében 
kidolgozott nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveikben és azok aktualizált 

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 
európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
strukturális kihívásokkal és prioritásokkal 
(és azokat prioritásként kell kezelniük), 
különösen azokkal, amelyek a zöld és 
digitális átállás szempontjából lényegesek 
vagy azokból következnek, és amelyek 
megfelelnek az uniós taxonómiának, 
kiváltképp a jelentős károkozás 
elkerülését célzó elvnek. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveknek emellett 
azokkal az információkkal is összhangban 
kell lenniük, amelyeket a tagállamok az 
európai szemeszter keretében benyújtott 
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változataiban, a Méltányos Átállást 
Támogató Alap22 égisze alatt létrejött 
méltányos területi átállási tervekben, 
valamint az uniós alapok keretében 
megkötött partnerségi megállapodásokban 
és operatív programokban szerepeltetnek.

nemzeti reformprogramokban, az (EU) 
2018/1999 rendelet21 értelmében 
kidolgozott nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveikben és más környezeti 
céljaikban, valamint azok aktualizált 
változataiban, a Méltányos Átállást 
Támogató Alap22 égisze alatt létrejött 
méltányos területi átállási tervekben, 
valamint az uniós alapok keretében 
megkötött partnerségi megállapodásokban 
és operatív programokban szerepeltetnek.

__________________ __________________
21 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról.

21 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról.

22 […] 22 […]
Or. en

Módosítás 873
Piernicola Pedicini

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 
európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
strukturális kihívásokkal és prioritásokkal, 
különösen azokkal, amelyek a zöld és 
digitális átállás szempontjából lényegesek 
vagy azokból következnek. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek emellett 
azokkal az információkkal is összhangban 
kell lenniük, amelyeket a tagállamok az 
európai szemeszter keretében benyújtott 
nemzeti reformprogramokban, az (EU) 
2018/1999 rendelet21 értelmében 
kidolgozott nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveikben és azok aktualizált 
változataiban, a Méltányos Átállást 
Támogató Alap22 égisze alatt létrejött 
méltányos területi átállási tervekben, 

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 
európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
strukturális kihívásokkal és prioritásokkal, 
különösen azokkal, amelyek a zöld és 
digitális átállás szempontjából lényegesek 
vagy azokból következnek. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek emellett 
azokkal az információkkal is összhangban 
kell lenniük, amelyeket a tagállamok az 
európai szemeszter keretében benyújtott 
nemzeti reformprogramokban, az (EU) 
2018/1999 rendelet21 értelmében 
kidolgozott nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveikben és azok aktualizált 
változataiban, a Méltányos Átállást 
Támogató Alap22 égisze alatt létrejött 
méltányos területi átállási tervekben, 



PE657.420v01-00 204/295 AM\1213689HU.docx

HU

valamint az uniós alapok keretében 
megkötött partnerségi megállapodásokban 
és operatív programokban szerepeltetnek.

valamint az uniós alapok keretében 
megkötött partnerségi megállapodásokban 
és operatív programokban szerepeltetnek. 
A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 
Unió éghajlat-politikai és környezeti 
célkitűzéseivel.

__________________ __________________
21 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról.

21 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról.

22 […] 22 […]
Or. en

Módosítás 874
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 
európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
strukturális kihívásokkal és 
prioritásokkal, különösen azokkal, 
amelyek a zöld és digitális átállás 
szempontjából lényegesek vagy azokból 
következnek. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveknek emellett 
azokkal az információkkal is összhangban 
kell lenniük, amelyeket a tagállamok az 
európai szemeszter keretében benyújtott 
nemzeti reformprogramokban, az (EU) 
2018/1999 rendelet21 értelmében 
kidolgozott nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveikben és azok aktualizált 
változataiban, a Méltányos Átállást 
Támogató Alap22 égisze alatt létrejött 
méltányos területi átállási tervekben, 
valamint az uniós alapok keretében 
megkötött partnerségi megállapodásokban 

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek ténylegesen hozzá kell járulniuk 
a 3. cikkben meghatározott alkalmazási 
körhöz és a 4. cikkben meghatározott 
célkitűzésekhez. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveknek emellett 
azokkal az információkkal is összhangban 
kell lenniük, amelyeket a tagállamok a 
nemzeti reformprogramokban, az (EU) 
2018/1999 rendelet21 értelmében 
kidolgozott nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveikben és azok aktualizált 
változataiban, a Méltányos Átállást 
Támogató Alap22 égisze alatt létrejött 
méltányos területi átállási tervekben, 
valamint az uniós alapok keretében 
megkötött partnerségi megállapodásokban 
és operatív programokban szerepeltetnek.
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és operatív programokban szerepeltetnek.

__________________ __________________
21 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról.

21 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról.

22 […] 22 […]
Or. en

Módosítás 875
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 
európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
strukturális kihívásokkal és prioritásokkal, 
különösen azokkal, amelyek a zöld és 
digitális átállás szempontjából lényegesek 
vagy azokból következnek. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek emellett 
azokkal az információkkal is összhangban 
kell lenniük, amelyeket a tagállamok az 
európai szemeszter keretében benyújtott 
nemzeti reformprogramokban, az (EU) 
2018/1999 rendelet21 értelmében 
kidolgozott nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveikben és azok aktualizált 
változataiban, a Méltányos Átállást 
Támogató Alap22 égisze alatt létrejött 
méltányos területi átállási tervekben, 
valamint az uniós alapok keretében 
megkötött partnerségi megállapodásokban 
és operatív programokban szerepeltetnek.

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük 
azokkal a kihívásokkal és prioritásokkal, 
amelyek a zöld és digitális átállás 
szempontjából lényegesek vagy azokból 
következnek. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveknek emellett 
azokkal az információkkal is összhangban 
kell lenniük, amelyeket a tagállamok a 
nemzeti reformprogramokban, az (EU) 
2018/1999 rendelet21 értelmében 
kidolgozott nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveikben és azok aktualizált 
változataiban, a Méltányos Átállást 
Támogató Alap22 égisze alatt létrejött 
méltányos területi átállási tervekben, 
valamint az uniós alapok keretében 
megkötött partnerségi megállapodásokban 
és operatív programokban szerepeltetnek.

__________________ __________________
21 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról.

21 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról.

22 […] 22 […]



PE657.420v01-00 206/295 AM\1213689HU.docx

HU

Or. en

Módosítás 876
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 
európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
strukturális kihívásokkal és prioritásokkal, 
különösen azokkal, amelyek a zöld és 
digitális átállás szempontjából lényegesek 
vagy azokból következnek. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek emellett 
azokkal az információkkal is összhangban 
kell lenniük, amelyeket a tagállamok az 
európai szemeszter keretében benyújtott 
nemzeti reformprogramokban, az (EU) 
2018/1999 rendelet21 értelmében 
kidolgozott nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveikben és azok aktualizált 
változataiban, a Méltányos Átállást 
Támogató Alap22 égisze alatt létrejött 
méltányos területi átállási tervekben, 
valamint az uniós alapok keretében 
megkötött partnerségi megállapodásokban 
és operatív programokban szerepeltetnek.

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 
európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
strukturális kihívásokkal és prioritásokkal, 
köztük a hosszú távú költségvetési 
stabilitással és a munkaerőpiaci 
részvétellel, különösen azokkal, amelyek a 
zöld és digitális átállás szempontjából 
lényegesek vagy azokból következnek. A 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveknek 
emellett azokkal az információkkal is 
összhangban kell lenniük, amelyeket a 
tagállamok az európai szemeszter 
keretében benyújtott nemzeti 
reformprogramokban, az (EU) 2018/1999 
rendelet21 értelmében kidolgozott nemzeti 
energia- és éghajlat-politikai terveikben és 
azok aktualizált változataiban, a Méltányos 
Átállást Támogató Alap22 égisze alatt 
létrejött méltányos területi átállási 
tervekben, valamint az uniós alapok 
keretében megkötött partnerségi 
megállapodásokban és operatív 
programokban szerepeltetnek.

__________________ __________________
21 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról.

21 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról.

22 […] 22 […]
Or. en

Módosítás 877
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes
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Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 
európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
strukturális kihívásokkal és prioritásokkal, 
különösen azokkal, amelyek a zöld és 
digitális átállás szempontjából lényegesek 
vagy azokból következnek. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek emellett 
azokkal az információkkal is összhangban 
kell lenniük, amelyeket a tagállamok az 
európai szemeszter keretében benyújtott 
nemzeti reformprogramokban, az (EU) 
2018/1999 rendelet21 értelmében 
kidolgozott nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveikben és azok aktualizált 
változataiban, a Méltányos Átállást 
Támogató Alap22 égisze alatt létrejött 
méltányos területi átállási tervekben, 
valamint az uniós alapok keretében 
megkötött partnerségi megállapodásokban 
és operatív programokban szerepeltetnek.

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek illeszkedniük kell az európai 
szemeszter keretében meghatározott 
releváns országspecifikus kihívásokhoz és 
prioritásokhoz. Az euróövezeti országok 
esetében figyelmet kell fordítani az 
euróövezet számára megfogalmazott és a 
Tanács által jóváhagyott vonatkozó 
ajánlásokra. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveknek emellett 
azokkal az információkkal is összhangban 
kell lenniük, amelyeket a tagállamok az 
európai szemeszter keretében benyújtott 
nemzeti reformprogramokban, az (EU) 
2018/1999 rendelet21 értelmében 
kidolgozott nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveikben és azok aktualizált 
változataiban, a Méltányos Átállást 
Támogató Alap22 égisze alatt létrejött 
méltányos területi átállási tervekben, 
valamint az uniós alapok keretében 
megkötött partnerségi megállapodásokban 
és operatív programokban szerepeltetnek.

__________________ __________________
21 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról.

21 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról.

22 […] 22 […]
Or. en

Módosítás 878
Erik Bergkvist

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 
európai szemeszter keretében 

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 
európai szemeszter keretében 
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meghatározott releváns országspecifikus 
strukturális kihívásokkal és prioritásokkal, 
különösen azokkal, amelyek a zöld és 
digitális átállás szempontjából lényegesek 
vagy azokból következnek. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek emellett 
azokkal az információkkal is összhangban 
kell lenniük, amelyeket a tagállamok az 
európai szemeszter keretében benyújtott 
nemzeti reformprogramokban, az (EU) 
2018/1999 rendelet21 értelmében 
kidolgozott nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveikben és azok aktualizált 
változataiban, a Méltányos Átállást 
Támogató Alap22 égisze alatt létrejött 
méltányos területi átállási tervekben, 
valamint az uniós alapok keretében 
megkötött partnerségi megállapodásokban 
és operatív programokban szerepeltetnek.

meghatározott releváns országspecifikus 
strukturális kihívásokkal és prioritásokkal, 
különösen azokkal, amelyek a zöld és 
digitális átállás szempontjából lényegesek 
vagy azokból következnek. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek emellett 
azokkal az információkkal is összhangban 
kell lenniük, amelyeket a tagállamok az 
európai szemeszter keretében benyújtott 
nemzeti reformprogramokban, az (EU) 
2018/1999 rendelet21 értelmében 
kidolgozott nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveikben és azok aktualizált 
változataiban, a Méltányos Átállást 
Támogató Alap22 égisze alatt létrejött 
méltányos területi átállási tervekben (a 
fosszilis tüzelőanyagok támogatásának 
kivételével), valamint az uniós alapok 
keretében megkötött partnerségi 
megállapodásokban és operatív 
programokban szerepeltetnek.

__________________ __________________
21 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról.

21 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról.

22 […] 22 […]
Or. en

Módosítás 879
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 
európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
strukturális kihívásokkal és prioritásokkal, 
különösen azokkal, amelyek a zöld és 
digitális átállás szempontjából lényegesek 
vagy azokból következnek. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek emellett 

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük 
azokkal az európai szemeszter keretében 
meghatározott országspecifikus strukturális 
kihívásokkal és prioritásokkal, amelyek 
lényegesek a 3. cikkben említett 
célkitűzések eléréséhez, a szociális jogok 
európai pillérével és a fenntartható 
fejlődési célokkal, a nemzeti 
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azokkal az információkkal is összhangban 
kell lenniük, amelyeket a tagállamok az 
európai szemeszter keretében benyújtott 
nemzeti reformprogramokban, az (EU) 
2018/1999 rendelet21 értelmében 
kidolgozott nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveikben és azok aktualizált 
változataiban, a Méltányos Átállást 
Támogató Alap22 égisze alatt létrejött 
méltányos területi átállási tervekben, 
valamint az uniós alapok keretében 
megkötött partnerségi megállapodásokban 
és operatív programokban szerepeltetnek.

reformprogramokkal, a nemzeti energia- 
és klímatervekkel, a méltányos átállásra 
vonatkozó tervekkel, a partnerségi 
megállapodásokkal, az uniós alapok 
keretében elfogadott operatív 
programokkal és/vagy az uniós jog és 
szakpolitikák végrehajtásával kapcsolatos 
fellépésekkel, különösen azokkal, amelyek 
a zöld, méltányos és digitális átállás 
szempontjából lényegesek vagy azokból 
következnek.

__________________ __________________
21 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/1999 rendelete (2018. 
december 11.) az energiaunió és az 
éghajlat-politika irányításáról.
22 […]

Or. en

Módosítás 880
Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 
európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
strukturális kihívásokkal és prioritásokkal, 
különösen azokkal, amelyek a zöld és 
digitális átállás szempontjából lényegesek 
vagy azokból következnek. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek emellett 
azokkal az információkkal is összhangban 
kell lenniük, amelyeket a tagállamok az 
európai szemeszter keretében benyújtott 
nemzeti reformprogramokban, az (EU) 
2018/1999 rendelet21 értelmében 
kidolgozott nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveikben és azok aktualizált 
változataiban, a Méltányos Átállást 

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 
európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
strukturális kihívásokkal és prioritásokkal, 
különösen azokkal, amelyek a zöld és 
digitális átállás és a tudásalapú gazdaság 
szempontjából lényegesek vagy azokból 
következnek. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveknek emellett 
azokkal az információkkal is összhangban 
kell lenniük, amelyeket a tagállamok az 
európai szemeszter keretében benyújtott 
nemzeti reformprogramokban, az (EU) 
2018/1999 rendelet21 értelmében 
kidolgozott nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveikben és azok aktualizált 
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Támogató Alap22 égisze alatt létrejött 
méltányos területi átállási tervekben, 
valamint az uniós alapok keretében 
megkötött partnerségi megállapodásokban 
és operatív programokban szerepeltetnek.

változataiban, a Méltányos Átállást 
Támogató Alap22 égisze alatt létrejött 
méltányos területi átállási tervekben, 
valamint az uniós alapok keretében 
megkötött partnerségi megállapodásokban 
és operatív programokban szerepeltetnek.

__________________ __________________
21 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról.

21 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról.

22 […] 22 […]
Or. en

Módosítás 881
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 
európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
strukturális kihívásokkal és prioritásokkal, 
különösen azokkal, amelyek a zöld és 
digitális átállás szempontjából lényegesek 
vagy azokból következnek. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek emellett 
azokkal az információkkal is összhangban 
kell lenniük, amelyeket a tagállamok az 
európai szemeszter keretében benyújtott 
nemzeti reformprogramokban, az (EU) 
2018/1999 rendelet21 értelmében 
kidolgozott nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveikben és azok aktualizált 
változataiban, a Méltányos Átállást 
Támogató Alap22 égisze alatt létrejött 
méltányos területi átállási tervekben, 
valamint az uniós alapok keretében 
megkötött partnerségi megállapodásokban 
és operatív programokban szerepeltetnek.

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 
európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns éves 
országspecifikus strukturális kihívásokkal 
és prioritásokkal, különösen azokkal, 
amelyek a zöld és digitális átállás 
szempontjából lényegesek vagy azokból 
következnek. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveknek emellett 
azokkal az információkkal is összhangban 
kell lenniük, amelyeket a tagállamok az 
európai szemeszter keretében benyújtott 
nemzeti reformprogramokban, az (EU) 
2018/1999 rendelet21 értelmében 
kidolgozott nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveikben és azok aktualizált 
változataiban, a Méltányos Átállást 
Támogató Alap22 égisze alatt létrejött 
méltányos területi átállási tervekben, 
valamint az uniós alapok keretében 
megkötött partnerségi megállapodásokban 
és operatív programokban szerepeltetnek.

__________________ __________________
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21 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról.

21 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról.

22 […] 22 […]
Or. en

Módosítás 882
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Gabriele 
Bischoff, Pina Picierno

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 
európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
strukturális kihívásokkal és prioritásokkal, 
különösen azokkal, amelyek a zöld és 
digitális átállás szempontjából lényegesek 
vagy azokból következnek. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek emellett 
azokkal az információkkal is összhangban 
kell lenniük, amelyeket a tagállamok az 
európai szemeszter keretében benyújtott 
nemzeti reformprogramokban, az (EU) 
2018/1999 rendelet21 értelmében 
kidolgozott nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveikben és azok aktualizált 
változataiban, a Méltányos Átállást 
Támogató Alap22 égisze alatt létrejött 
méltányos területi átállási tervekben, 
valamint az uniós alapok keretében 
megkötött partnerségi megállapodásokban 
és operatív programokban szerepeltetnek.

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 
európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
strukturális kihívásokkal és prioritásokkal, 
különösen azokkal, amelyek a zöld, 
ápolási-gondozási és digitális átállás 
szempontjából lényegesek vagy azokból 
következnek. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveknek emellett 
azokkal az információkkal is összhangban 
kell lenniük, amelyeket a tagállamok az 
európai szemeszter keretében benyújtott 
nemzeti reformprogramokban, az (EU) 
2018/1999 rendelet21 értelmében 
kidolgozott nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveikben és azok aktualizált 
változataiban, a Méltányos Átállást 
Támogató Alap22 égisze alatt létrejött 
méltányos területi átállási tervekben, 
valamint az uniós alapok keretében 
megkötött partnerségi megállapodásokban 
és operatív programokban szerepeltetnek.

__________________ __________________
21 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról.

21 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról.

22 […] 22 […]
Or. en
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Módosítás 883
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 
európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
strukturális kihívásokkal és prioritásokkal, 
különösen azokkal, amelyek a zöld és 
digitális átállás szempontjából lényegesek 
vagy azokból következnek. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek emellett 
azokkal az információkkal is összhangban 
kell lenniük, amelyeket a tagállamok az 
európai szemeszter keretében benyújtott 
nemzeti reformprogramokban, az (EU) 
2018/1999 rendelet21 értelmében 
kidolgozott nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveikben és azok aktualizált 
változataiban, a Méltányos Átállást 
Támogató Alap22 égisze alatt létrejött 
méltányos területi átállási tervekben, 
valamint az uniós alapok keretében 
megkötött partnerségi megállapodásokban 
és operatív programokban szerepeltetnek.

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük a 
legutóbbi európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
strukturális kihívásokkal és prioritásokkal, 
különösen azokkal, amelyek a 3. cikkben 
említett európai prioritási területek 
szempontjából lényegesek. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek emellett 
azokkal az információkkal is összhangban 
kell lenniük, amelyeket a tagállamok az 
európai szemeszter keretében benyújtott 
nemzeti reformprogramokban, az (EU) 
2018/1999 rendelet21 értelmében 
kidolgozott nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveikben és azok aktualizált 
változataiban, a Méltányos Átállást 
Támogató Alap22 égisze alatt létrejött 
méltányos területi átállási tervekben, 
valamint az uniós alapok keretében 
megkötött partnerségi megállapodásokban 
és operatív programokban szerepeltetnek.

__________________ __________________
21 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról.

21 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról.

22 […] 22 […]
Or. en

Módosítás 884
José Gusmão

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

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 
európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
strukturális kihívásokkal és prioritásokkal, 
különösen azokkal, amelyek a zöld és 
digitális átállás szempontjából lényegesek 
vagy azokból következnek. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek emellett 
azokkal az információkkal is összhangban 
kell lenniük, amelyeket a tagállamok az 
európai szemeszter keretében benyújtott 
nemzeti reformprogramokban, az (EU) 
2018/1999 rendelet21 értelmében 
kidolgozott nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveikben és azok aktualizált 
változataiban, a Méltányos Átállást 
Támogató Alap22 égisze alatt létrejött 
méltányos területi átállási tervekben, 
valamint az uniós alapok keretében 
megkötött partnerségi megállapodásokban 
és operatív programokban szerepeltetnek.

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük a 
releváns országspecifikus strukturális 
kihívásokkal és prioritásokkal, valamint a 
3. cikkben megállapított célkitűzésekkel és 
a szociális jogok európai pillérének 
[cselekvési tervének] végrehajtásával. A 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveknek 
emellett azokkal az információkkal is 
összhangban kell lenniük, amelyeket a 
tagállamok az európai szemeszter 
keretében benyújtott nemzeti 
reformprogramokban, az (EU) 2018/1999 
rendelet21 értelmében kidolgozott nemzeti 
energia- és éghajlat-politikai terveikben és 
azok aktualizált változataiban, a Méltányos 
Átállást Támogató Alap22 égisze alatt 
létrejött méltányos területi átállási 
tervekben, valamint az uniós alapok 
keretében megkötött partnerségi 
megállapodásokban és operatív 
programokban szerepeltetnek.

__________________ __________________
21 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról.

21 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról.

22 […] 22 […]
Or. en

Módosítás 885
Younous Omarjee

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervek nem nyújtanak finanszírozási 
támogatást az olyan közúti 
infrastruktúrára irányuló projektekhez, 
amelyek a 2014–2020-as programozási 
időszak során az ERFA-forrásokból már 
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részesültek finanszírozási támogatásban.
Or. fr

Módosítás 886
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Linea Søgaard-Lidell, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Tükrözve az Európa fenntartható 
növekedési stratégiájának számító és az 
Unió klímasemlegesség 2050-ig való 
elérésére vonatkozó kötelezettségvállalását 
magában foglaló európai zöld 
megállapodást, valamint a Párizsi 
Megállapodásnak és az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljainak a 
végrehajtására tett uniós 
kötelezettségvállalásokat, minden 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
összegének legalább 37%-ának éghajlat-
politikai fellépések támogatásához kell 
hozzájárulnia.
A Bizottság elfogadja a vonatkozó 
módszertant, adott esetben a fenntartható 
befektetések előmozdítását célzó keret 
létrehozásáról szóló (EU) 2020/852 
rendeletben meghatározott kritériumok 
felhasználásával, hogy támogassa a 
tagállamokat e követelmény teljesítésében 
és annak bemutatásában, hogy hogyan 
csökkentették jelentősen a klímabarát 
beruházások hiányát gazdaságaikban.

Or. en

Módosítás 887
Csaba Molnár

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

(2a) A 10. cikkben említett maximális 
pénzügyi hozzájárulás 10%-át minden 
tagállamban a települések és a helyi 
önkormányzatok számára kell 
előirányozni, amelyek számára közvetlen 
hozzáférést kell biztosítani e forrásokhoz. 
Elsőbbséget kell biztosítani az adott 
tagállam azon településeinek és helyi 
önkormányzatainak,
– amelyeket a világjárvány a 
legsúlyosabban érintett, figyelembe véve 
az érintett területen előforduló Covid19-
esetek abszolút számát, és
– amelyeknek az egy főre jutó helyi GDP 
alapján kevesebb pénzügyi lehetőségük 
van a Covid19-válsággal járó kihívások 
kezelésére.

Or. en

Módosítás 888
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus útján elfogadja a 
vonatkozó módszertant, amely az (EU) 
2020/852 rendeleten [a fenntartható 
befektetések előmozdítását célzó keret 
létrehozásáról szóló rendelet] alapul, hogy 
segítse a tagállamokat a 14. cikk (2) 
bekezdésében foglalt 40%-os és 10%-os 
kiadási cél teljesítésében.

Or. en

Módosítás 889
Martin Hojsík

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

(2a) A Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus útján elfogadja a 
vonatkozó módszertant, amely az (EU) 
2020/852 rendeleten [a fenntartható 
befektetések előmozdítását célzó keret 
létrehozásáról szóló rendelet] alapul, hogy 
segítse a tagállamokat a 14. cikk (2) 
bekezdésében foglalt 37%-os és 10%-os 
kiadási cél teljesítésében.

Or. en

Módosítás 890
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Covid19-világjárvány gazdasági 
és társadalmi hatásának mérséklésével 
kapcsolatos intézkedések 2020. február 1-
jétől kezdődően támogathatók, feltéve 
hogy megfelelnek e rendelet 
kritériumainak.

Or. en

Módosítás 891
Piernicola Pedicini

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Általános szabályként a 
tagállamokon belül azoknak a régióknak 
és területeknek kell elsőbbséget kapniuk, 
ahol a legmagasabb a munkanélküliségi 
ráta.

Or. en
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Módosítás 892
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 
EUSZ 2. cikkében rögzített értékek 
tiszteletben tartására és előmozdítására 
vonatkozó kötelezettséggel.

Or. en

Módosítás 893
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek hozzá kell járulniuk a belső 
piac megerősítéséhez.

Or. en

Módosítás 894
Csaba Molnár, Eero Heinäluoma

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 26a. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, hogy meghatározza a 
tagállamok által az eszközből származó 
források települések és helyi 
önkormányzatok számára való 
elkülönítése érdekében hozandó 
intézkedéseket.

Or. en
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Módosítás 895
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek hozzá kell járulniuk a 
konvergenciához és a regionális 
különbségek csökkentéséhez, és ennek 
értelmében különösen ajánlottak a 
páneurópai projektek.

Or. en

Módosítás 896
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az egyes helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekben foglalt teljes 
kérelem legalább 50%-ának hozzá kell 
járulnia az éghajlat-politikai és környezeti 
célkitűzések általános érvényesítéséhez.

Or. en

Módosítás 897
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) Nem támogathatók az olyan 
beruházások, amelyek nem felelnek meg a 
jelentős károkozás elkerülését célzó, (EU) 
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2020/852 európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben [uniós taxonómiai rendelet] 
meghatározott elvnek.

Or. en

Módosítás 898
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben egy tagállam a 
472/2013/EU rendelet 12. cikke alapján 
mentesül az európai szemeszterre 
vonatkozóan meghatározott monitoring és 
értékelés alól, vagy a 332/2002/EK tanácsi 
rendelet értelemében felügyelet alá 
tartozik, akkor az érintett tagállam 
esetében az e rendeletben meghatározott 
rendelkezések alkalmazandók a tagállami 
előírások értelmében meghozott 
intézkedések által azonosított kihívások és 
prioritások tekintetében.

törölve

Or. en

Módosítás 899
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben egy tagállam a 
472/2013/EU rendelet 12. cikke alapján 
mentesül az európai szemeszterre 
vonatkozóan meghatározott monitoring és 
értékelés alól, vagy a 332/2002/EK tanácsi 
rendelet értelemében felügyelet alá 
tartozik, akkor az érintett tagállam 
esetében az e rendeletben meghatározott 
rendelkezések alkalmazandók a tagállami 
előírások értelmében meghozott 
intézkedések által azonosított kihívások és 

törölve
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prioritások tekintetében.
Or. en

Módosítás 900
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben egy tagállam a 
472/2013/EU rendelet 12. cikke alapján 
mentesül az európai szemeszterre 
vonatkozóan meghatározott monitoring és 
értékelés alól, vagy a 332/2002/EK tanácsi 
rendelet értelemében felügyelet alá 
tartozik, akkor az érintett tagállam 
esetében az e rendeletben meghatározott 
rendelkezések alkalmazandók a tagállami 
előírások értelmében meghozott 
intézkedések által azonosított kihívások és 
prioritások tekintetében.

törölve

Or. en

Módosítás 901
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben egy tagállam a 
472/2013/EU rendelet 12. cikke alapján 
mentesül az európai szemeszterre 
vonatkozóan meghatározott monitoring és 
értékelés alól, vagy a 332/2002/EK tanácsi 
rendelet értelemében felügyelet alá 
tartozik, akkor az érintett tagállam esetében 
az e rendeletben meghatározott 
rendelkezések alkalmazandók a tagállami 
előírások értelmében meghozott 
intézkedések által azonosított kihívások és 
prioritások tekintetében.

(3) Amennyiben egy tagállam a 
472/2013/EU rendelet 12. cikke alapján 
mentesül az európai szemeszterre 
vonatkozóan meghatározott monitoring és 
értékelés alól, vagy a 332/2002/EK tanácsi 
rendelet értelemében felügyelet alá 
tartozik, akkor az érintett tagállam esetében 
az e rendeletben meghatározott 
rendelkezések alkalmazandók a tagállami 
előírások értelmében meghozott 
intézkedések által azonosított kihívások és 
prioritások tekintetében. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek a nonprofit civil 
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társadalmi szervezetek, a nonprofit 
szervezetek, a független média és a 
települések, a régiók és más 
szubnacionális hatóságok számára 
különféle megkülönböztetésmentes 
támogatást biztosító hatékony 
intézkedéseket is tartalmaznak.

Or. en

Módosítás 902
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben egy tagállam a 
472/2013/EU rendelet 12. cikke alapján 
mentesül az európai szemeszterre 
vonatkozóan meghatározott monitoring és 
értékelés alól, vagy a 332/2002/EK tanácsi 
rendelet értelemében felügyelet alá 
tartozik, akkor az érintett tagállam esetében 
az e rendeletben meghatározott 
rendelkezések alkalmazandók a tagállami 
előírások értelmében meghozott 
intézkedések által azonosított kihívások és 
prioritások tekintetében.

(3) Amennyiben egy tagállam a 
472/2013/EU rendelet 12. cikke alapján 
mentesül az európai szemeszterre 
vonatkozóan meghatározott monitoring és 
értékelés alól, vagy a 332/2002/EK tanácsi 
rendelet értelemében felügyelet alá 
tartozik, akkor az érintett tagállam esetében 
az e rendeletben meghatározott 
rendelkezések alkalmazandók a Bizottság 
és független szakértők által azonosított 
prioritások tekintetében.

Or. en

Módosítás 903
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az a tagállam, amely 
támogatásban kíván részesülni az 
eszközből, az 1303/2013/EU rendeletben, 
különösen annak 5. cikkében 
meghatározott partnerségi elvvel 
összhangban bevonja a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv elkészítésébe az 
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érdekelt feleket, különösen a regionális és 
helyi szint képviselőit és hatóságait, a 
gazdasági és szociális partnereket, 
valamint a civil társadalmi szervezeteket 
és más érintett érdekelt feleket. Ugyanez 
vonatkozik a településekre és helyi 
önkormányzatokra, ha e rendelet 14. 
cikkének (1e) bekezdése szerint 
közvetlenül férnek hozzá forrásokhoz az 
eszközből.

Or. en

Módosítás 904
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) E rendelet és a kapcsolódó 
reformok és beruházások maradéktalanul 
tiszteletben tartják az EUMSZ 152. cikkét, 
és az e rendelet alapján kiadott 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
tiszteletben tartják a – többek között a 
bérképzésre vonatkozó – nemzeti 
gyakorlatokat és intézményeket. E 
rendelet és a kapcsolódó reformok és 
beruházások kellőképpen figyelembe 
veszik az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának 28. cikkét, és ennélfogva 
nem érinthetik hátrányosan a nemzeti 
joggal és gyakorlatokkal összhangban 
lévő, kollektív megállapodásokkal 
kapcsolatos tárgyalásokhoz, azok 
megkötéséhez és érvényesítéséhez való 
jogot, valamint a szervezett fellépéshez 
való jogot.

Or. en

Módosítás 905
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az e rendelet 15. cikke alapján 
elfogadott nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveknek összhangban 
kell lenniük az Unió klímasemlegességre 
vonatkozó célkitűzésével és az uniós 
taxonómiával, és be kell tartaniuk a 
jelentős károkozás elkerülését célzó elvet. 
A helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
alapján végrehajtott egyetlen tevékenység 
és intézkedés sem sértheti jelentősen az 
uniós taxonómia környezeti célkitűzéseit. 
A fosszilis tüzelőanyagok kitermelésével, 
előállításával, feldolgozásával, 
forgalmazásával, tárolásával, 
szállításával, továbbításával vagy 
elégetésével kapcsolatos beruházásokat ki 
kell zárni.

Or. en

Módosítás 906
Moritz Körner, Nicola Beer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az eszközből csak azok a 
tagállamok részesülhetnek támogatásban, 
amelyek részt vesznek az Európai 
Ügyészségben (EPPO), vagy amelyek 
2020. december 31-ig kérik, hogy 
csatlakozhassanak az EPPO-hoz.

Or. en

Módosítás 907
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok e rendelet 18. 
cikkével összhangban október 15-ig 
naprakésszé tehetik éves helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveiket.

Or. en

Módosítás 908
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük a 
költségvetési rendeletben, különösen 
annak 61. cikkében az uniós költségvetés 
végrehajtásával kapcsolatban 
meghatározott, összeférhetetlenségekre 
vonatkozó szabályokkal. A Bizottság IKT-
rendszereket használhat, hogy azonosítsa 
az ezen eszköz keretében végrehajtott 
intézkedésekkel kapcsolatos 
összeférhetetlenségeket, és azokkal 
kapcsolatban eljárást indítson.

Or. en

Módosítás 909
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) Amennyiben a zöld és a nyílt 
digitális átállás munkahelyek 
elkerülhetetlen megszűnésével jár, az 
eszköznek rendelkezésre kell állnia arra 
is, hogy az érintett munkavállalókat 
védelmező és segítő intézkedéseket 
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támogasson. 
Or. en

Módosítás 910
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. cikk
Kizárás a támogatás hatóköréből

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszköz nem támogathatja: 
a) az InvestEU programról szóló rendelet 
V. mellékletének B. pontjában felsorolt 
tevékenységeket és beruházásokat; 
b) az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapról szóló rendelet 6. cikkében 
felsorolt tevékenységeket és 
beruházásokat; 
c) az uniós kibocsátáskereskedelmi 
rendszer (EU ETS) hatálya alá tartozó 
ágazatok vállalkozásainak a 
tevékenységeit, ha nem vezettek be zöld 
átállási tervet; 
d) az adózási szempontból nem 
együttműködő országok és területek 
európai uniós jegyzékében szereplő 
vállalatokat, a C(2020) 4885 final*** 
bizottsági ajánlás szerint; 
e) azokat a vállalkozásokat, amelyek 
korábban megsértették a környezetvédelmi 
szabályokat, az emberi jogokat és a 
munkavállalói jogokat, vagy korrupciót 
követtek el; t) a meghatározott típusú 
vállalkozások éves pénzügyi 
kimutatásairól, összevont (konszolidált) 
éves pénzügyi kimutatásairól és a 
kapcsolódó beszámolókról szóló 
2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv** értelmében vett olyan 
nagyvállalkozásokat, amelyek nem 
biztosítanak olyan kötelező érvényű 
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átállási tervet, amely kifejtené, hogy 
hogyan igazítják hozzá gazdasági 
tevékenységeiket az Unió éghajlat-
politikai és környezeti célkitűzéseihez, 
ezen belül a bármely környezeti célkitűzést 
jelentősen sértő tevékenységek 
kivezetésére és az ilyen tevékenységek 
előre meghatározott időn belül semleges 
vagy alacsony hatást gyakorló 
tevékenységekké való átalakítására 
vonatkozó tervet. A terveknek a minőségi 
munkahelyek megőrzését célzó 
intézkedéseket, valamint a nemek közötti 
egyenlőségre és a vállalatok társadalmi 
felelőségvállalására vonatkozó 
célértékeket is magukban kell foglalniuk; 
f) olyan vállalkozásokat, amelyek nem 
vállalnak kötelezettséget arra, hogy a 
támogatás időtartama alatt korlátozzák az 
osztalékfizetéseket, a felsővezetői 
fizetéseket és a részvény-visszavásárlást; 
g) a 750 000 000 EUR-t elérő vagy 
meghaladó konszolidált nettó árbevétellel 
rendelkező olyan vállalatok 
tevékenységeit, amelyek nem vállalnak 
kötelezettséget arra, hogy jelentést 
nyújtsanak be társaságiadó-
információikról, adójogrendszerenkénti 
bontásban, minden jogrendszerre 
vonatkozóan, amelyben a vállalkozás 
működik, évente és nyilvánosan 
hozzáférhető formában (alkalmazottak 
száma, eszközök, árbevétel, adózás előtti 
eredmény, elhatárolt adók, fizetett adók, 
halmozott eredmény, jegyzett tőke, kapott 
köztámogatások). [Az e jelentéstételi 
követelmény hatálya alá tartozó 
vállalkozások számára meg kell engedni, 
hogy egy vagy több konkrét információt 
átmenetileg kihagyjanak a nyilvános 
országonkénti jelentésekből, amennyiben 
nyilvánosságra hozataluk súlyosan 
veszélyeztetné a vállalkozások üzleti 
helyzetét; a kihagyás nem akadályozhata 
meg a vállalkozás adóügyi helyzetének 
tisztességes és kiegyensúlyozott 
megértését, és azt kellőképpen meg kell 
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indokolni.] 
h) a 2013/34/EU irányelv értelmében vett 
olyan nagyvállalkozások tevékenységeit, 
amelyek az adatszolgáltatási kötelezettség 
alá tartozó, határokon átnyúló 
konstrukciókról szóló (EU) 2018/822* 
tanácsi irányelv alapján adatszolgáltatási 
kötelezettség alá tartozó konstrukciókkal 
rendelkeznek, kivéve akkor, ha ezek a 
szervezetek vállalják, hogy tizenkét 
hónapon belül azt követően, hogy 
megkapták a pénzügyi támogatást, 
hatályon kívül helyezik az 
adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó 
konstrukciókat. 

Or. en

Módosítás 911
Piernicola Pedicini

Rendeletre irányuló javaslat
14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. cikk
A támogathatóságból való kizárás

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszköz nem támogathatja a következőket:
a) atomerőművek leszerelése és építése;
b) fosszilis tüzelőanyagok előállítása, 
feldolgozása, forgalmazása, tárolása vagy 
elégetése;
c) hulladékok hulladéklerakóban való 
ártalmatlanítására szolgáló létesítmények;
d) hulladékégetésre szolgáló 
létesítmények;
e) az (EU) 2020/852 rendelet 9. cikkében 
meghatározott környezeti célkitűzések 
bármelyikét az említett rendelet 17. cikke 
szerint jelentősen sértő tevékenységek. 

Or. en
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Módosítás 912
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az eszköz keretében támogatásban 
részesülni kívánó tagállam helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet nyújt be a 
Bizottságnak a 14. cikk (1) bekezdésében 
meghatározottak szerint.

(1) Az eszköz keretében támogatásban 
részesülni kívánó tagállam helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet nyújt be a 
Bizottságnak a 14. cikk (1) bekezdésében 
meghatározottak szerint; a terv 
végrehajtásának teljes mértékben meg kell 
felelnie az uniós jogszabályoknak, 
különösen a közbeszerzésről szóló 
2014/24/EU irányelvnek.

Or. en

Módosítás 913
Martin Hojsík

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az eszköz keretében támogatásban 
részesülni kívánó tagállamok többszintű 
párbeszédet alakítanak ki, amelyben a 
helyi hatóságok, a szociális partnerek, a 
civil társadalmi szervezetek, ezen belül a 
környezetvédelmi és egyéb nem 
kormányzati szervezetek, az egyéb érdekelt 
felek és a nyilvánosság aktívan részt 
vehetnek és megvitathatják a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv előkészítését és 
végrehajtását. A partnerség szervezése és 
végrehajtása a 240/2014/EU 
felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendelet szerint valósul meg.

Or. en

Módosítás 914
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Miután a Bizottság elosztásra 
rendelkezésre bocsátja a 11. cikk (2) 
bekezdésében említett összeget, a tagállam 
adott esetben naprakésszé teszi és 
benyújtja a Bizottságnak az (1) 
bekezdésben említett helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet, hogy figyelembe 
vegye a 10. cikk (2) bekezdésével 
összhangban kiszámított, aktualizált 
maximális pénzügyi hozzájárulást.

Or. en

Módosítás 915
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Danuta Maria Hübner

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az érintett tagállam által benyújtott 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv a 
nemzeti reformprogram mellékletét képezi, 
és azt legkésőbb április 30-ig hivatalosan 
be kell nyújtani. A tagállamok a terv 
tervezetét az előző év október 15-től 
kezdődően nyújthatják be a következő év 
költségvetés-tervezetével együtt.

(2) Az érintett tagállam által benyújtott 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv a 
nemzeti reformprogram mellékletét képezi, 
és azt legkésőbb április 30-ig hivatalosan 
be kell nyújtani. A tagállamok a terv 
tervezetét az előző év október 15-től 
kezdődően nyújthatják be a következő év 
költségvetés-tervezetével együtt.

A Bizottságnak történő hivatalos 
benyújtása előtt az érintett tagállam 
nemzeti parlamentje jóváhagyja a nemzeti 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervet.

Or. en

Módosítás 916
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés



PE657.420v01-00 230/295 AM\1213689HU.docx

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az érintett tagállam által benyújtott 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv a 
nemzeti reformprogram mellékletét képezi, 
és azt legkésőbb április 30-ig hivatalosan 
be kell nyújtani. A tagállamok a terv 
tervezetét az előző év október 15-től 
kezdődően nyújthatják be a következő év 
költségvetés-tervezetével együtt.

(2) Az érintett tagállam által benyújtott 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv a 
nemzeti reformprogram mellékletét képezi, 
és azt legkésőbb április 30-ig hivatalosan 
be kell nyújtani. A tagállamok a terv 
tervezetét az előző év október 15-től 
kezdődően nyújthatják be a következő év 
költségvetés-tervezetével együtt. A tervek 
tervezetét legkésőbb a következő év 
februárjáig be kell nyújtani a nemzeti 
szociális partnereknek konzultációra, és a 
szociális partnereknek legalább 30 napot 
kell kapniuk arra, hogy írásban 
reagáljanak.

Or. en

Módosítás 917
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az érintett tagállam által benyújtott 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv a 
nemzeti reformprogram mellékletét képezi, 
és azt legkésőbb április 30-ig hivatalosan 
be kell nyújtani. A tagállamok a terv 
tervezetét az előző év október 15-től 
kezdődően nyújthatják be a következő év 
költségvetés-tervezetével együtt.

(2) Az érintett tagállam által benyújtott 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv a 
nemzeti reformprogram mellékletét képezi, 
és azt legkésőbb 2021. április 30-ig 
hivatalosan be kell nyújtani. A 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv a 
nemzeti reformprogramtól elkülönítve is 
benyújtható. A terv tervezete előre is 
benyújtható. A nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek 11. cikk (2) 
bekezdése és 18. cikk szerinti 
aktualizálása céljából a Bizottság 2020. 
december 31-ig menetrendet határoz meg.

Or. en

Módosítás 918
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Klemen 
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Grošelj, Sylvie Brunet

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az érintett tagállam által benyújtott 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv a 
nemzeti reformprogram mellékletét képezi, 
és azt legkésőbb április 30-ig hivatalosan 
be kell nyújtani. A tagállamok a terv 
tervezetét az előző év október 15-től 
kezdődően nyújthatják be a következő év 
költségvetés-tervezetével együtt.

(2) Az érintett tagállam által benyújtott 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv a 
legutóbbi nemzeti reformprogram 
mellékletét képezi, figyelembe véve az 
euróövezet gazdaságpolitikájáról szóló, 
azon tagállamoknak címzett legutóbbi 
tanácsi ajánlást, amelyek pénzneme az 
euró, és azt legkésőbb április 30-ig 
hivatalosan be kell nyújtani. A tagállamok 
a terv tervezetét az előző év október 15-től 
kezdődően nyújthatják be a következő év 
költségvetés-tervezetével együtt.

Or. en

Módosítás 919
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az érintett tagállam által benyújtott 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv a 
nemzeti reformprogram mellékletét képezi, 
és azt legkésőbb április 30-ig hivatalosan 
be kell nyújtani. A tagállamok a terv 
tervezetét az előző év október 15-től 
kezdődően nyújthatják be a következő év 
költségvetés-tervezetével együtt.

(2) Az érintett tagállam által benyújtott 
éves helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervek az éves nemzeti reformprogram 
mellékletét képezik, és azokat legkésőbb 
április 30-ig hivatalosan be kell nyújtani.

Or. en

Módosítás 920
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

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

(2) Az érintett tagállam által benyújtott 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv a 
nemzeti reformprogram mellékletét 
képezi, és azt legkésőbb április 30-ig 
hivatalosan be kell nyújtani. A tagállamok 
a terv tervezetét az előző év október 15-től 
kezdődően nyújthatják be a következő év 
költségvetés-tervezetével együtt.

(2) Az érintett tagállam által benyújtott 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervet 
legkésőbb az e rendelet hatálybalépésétől 
számított harmadig hónapig hivatalosan 
be kell nyújtani. A tagállamok a terv 
tervezetét 2020. október 15-től kezdődően 
nyújthatják be.

Or. en

Módosítás 921
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az eszköz keretében támogatásban 
részesülni kívánó tagállamok többszintű 
párbeszédet alakítanak ki, amelyben a 
települések, a helyi és regionális 
önkormányzatok, a szociális partnerek, a 
civil társadalmi szervezetek, különösen az 
ifjúsági szervezetek, az egyéb érdekelt 
felek és a nyilvánosság aktívan részt 
vehetnek és megvitathatják a helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervek előkészítését és 
végrehajtását. A terv tervezetét 
konzultáció céljából a Bizottságnak 
történő benyújtás dátuma előtt legalább 
három hónappal benyújtják a helyi és 
regionális önkormányzatoknak, a 
szociális partnereknek, a civil társadalmi 
szervezeteknek, különösen az ifjúsági 
szervezeteknek és más érintett érdekelt 
feleknek, valamint a nyilvánosságnak, és 
a szociális partnerek a partnerség elvével 
összhangban legalább 30 napot kapnak 
arra, hogy írásban reagáljanak.

Or. en
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Módosítás 922
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az eszköz keretében támogatásban 
részesülni kívánó tagállamok többszintű 
párbeszédet alakítanak ki, amelyben a 
helyi hatóságok, a szociális partnerek, a 
civil társadalmi szervezetek, ezen belül a 
környezetvédelmi és egyéb nem 
kormányzati szervezetek, az egyéb érdekelt 
felek és a nyilvánosság aktívan részt 
vehetnek és megvitathatják a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv előkészítését és 
végrehajtását. A partnerség szervezése és 
végrehajtása a 240/2014/EU 
felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendelet szerint valósul meg.

Or. en

Módosítás 923
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervet a helyi és regionális 
önkormányzatokkal, a szociális 
partnerekkel, az alkalmazottakkal, a helyi 
közösségekkel, a civil társadalmi 
szervezetekkel és az összes többi érintett 
érdekelt féllel nemzeti és regionális 
szinten folytatott többszintű, érdemi és 
inkluzív konzultációt követően készítik el.

Or. en

Módosítás 924
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández
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Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A terv tervezetét konzultáció 
céljából benyújtják a helyi és regionális 
önkormányzatoknak, a nemzeti szociális 
partnereknek, a civil társadalmi 
szervezeteknek és az egyéb érintett 
érdekelt feleknek.

Or. en

Módosítás 925
Johan Van Overtveldt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az érintett tagállam által 
előterjesztett helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet a regionális és a 
helyi önkormányzatok támogatásával 
készítik el, és tükrözi ezen 
önkormányzatok preferenciáit.

Or. en

Módosítás 926
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervet kellően indokolni kell és alá kell 
támasztani. A terv mindenekelőtt a 
következő elemeket tartalmazza:

(3) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervet kellően indokolni kell és alá kell 
támasztani, és ennek részeként egy 
nyilatkozatot kell tenni, amely szerint az 
eszközből kapott forrásokat nem fogják 
olyan projektekre felhasználni, amelyek 
harmadik országok stratégiai beruházási 
terveinek a részét képezik. A terv 
mindenekelőtt a következő elemeket 
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tartalmazza:
Or. en

Módosítás 927
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) annak ismertetése, hogy a 
tagállam miként tervezi kezelni az európai 
szemeszter keretében meghatározott 
releváns országspecifikus kihívásokat és 
prioritásokat;

törölve

Or. en

Módosítás 928
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) annak ismertetése, hogy a 
tagállam miként tervezi kezelni az európai 
szemeszter keretében meghatározott 
releváns országspecifikus kihívásokat és 
prioritásokat;

törölve

Or. en

Módosítás 929
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) annak ismertetése, hogy a tagállam 
miként tervezi kezelni az európai 
szemeszter keretében meghatározott 

a) annak részletes ismertetése, hogy a 
terv hogyan felel meg a 14. cikk (1a) 
bekezdésében említett minimális elosztási 
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releváns országspecifikus kihívásokat és 
prioritásokat;

arányoknak, valamint a 2020-as európai 
szemeszter keretében meghatározott 
releváns országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal, továbbá az európai zöld 
megállapodás célkitűzéseivel, az (EU) 
2018/1999 rendelet értelmében kidolgozott 
nemzeti energia- és klímatervekkel és azok 
aktualizált változataival, a 2020–2025-ös 
időszakra vonatkozó uniós nemi 
esélyegyenlőségi stratégiával és a 
Méltányos Átállást Támogató Alap 
keretében kidolgozott méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervekkel való összhang 
részletes ismertetése;

Or. en

Módosítás 930
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) annak ismertetése, hogy a tagállam 
miként tervezi kezelni az európai 
szemeszter keretében meghatározott 
releváns országspecifikus kihívásokat és 
prioritásokat;

a) annak indokolása, hogy a tagállam 
miként kezeli az európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokat és 
prioritásokat, beleértve azok költségvetési 
vonatkozásait, valamint az 1176/2011/EU 
rendelet 6. cikkével kapcsolatos 
kihívásokat; az euróövezeti országok 
esetében külön figyelmet kell fordítani az 
euróövezet számára megfogalmazott és a 
Tanács által jóváhagyott vonatkozó 
ajánlásokra;

Or. en

Módosítás 931
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Klemen 
Grošelj, Sylvie Brunet

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) annak ismertetése, hogy a tagállam 
miként tervezi kezelni az európai 
szemeszter keretében meghatározott 
releváns országspecifikus kihívásokat és 
prioritásokat;

a) annak ismertetése, hogy a tagállam 
miként tervezi kezelni az európai 
szemeszter keretében, valamint az 
euróövezet gazdaságpolitikájáról szóló, 
pénznemként az eurót használó 
tagállamoknak címzett legutóbbi tanácsi 
ajánlásban meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokat és 
prioritásokat;

Or. en

Módosítás 932
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) annak ismertetése, hogy a tagállam 
miként tervezi kezelni az európai 
szemeszter keretében meghatározott 
releváns országspecifikus kihívásokat és 
prioritásokat;

a) annak ismertetése, hogy a tagállam 
miként tervezi kezelni az európai 
szemeszter keretében meghatározott 
releváns országspecifikus kihívásokat és 
prioritásokat, beleértve azok költségvetési 
vonatkozásait, valamint az 1176/2011/EU 
rendelet 6. cikkével kapcsolatos 
kihívásokat;

Or. en

Módosítás 933
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) annak ismertetése, hogy a tagállam 
miként tervezi kezelni az európai 
szemeszter keretében meghatározott 
releváns országspecifikus kihívásokat és 
prioritásokat;

a) annak ismertetése, hogy a tagállam 
miként tervezi kezelni az európai 
szemeszter keretében meghatározott 
releváns országspecifikus kihívásokat és 
prioritásokat, beleértve a költségvetési 
vonatkozásokat is;

Or. en
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Módosítás 934
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) annak ismertetése, hogy a tagállam 
miként tervezi kezelni az európai 
szemeszter keretében meghatározott 
releváns országspecifikus kihívásokat és 
prioritásokat;

a) annak ismertetése, hogy a terv és a 
tervben foglalt intézkedések várhatóan 
miként fognak hatékonyan hozzájárulni a 
3. cikkben meghatározott alkalmazási 
körhöz és a 4. cikkben meghatározott 
célkitűzésekhez;

Or. en

Módosítás 935
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) annak ismertetése, hogy a tagállam 
miként tervezi kezelni az európai 
szemeszter keretében meghatározott 
releváns országspecifikus kihívásokat és 
prioritásokat;

a) annak ismertetése, hogy a tagállam 
miként tervezi kezelni a 3. és a 4. cikkben 
megállapított célkitűzések keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
kihívásokat és prioritásokat;

Or. en

Módosítás 936
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) annak ismertetése, hogy a tagállam 
miként tervezi kezelni az európai 
szemeszter keretében meghatározott 
releváns országspecifikus kihívásokat és 
prioritásokat;

a) annak ismertetése, hogy a tagállam 
miként tervezi kezelni az európai 
szemeszter keretében meghatározott éves 
országspecifikus kihívásokat és 
prioritásokat;
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Or. en

Módosítás 937
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) annak ismertetése, hogy a tagállam 
miként tervezi kezelni az európai 
szemeszter keretében meghatározott 
releváns országspecifikus kihívásokat és 
prioritásokat;

a) annak ismertetése, hogy a tagállam 
miként kezeli az európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokat és 
prioritásokat;

Or. en

Módosítás 938
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) azon intézkedések, amelyekről úgy 
vélik, hogy igazodnak az országspecifikus 
ajánlásokhoz, és amelyek számára 
elsőbbséget kell biztosítani;

Or. en

Módosítás 939
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) abban az esetben, ha valamely 
tagállam a Bizottság által mélyreható 
felülvizsgálatot követően levont 
következtetés szerint egyensúlyhiányt vagy 
túlzott egyensúlyhiányt tapasztal, annak 
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magyarázata, hogy miként fogják kezelni 
az 1176/2011/EU rendelet 6. cikke alapján 
tett ajánlásokat;

Or. en

Módosítás 940
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – a c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ac) annak ismertetése, hogy a tervek 
hogyan fognak hozzájárulni a belső piac 
megerősítéséhez;

Or. en

Módosítás 941
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) annak ismertetése, hogy a terv 
miként erősíti a növekedési potenciált, a 
munkahelyteremtést, valamint a gazdasági 
és társadalmi rezilienciát az érintett 
tagállamban, hogyan enyhíti a válság 
gazdasági és társadalmi hatásait, valamint 
miként járul hozzá a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió és a konvergencia 
javításához;

b) annak ismertetése, hogy a terv 
miként erősíti a növekedési potenciált, 
valamint a gazdasági, költségvetési és 
társadalmi rezilienciát az érintett 
tagállamban, hogyan enyhíti a válság 
gazdasági és társadalmi hatásait, valamint 
miként járul hozzá a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió és a konvergencia 
javításához; ennek az ismertetésnek 
tartalmaznia kell az érintett tagállam arra 
vonatkozó kötelező érvényű 
kötelezettségvállalását, hogy a következő 
MFF-ben a GDP-jének a terv 
végrehajtásának eredményeképpen 
bekövetkező becsült növekedésével 
arányosan növeli az uniós költségvetéshez 
való hozzájárulását;

Or. en
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Módosítás 942
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) annak ismertetése, hogy a terv 
miként erősíti a növekedési potenciált, a 
munkahelyteremtést, valamint a gazdasági 
és társadalmi rezilienciát az érintett 
tagállamban, hogyan enyhíti a válság 
gazdasági és társadalmi hatásait, valamint 
miként járul hozzá a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió és a konvergencia 
javításához;

b) annak ismertetése, hogy a terv 
miként erősíti a polgárok jóllétét és 
életminőségét, a növekedési potenciált, a 
munkahelyteremtést, a társadalmi 
haladást, valamint a gazdasági és 
társadalmi rezilienciát az érintett 
tagállamban, hogyan járul hozzá a 
szociális jogok európai pillérében foglalt 
elvek végrehajtásához, hogyan csökkenti 
az egyenlőtlenséget, hogyan enyhíti a 
válság gazdasági és társadalmi hatásait, 
valamint miként járul hozzá a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió és a 
konvergencia javításához; 

Or. en

Módosítás 943
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) annak ismertetése, hogy a terv 
miként erősíti a növekedési potenciált, a 
munkahelyteremtést, valamint a 
gazdasági és társadalmi rezilienciát az 
érintett tagállamban, hogyan enyhíti a 
válság gazdasági és társadalmi hatásait, 
valamint miként járul hozzá a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió és a 
konvergencia javításához;

b) annak ismertetése, hogy a terv 
miként járul hozzá a 4. cikkben 
meghatározott célkitűzésekhez;

Or. en

Módosítás 944
Johan Van Overtveldt
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Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) annak ismertetése, hogy a terv 
miként erősíti a növekedési potenciált, a 
munkahelyteremtést, valamint a gazdasági 
és társadalmi rezilienciát az érintett 
tagállamban, hogyan enyhíti a válság 
gazdasági és társadalmi hatásait, valamint 
miként járul hozzá a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió és a konvergencia 
javításához;

b) annak ismertetése, hogy a terv 
miként erősíti a növekedési potenciált, a 
munkahelyteremtést, valamint a gazdasági 
és társadalmi rezilienciát az érintett 
tagállamban, hogyan enyhíti a válság 
gazdasági és társadalmi hatásait, valamint 
miként járul hozzá a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió és a konvergencia 
javításához, továbbá a stabil középtávú 
költségvetési pozíciók eléréséhez, 
biztosítva az államháztartás 
fenntarthatóságát vagy az ezen 
fenntarthatóság felé tett gyors előrelépést;

Or. en

Módosítás 945
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) annak ismertetése, hogy a terv 
miként erősíti a növekedési potenciált, a 
munkahelyteremtést, valamint a gazdasági 
és társadalmi rezilienciát az érintett 
tagállamban, hogyan enyhíti a válság 
gazdasági és társadalmi hatásait, valamint 
miként járul hozzá a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió és a konvergencia 
javításához;

b) annak ismertetése, hogy a terv 
miként erősíti a növekedési potenciált, a 
munkahelyteremtést, valamint a gazdasági 
és társadalmi rezilienciát az érintett 
tagállamban, hogyan mozdítja elő a belső 
piac jó működését, hogyan enyhíti a válság 
gazdasági és társadalmi hatásait, hogyan 
mozdítja elő a szociális jogok európai 
pillérének a végrehajtását, miként javítja 
az üzleti környezetet, valamint miként járul 
hozzá a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió és a konvergencia javításához;

Or. en

Módosítás 946
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) annak ismertetése, hogy a terv 
miként erősíti a növekedési potenciált, a 
munkahelyteremtést, valamint a gazdasági 
és társadalmi rezilienciát az érintett 
tagállamban, hogyan enyhíti a válság 
gazdasági és társadalmi hatásait, valamint 
miként járul hozzá a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió és a konvergencia 
javításához;

b) annak ismertetése, hogy a terv 
miként erősíti az éghajlatról szóló Párizsi 
Megállapodással összeegyeztethető 
tevékenységek felgyorsított fejlesztését, 
valamint a nem összeegyeztethető 
tevékenységek visszaszorítását, a 
munkahelyteremtést, valamint a gazdasági 
és társadalmi rezilienciát az érintett 
tagállamban, hogyan enyhíti a válság 
gazdasági és társadalmi hatásait, valamint 
miként járul hozzá a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió és a konvergencia 
javításához;

Or. en

Módosítás 947
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) annak ismertetése, hogy a terv 
miként erősíti a növekedési potenciált, a 
munkahelyteremtést, valamint a gazdasági 
és társadalmi rezilienciát az érintett 
tagállamban, hogyan enyhíti a válság 
gazdasági és társadalmi hatásait, valamint 
miként járul hozzá a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió és a konvergencia 
javításához;

b) annak ismertetése, hogy a terv 
miként erősíti a növekedési potenciált és a 
hosszú távú versenyképességet, a 
munkahelyteremtést, valamint a gazdasági 
és társadalmi rezilienciát az érintett 
tagállamban, hogyan mozdítja elő a 
határokon átnyúló közlekedési 
infrastruktúrák fejlesztését, hogyan 
enyhíti a válság gazdasági és társadalmi 
hatásait, valamint miként járul hozzá a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió és 
a konvergencia javításához;

Or. en

Módosítás 948
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) annak ismertetése, hogy a terv 
miként erősíti a növekedési potenciált, a 
munkahelyteremtést, valamint a gazdasági 
és társadalmi rezilienciát az érintett 
tagállamban, hogyan enyhíti a válság 
gazdasági és társadalmi hatásait, valamint 
miként járul hozzá a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió és a konvergencia 
javításához;

b) annak ismertetése, hogy a tervbe 
vett intézkedések milyen európai 
hozzáadott értéket nyújtanak, és 
különösen hogy a terv miként erősíti a 
növekedési potenciált, a 
munkahelyteremtést, valamint a gazdasági 
és társadalmi rezilienciát az érintett 
tagállamban, hogyan enyhíti a válság 
gazdasági és társadalmi hatásait, 
különösen a kkv-k esetében, valamint 
miként járul hozzá a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió és a konvergencia 
javításához;

Or. en

Módosítás 949
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Joachim Schuster, Csaba Molnár

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) annak ismertetése, hogy a terv 
miként erősíti a növekedési potenciált, a 
munkahelyteremtést, valamint a gazdasági 
és társadalmi rezilienciát az érintett 
tagállamban, hogyan enyhíti a válság 
gazdasági és társadalmi hatásait, valamint 
miként járul hozzá a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió és a konvergencia 
javításához;

b) annak ismertetése, hogy a terv 
miként erősíti a növekedési potenciált, a 
hosszú távú versenyképességet, a 
fenntartható munkahelyteremtést, 
valamint a gazdasági és társadalmi 
rezilienciát az érintett tagállamban, hogyan 
enyhíti a válság gazdasági és társadalmi 
hatásait, biztosítva, hogy senki ne 
maradjon le, valamint miként járul hozzá a 
gazdasági termelékenység, a társadalmi és 
területi kohézió és a konvergencia 
javításához;

Or. en

Módosítás 950
Piernicola Pedicini

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) annak ismertetése, hogy a terv 
miként erősíti a növekedési potenciált, a 
munkahelyteremtést, valamint a gazdasági 
és társadalmi rezilienciát az érintett 
tagállamban, hogyan enyhíti a válság 
gazdasági és társadalmi hatásait, valamint 
miként járul hozzá a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió és a konvergencia 
javításához;

b) annak ismertetése, hogy a terv 
miként erősíti a növekedési potenciált, a 
munkahelyteremtést, valamint a gazdasági 
és társadalmi rezilienciát az érintett 
tagállamban, hogyan enyhíti a válság 
gazdasági és társadalmi hatásait a 
tagállamokon belül a legmagasabb 
munkanélküliségi rátával rendelkező 
régiókban és területeken, miként javítja az 
üzleti környezetet, valamint miként járul 
hozzá a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió és a konvergencia javításához;

Or. en

Módosítás 951
Agnès Evren

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) annak ismertetése, hogy a terv 
miként erősíti a növekedési potenciált, a 
munkahelyteremtést, valamint a gazdasági 
és társadalmi rezilienciát az érintett 
tagállamban, hogyan enyhíti a válság 
gazdasági és társadalmi hatásait, valamint 
miként járul hozzá a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió és a konvergencia 
javításához;

b) annak ismertetése, hogy a terv 
miként erősíti az Unió stratégiai 
autonómiáját, a versenyképességet, a 
növekedési potenciált, különösen a kkv-k 
esetében, a munkahelyteremtést, valamint 
a gazdasági és társadalmi rezilienciát az 
érintett tagállamban, hogyan enyhíti a 
válság gazdasági és társadalmi hatásait, 
valamint miként járul hozzá a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió és a 
konvergencia javításához;

Or. fr

Módosítás 952
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) annak ismertetése, hogy a terv b) annak ismertetése, tudományos 
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miként erősíti a növekedési potenciált, a 
munkahelyteremtést, valamint a gazdasági 
és társadalmi rezilienciát az érintett 
tagállamban, hogyan enyhíti a válság 
gazdasági és társadalmi hatásait, valamint 
miként járul hozzá a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió és a konvergencia 
javításához;

vizsgálatokkal alátámasztva, hogy a terv 
miként erősíti a növekedési potenciált, a 
munkahelyteremtést, valamint a gazdasági 
és társadalmi rezilienciát az érintett 
tagállamban, hogyan enyhíti a válság 
gazdasági és társadalmi hatásait, valamint 
miként járul hozzá a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió és a konvergencia 
javításához;

Or. en

Módosítás 953
Sirpa Pietikäinen
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) annak ismertetése, hogy a terv 
miként erősíti a növekedési potenciált, a 
munkahelyteremtést, valamint a gazdasági 
és társadalmi rezilienciát az érintett 
tagállamban, hogyan enyhíti a válság 
gazdasági és társadalmi hatásait, valamint 
miként járul hozzá a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió és a konvergencia 
javításához;

b) annak ismertetése, hogy a terv 
miként erősíti a növekedési potenciált, a 
nemek közötti egyenlőség szempontját 
érvényesítő munkahelyteremtést, valamint 
a gazdasági és társadalmi rezilienciát az 
érintett tagállamban, hogyan enyhíti a 
válság gazdasági és társadalmi hatásait, 
valamint miként járul hozzá a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió és a 
konvergencia, továbbá a nemek közötti 
egyenlőség javításához;

Or. en

Módosítás 954
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) annak ismertetése, hogy a terv 
miként erősíti a növekedési potenciált, a 
munkahelyteremtést, valamint a gazdasági 
és társadalmi rezilienciát az érintett 
tagállamban, hogyan enyhíti a válság 
gazdasági és társadalmi hatásait, valamint 

b) annak ismertetése, hogy a terv 
miként erősíti a zöld növekedési potenciált, 
a munkahelyteremtést, valamint a 
gazdasági és társadalmi rezilienciát az 
érintett tagállamban, hogyan enyhíti a 
válság gazdasági és társadalmi hatásait, 
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miként járul hozzá a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió és a konvergencia 
javításához;

valamint miként járul hozzá a fenntartható 
átálláshoz és gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió és a konvergencia 
javításához;

Or. en

Módosítás 955
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) annak ismertetése, hogy a terv 
miként erősíti a növekedési potenciált, a 
munkahelyteremtést, valamint a gazdasági 
és társadalmi rezilienciát az érintett 
tagállamban, hogyan enyhíti a válság 
gazdasági és társadalmi hatásait, valamint 
miként járul hozzá a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió és a konvergencia 
javításához;

b) annak ismertetése, hogy a terv 
miként erősíti a növekedési potenciált, a 
munkahelyteremtést, valamint a gazdasági 
és társadalmi rezilienciát az érintett 
tagállamban, hogyan csökkenti az 
infrastrukturális szakadékot, hogyan 
enyhíti a válság gazdasági és társadalmi 
hatásait, valamint miként járul hozzá a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió és 
a konvergencia javításához;

Or. en

Módosítás 956
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) annak ismertetése, hogy a terv 
miként erősíti a növekedési potenciált, a 
munkahelyteremtést, valamint a 
gazdasági és társadalmi rezilienciát az 
érintett tagállamban, hogyan enyhíti a 
válság gazdasági és társadalmi hatásait, 
valamint miként járul hozzá a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió és a 
konvergencia javításához;

b) annak ismertetése, hogy a tervre 
kért összeg legalább 50%-a várhatóan 
hogyan fog hozzájárulni az éghajlat-
politikai és környezeti célkitűzések 
általános érvényesítéséhez;

Or. en
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Módosítás 957
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) annak ismertetése, hogy a terv 
miként erősíti a növekedési potenciált, a 
munkahelyteremtést, valamint a 
gazdasági és társadalmi rezilienciát az 
érintett tagállamban, hogyan enyhíti a 
válság gazdasági és társadalmi hatásait, 
valamint miként járul hozzá a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió és a 
konvergencia javításához;

b) annak ismertetése, hogy a terv 
hogyan járul hozzá a fent említett 
célkitűzésekhez, enyhítve ezzel a válság 
gazdasági és társadalmi hatásait, valamint 
miként járul hozzá a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió és a konvergencia 
javításához;

Or. en

Módosítás 958
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) annak ismertetése, hogy a terv 
miként erősíti a növekedési potenciált, a 
munkahelyteremtést, valamint a gazdasági 
és társadalmi rezilienciát az érintett 
tagállamban, hogyan enyhíti a válság 
gazdasági és társadalmi hatásait, valamint 
miként járul hozzá a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió és a konvergencia 
javításához;

b) annak ismertetése, hogy a terv 
miként erősíti a növekedési potenciált, a 
munkahelyteremtést, valamint a gazdasági 
és társadalmi rezilienciát az érintett 
tagállamban, hogyan enyhíti a válság 
gazdasági és társadalmi hatásait, 
különösen a kkv-k esetében, valamint 
miként járul hozzá a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió és a konvergencia 
javításához;

Or. en

Módosítás 959
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – b pont



AM\1213689HU.docx 249/295 PE657.420v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) annak ismertetése, hogy a terv 
miként erősíti a növekedési potenciált, a 
munkahelyteremtést, valamint a gazdasági 
és társadalmi rezilienciát az érintett 
tagállamban, hogyan enyhíti a válság 
gazdasági és társadalmi hatásait, valamint 
miként járul hozzá a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió és a konvergencia 
javításához;

b) annak ismertetése, hogy a terv 
miként erősíti a növekedési potenciált és a 
hosszú távú versenyképességet, a 
munkahelyteremtést, valamint a gazdasági 
rezilienciát az érintett tagállamban, hogyan 
enyhíti a válság gazdasági és társadalmi 
hatásait, valamint miként járul hozzá a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió és 
a konvergencia javításához;

Or. en

Módosítás 960
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Margarida 
Marques, Marc Angel, Paul Tang, Joachim Schuster, Kira Marie Peter-Hansen, 
Gabriele Bischoff, Pina Picierno

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) annak ismertetése, hogy a terv 
miként erősíti a növekedési potenciált, a 
munkahelyteremtést, valamint a gazdasági 
és társadalmi rezilienciát az érintett 
tagállamban, hogyan enyhíti a válság 
gazdasági és társadalmi hatásait, valamint 
miként járul hozzá a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió és a konvergencia 
javításához;

b) annak ismertetése, hogy a terv 
miként erősíti a növekedési potenciált, a 
nemek közötti egyenlőség szempontját 
érvényesítő munkahelyteremtést, valamint 
a gazdasági és társadalmi rezilienciát az 
érintett tagállamban, hogyan enyhíti a 
válság gazdasági és társadalmi hatásait, 
valamint miként járul hozzá a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió és a 
konvergencia javításához;

Or. en

Módosítás 961
Erik Bergkvist

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) annak ismertetése, hogy a terv 
miként erősíti a növekedési potenciált, a 
munkahelyteremtést, valamint a gazdasági 

b) annak ismertetése, hogy a terv 
miként erősíti a növekedési potenciált, a 
munkahelyteremtést, valamint a gazdasági 
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és társadalmi rezilienciát az érintett 
tagállamban, hogyan enyhíti a válság 
gazdasági és társadalmi hatásait, valamint 
miként járul hozzá a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió és a konvergencia 
javításához;

és társadalmi rezilienciát az érintett 
tagállamban, hogyan enyhíti a válság 
gazdasági és társadalmi hatásait, valamint 
miként járul hozzá a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió, a nemek közötti 
egyenlőség és a konvergencia javításához;

Or. en

Módosítás 962
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) annak ismertetése, hogy a terv 
miként erősíti a növekedési potenciált, a 
munkahelyteremtést, valamint a gazdasági 
és társadalmi rezilienciát az érintett 
tagállamban, hogyan enyhíti a válság 
gazdasági és társadalmi hatásait, valamint 
miként járul hozzá a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió és a konvergencia 
javításához;

b) annak ismertetése, hogy a terv 
miként erősíti a növekedési potenciált, a 
munkahelyteremtést, valamint a gazdasági, 
területi és társadalmi rezilienciát az érintett 
tagállamban, hogyan enyhíti a válság 
gazdasági, társadalmi és demográfiai 
hatásait, valamint miként járul hozzá a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió és 
a konvergencia javításához;

Or. en

Módosítás 963
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) annak ismertetése, hogy a terv 
miként erősíti a növekedési potenciált, a 
munkahelyteremtést, valamint a gazdasági 
és társadalmi rezilienciát az érintett 
tagállamban, hogyan enyhíti a válság 
gazdasági és társadalmi hatásait, valamint 
miként járul hozzá a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió és a konvergencia 
javításához;

b) annak ismertetése, hogy a terv 
miként erősíti a növekedési potenciált, a 
munkahelyteremtést, valamint a gazdasági, 
társadalmi és demográfiai rezilienciát az 
érintett tagállamban, hogyan enyhíti a 
válság gazdasági és társadalmi hatásait, 
valamint miként járul hozzá a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió és a 
konvergencia javításához;

Or. en



AM\1213689HU.docx 251/295 PE657.420v01-00

HU

Módosítás 964
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) annak ismertetése, hogyan tervezik 
csökkenteni a különböző régiók fejlettségi 
szintjében mutatkozó egyenlőtlenségeket 
és a legkedvezőtlenebb helyzetű területek 
lemaradását, és hogyan biztosítanak 
erőforrásokat és különös figyelmet a 
vidéki területek, az ipari átalakulás által 
érintett térségek, valamint a súlyos és 
állandó természeti vagy demográfiai 
hátrányokkal küzdő régiók számára;

Or. fr

Módosítás 965
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) annak kifejtése, hogy a tervben 
szereplő intézkedések várhatóan hogyan 
kezelik majd az EUSZ 2. cikkében 
rögzített értékekkel kapcsolatos 
hiányosságokat;

Or. en

Módosítás 966
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) annak kifejtése, hogy a tervben 
szereplő intézkedések várhatóan hogyan 
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támogatják majd eredményesen és 
megkülönböztetésmentesen a nonprofit 
civil társadalmi szervezeteket és a 
nonprofit szervezeteket, a független 
médiát és a tagállamok településeit, 
régióit és más szubnacionális hatóságait;

Or. en

Módosítás 967
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) annak kifejtése, hogy a tervben 
szereplő intézkedések várhatóan hogyan 
járulnak hozzá a zöld és digitális 
átálláshoz, illetve az azokból eredő 
kihívások kezeléséhez;

törölve

Or. en

Módosítás 968
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) annak kifejtése, hogy a tervben 
szereplő intézkedések várhatóan hogyan 
járulnak hozzá a zöld és digitális 
átálláshoz, illetve az azokból eredő 
kihívások kezeléséhez;

c) annak kifejtése, hogy a tervben 
szereplő intézkedések várhatóan hogyan 
járulnak hozzá a zöld átálláshoz, elősegítve 
az Unió éghajlat-politikai és környezeti 
célkitűzéseinek megvalósítását, és 
különösen annak kifejtése, hogy az összes 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
becsült összköltségének legalább 40%-át 
olyan tevékenységekre fordítják-e, 
amelyek az (EU) 2020/852 rendelet 10. és 
11. cikke szerint jelentős mértékben 
hozzájárulnak az éghajlatváltozás 
mérsékléséhez vagy az ahhoz való 
alkalmazkodáshoz, és hogy az összes 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 



AM\1213689HU.docx 253/295 PE657.420v01-00

HU

becsült összköltségének legalább 10%-át 
olyan tevékenységekre fordítják-e, 
amelyek jelentősen hozzájárulnak az 
említett rendelet szerinti bármely másik 
környezeti célkitűzéshez, valamint annak 
bemutatása, hogy a tervben szereplő, 
tervbe vett reformok és intézkedések 
megfelelnek a jelentős károkozás 
elkerülését célzó elvnek. Az e bekezdésben 
említett elosztási célértékek indokolásának 
és a jelentős károkozás elkerülését célzó 
elvnek való megfelelés nyomon követése 
céljából a terveknek tartalmazniuk kell 
azon gazdasági tevékenységek részletes 
felsorolását, amelyeket az eszközből 
várhatóan támogatni fognak;

Or. en

Módosítás 969
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) annak kifejtése, hogy a tervben 
szereplő intézkedések várhatóan hogyan 
járulnak hozzá a zöld és digitális 
átálláshoz, illetve az azokból eredő 
kihívások kezeléséhez;

c) annak kifejtése, hogy a tervben 
szereplő intézkedések várhatóan hogyan 
járulnak hozzá a zöld és digitális 
átálláshoz, illetve az azokból eredő 
kihívások kezeléséhez, beleértve a 
következők kifejtését:
i. az intézkedések összhangja az EU 
klímasemlegességre vonatkozó 
célkitűzésével és a(z) … rendelet [európai 
klímarendelet] 2. cikkében meghatározott 
köztes célokkal;
ii. az intézkedések hozzájárulása az (EU) 
2018/1999 rendeletben (európai 
klímarendelet) meghatározott uniós és 
nemzeti célkitűzések és célok 
megvalósításához;
iii. az intézkedések tervezett felhasználása 
az integrált nemzeti energia- és klímaterv 
és az integrált nemzeti energia- és 
klímatervre vonatkozó bizottsági 
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ajánlások végrehajtására;
iv. az intézkedések hozzájárulása az 
integrált nemzeti energia- és klímaterv 
(EU) 2018/1999 rendelet 14. cikkében 
említett aktualizált változatához, amely 
növeli annak ambícióját;

Or. en

Módosítás 970
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) annak kifejtése, hogy a tervben 
szereplő intézkedések várhatóan hogyan 
járulnak hozzá a zöld és digitális 
átálláshoz, illetve az azokból eredő 
kihívások kezeléséhez;

c) annak kifejtése, hogy a tervben 
szereplő intézkedések várhatóan hogyan 
járulnak hozzá a Párizsi Megállapodásban 
megállapított célok eléréséhez, valamint 
az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak 
és a szociális jogok európai pillérében 
foglalt célkitűzéseknek a kezeléséhez, ezen 
belül annak kifejtése, hogy a terv hogyan 
fogja javítani a szociális eredménytáblán 
megjelenő, adott országra vonatkozó 
teljesítményt;

Or. en

Módosítás 971
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) annak kifejtése, hogy a tervben 
szereplő intézkedések várhatóan hogyan 
járulnak hozzá a zöld és digitális 
átálláshoz, illetve az azokból eredő 
kihívások kezeléséhez;

c) annak kifejtése, hogy a tervben 
szereplő intézkedések várhatóan hogyan 
járulnak hozzá a zöld és digitális 
átálláshoz, illetve az azokból eredő 
kihívások kezeléséhez, különösen annak 
az igénynek a kezeléséhez, hogy az ezen 
átállások által érintett munkavállalók 
számára biztosítani kell a méltányos 
átállást és az átállásban való részvételt;
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Or. en

Módosítás 972
Piernicola Pedicini

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) annak kifejtése, hogy a tervben 
szereplő intézkedések várhatóan hogyan 
járulnak hozzá a zöld és digitális 
átálláshoz, illetve az azokból eredő 
kihívások kezeléséhez;

c) annak kifejtése, hogy a tervben 
szereplő intézkedések várhatóan hogyan 
járulnak hozzá a zöld átálláshoz, illetve az 
abból eredő kihívások kezeléséhez, 
beleértve az (EU) 2020/852 rendeletben 
említett, jelentős károkozás elkerülését 
célzó elv betartásának ismertetését;

Or. en

Módosítás 973
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) annak kifejtése, hogy a tervben 
szereplő intézkedések várhatóan hogyan 
járulnak hozzá a zöld és digitális 
átálláshoz, illetve az azokból eredő 
kihívások kezeléséhez;

c) annak kifejtése, hogy hogyan 
konzultáltak érdemben nemzeti és 
regionális szinten a helyi és regionális 
önkormányzatokkal, a szociális 
partnerekkel, a munkavállalókkal, a helyi 
közösségekkel, a civil társadalmi 
szervezetekkel és az összes többi érintett 
érdekelt féllel;

Or. en

Módosítás 974
Sirpa Pietikäinen
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) annak kifejtése, hogy a tervben 
szereplő intézkedések várhatóan hogyan 
járulnak hozzá a zöld és digitális 
átálláshoz, illetve az azokból eredő 
kihívások kezeléséhez;

c) annak kifejtése, hogy a tervben 
szereplő intézkedések várhatóan hogyan 
járulnak hozzá a zöld és digitális 
átálláshoz, valamint a reziliens ápolási-
gondozási gazdaságra való átálláshoz, 
illetve az azokból eredő kihívások 
kezeléséhez;

Or. en

Módosítás 975
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) annak kifejtése, hogy a tervben 
szereplő intézkedések várhatóan hogyan 
járulnak hozzá a zöld és digitális 
átálláshoz, illetve az azokból eredő 
kihívások kezeléséhez;

c) adott esetben annak kifejtése, hogy 
a tervben szereplő intézkedések várhatóan 
hogyan járulnak hozzá a zöld és digitális 
átálláshoz, illetve az azokból eredő 
kihívások kezeléséhez;

Or. en

Módosítás 976
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Gabriele 
Bischoff, Pina Picierno

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) annak kifejtése, hogy a tervben 
szereplő intézkedések várhatóan hogyan 
járulnak hozzá a zöld és digitális 
átálláshoz, illetve az azokból eredő 
kihívások kezeléséhez;

c) annak kifejtése, hogy a tervben 
szereplő intézkedések várhatóan hogyan 
járulnak hozzá a zöld, ápolási-gondozási 
és digitális átálláshoz, illetve az azokból 
eredő kihívások kezeléséhez;

Or. en

Módosítás 977
Sirpa Pietikäinen
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) egy nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó nemzeti helyreállítási terv, 
összhangban a nemi esélyegyenlőségi 
stratégiában körvonalazott 
célkitűzésekkel, a válság által a nemek 
közötti egyenlőségre gyakorolt negatív 
hatás hatékony kezelése érdekében, 
különösen a nőknek szóló 
munkahelyteremtés, a nemek közötti 
bérszakadék csökkentésének és a női 
vállalkozók hitelhez való hozzáférésének 
biztosításával, ezen belül a nemi alapú és 
a kapcsolati erőszak és a szexuális 
zaklatás megelőzését és az ezek elleni 
küzdelmet célzó intézkedések; a nemek 
közötti egyenlőségre vonatkozó nemzeti 
tervet az érintett nemzeti nemi 
esélyegyenlőségi szervekkel koordinálva 
és a nőjogi szervezetekkel és a nemek 
közötti egyenlőség szempontját érvényesítő 
költségvetés-tervezéssel foglalkozó 
szakértőkkel konzultálva kell kidolgozni 
és végrehajtani;

Or. en

Módosítás 978
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) annak kifejtése, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
hogyan tartja be a 3. cikkben felsorolt 
európai prioritási területek tekintetében a 
14. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
minimális elosztási kulcsokat, nevezetesen 
a következőket: az előirányzott összeg 
37%-át az éghajlat-politikai célkitűzések 
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általános érvényesítésére kell fordítani az 
Unió legújabb 2030-as éghajlat-politikai 
céljainak és a klímasemlegesség 2050-ig 
való megvalósítására vonatkozó uniós 
célkitűzésnek való megfelelés érdekében; 
a terv összegének legalább 20%-át a 
digitális európai prioritási terület számára 
kell előirányozni; továbbá a terv 
összegének legalább 20%-át a Next 
Generation európai prioritási terület 
számára kell előirányozni;

Or. en

Módosítás 979
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) annak kifejtése, hogy a tervben 
szereplő intézkedések várhatóan hogyan 
járulnak hozzá az Unió és tagállamai 
kötelezettségvállalásainak 
végrehajtásához, különös tekintettel a 
Párizsi Megállapodásra, az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljaira, a nemek 
közötti egyenlőség általános 
érvényesítésére és a szociális jogok 
európai pillérére; ennek során a 
tagállamoknak – ha csak lehetséges – meg 
kell adniuk a tervben szereplő 
intézkedések éghajlati, környezeti és 
társadalmi hatásait;

Or. en

Módosítás 980
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) annak kifejtése, hogy a tervben 
szereplő intézkedések várhatóan hogyan 
fognak hozzájárulni a nyílt és 
hozzáférhető digitális társadalomra és 
gazdaságra való átálláshoz, valamint 
annak kifejtése, hogy az intézkedések 
hogyan tartják tiszteletben az 
interoperabilitás, az energiahatékonyság, 
az adatvédelem, a digitális egyenlőség 
előmozdítása, a digitális 
akadálymentesség, a nyílt szoftver- és nyílt 
hardvermegoldások és a személyes adatok 
elvét;

Or. en

Módosítás 981
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) annak kifejtése, hogy a tervben 
szereplő intézkedések várhatóan hogyan 
járulnak hozzá az Unió és tagállamai 
kötelezettségvállalásainak 
végrehajtásához, különös tekintettel a 
Párizsi Megállapodásra, az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljaira, a nemek 
közötti egyenlőség általános 
érvényesítésére és a szociális jogok 
európai pillérére; ennek során a 
tagállamoknak meg kell adniuk a tervben 
szereplő intézkedések éghajlati, környezeti 
és társadalmi hatásait; 

Or. en

Módosítás 982
Martin Hojsík

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) annak részletes ismertetése, hogy 
az intézkedések hogyan járulnak hozzá az 
EU éghajlat-politikai és környezeti 
célkitűzéseinek a megvalósításához, 
nevezetesen az Unió 2030-as éghajlat-
politikai céljainak az eléréséhez és az 
(EU) XXXX/XX rendelettel (európai 
klímarendelet) összhangban az Unió 
klímasemlegességére vonatkozó, 2050-ig 
megvalósítandó célkitűzésnek való 
megfeleléshez szükséges átálláshoz, ezen 
belül tájékoztatás a következőkről:

Or. en

Módosítás 983
Piernicola Pedicini

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) annak ismertetése, hogy a tervben 
szereplő intézkedések várhatóan hogyan 
járulnak hozzá a digitális átálláshoz vagy 
az abból eredő kihívások kezeléséhez, ezen 
belül adott esetben a digitális 
technológiák új generációjának, így 
például az 5G-nek a bevezetéséhez 
kapcsolódó egészségügyi kockázatok 
kezelését célzó arányos mérséklő 
intézkedések ismertetése;

Or. en

Módosítás 984
Agnès Evren

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) annak ismertetése, hogy a tervben 
szereplő intézkedések várhatóan hogyan 
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járulnak hozzá eredményesen az Unió 
politikai célkitűzéseihez, az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljaihoz, a szociális 
jogok európai pilléréhez, a Párizsi 
Megállapodáshoz és az egységes piac 
megerősítéséhez és elmélyítéséhez;

Or. fr

Módosítás 985
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Margarida 
Marques, Marc Angel, Paul Tang, Joachim Schuster, Gabriele Bischoff, Pina Picierno

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) egy nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó nemzeti helyreállítási terv a 
válság során felmerülő nemi szempontok 
hatékony kezelése, a nemi szempontokra 
érzékeny foglalkoztatás és a hitelhez való 
hozzáférés egyenlőségének biztosítása 
céljából, ezen belül a nemi alapú és a 
kapcsolati erőszak megelőzését és az ezek 
elleni küzdelmet célzó intézkedések;

Or. en

Módosítás 986
Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) magyarázatot kell adni az annak 
biztosítása érdekében hozott 
intézkedésekkel kapcsolatban, hogy az 
összeg fennmaradó 70%-a ne sértse az 
éghajlat-politikai és biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos fellépést, 
valamint a környezeti fenntarthatóságot;

Or. en
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Módosítás 987
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) annak ismertetése, hogy a tervben 
szereplő intézkedések hogyan tartják 
tiszteletben a jelentős károkozás 
elkerülését célzó, (EU) 2019/2088 rendelet 
szerinti elvet; 

Or. en

Módosítás 988
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) annak kifejtése, hogy a tervben 
szereplő intézkedések várhatóan hogyan 
járulnak hozzá az Unió stratégiai 
autonómiájának megerősítéséhez;

Or. en

Módosítás 989
Linea Søgaard-Lidell

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) annak kifejtése, hogy a tervben 
szereplő intézkedések várhatóan hogyan 
járulnak hozzá az ENSZ fenntartható 
fejlődési céljainak megvalósításához;

Or. en
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Módosítás 990
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a terv nemi szempontú 
hatásvizsgálata, valamint egy nemek 
közötti egyenlőségre vonatkozó nemzeti 
terv, összhangban a nemi esélyegyenlőségi 
stratégiában körvonalazott 
célkitűzésekkel, a válság által a nemek 
közötti egyenlőségre gyakorolt negatív 
hatás hatékony kezelése érdekében, 
különösen a jó minőségű munkahelyek 
nők számára való létrehozása, a nemek 
közötti bérszakadék csökkentésének és a 
női vállalkozók hitelhez való 
hozzáférésének biztosításával, valamint a 
nemi alapú erőszak és a szexuális zaklatás 
megelőzését és az ezek elleni küzdelmet 
célzó intézkedések révén;

Or. en

Módosítás 991
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) annak részletes kifejtése, hogy az 
intézkedések várhatóan hogyan biztosítják 
majd a jelentős károkozás elkerülését 
célzó elv betartását, valamint hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervre 
igényelt összeg legalább 40%-a 
hozzájáruljon az éghajlattal és a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos fellépések és a 
környezeti fenntarthatósági célkitűzések 
általános érvényesítéséhez, a Bizottság 
által a 14. cikk (1) bekezdésével 
összhangban rendelkezésre bocsátott 
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módszertan alapján;
Or. en

Módosítás 992
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervben szereplő egyes intézkedések 
tekintetében annak ismertetése, hogy a 
tagállam hogyan alkalmazta az éghajlattal 
és biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
értékelésre vonatkozó iránymutatásokat, 
és hogyan győződött meg arról, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervben 
szereplő egyes intézkedések az (EU) 
2020/852 rendelet 17. cikkével 
összhangban az ugyanezen rendeletben 
felsorolt környezeti célkitűzések egyikét 
sem sértik;

Or. en

Módosítás 993
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Evelyn Regner

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) annak kifejtése, hogy a tervben 
szereplő intézkedések várhatóan hogyan 
járulnak hozzá az Unió és tagállamai 
kötelezettségvállalásainak 
végrehajtásához, különös tekintettel a 
Párizsi Megállapodásra és az Unió új, 
2030-as éghajlat-politikai és energetikai 
céljaira, az ENSZ fenntartható fejlődési 
céljaira, a nemek közötti egyenlőség 
általános érvényesítésére és a szociális 
jogok európai pillérére;

Or. en
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Módosítás 994
Agnès Evren

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) annak ismertetése, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
keretében megvalósított beruházások 
hogyan biztosítják az Unió hosszú távú 
fellendülését, lehetővé téve a felvett 
hitelek gyors visszafizetését annak 
érdekében, hogy minél inkább elkerüljük, 
hogy terhet rójunk a jövő generációira;

Or. fr

Módosítás 995
Sirpa Pietikäinen
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) annak kifejtése, hogy a tervben 
szereplő intézkedések várhatóan hogyan 
járulnak hozzá a nemek közötti 
egyenlőség előmozdításához és a nemek 
közötti egyenlőség általános 
érvényesítéséhez, a nemi 
megkülönböztetés megszüntetéséhez, 
illetve az abból eredő kihívások 
kezeléséhez;

Or. en

Módosítás 996
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet
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Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) annak kifejtése, hogy a tervben 
szereplő intézkedések várhatóan hogyan 
járulnak hozzá az ENSZ fenntartható 
fejlődési céljainak megvalósításához és a 
szociális jogok európai pillérének 
végrehajtásához;

Or. en

Módosítás 997
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) annak ismertetése, hogy a tervben 
szereplő intézkedések hogyan tartják 
tiszteletben a jó kormányzás elveit, és 
hogyan védik a forrásokat a lehetséges 
korrupcióval és a jogellenes 
felhasználással szemben;

Or. en

Módosítás 998
Martin Hojsík

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) az intézkedések hozzá fognak 
járulni az egyes helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekben az éghajlat-
politika általános érvényesítésére 
vonatkozó 37%-os cél megvalósításához;

Or. en

Módosítás 999
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández
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Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) annak részletes ismertetése, hogy 
az intézkedések várhatóan miként fogják 
biztosítani, hogy a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervhez kért összeg 
legalább 30%-a hozzájáruljon a szociális 
jogok európai pillérében foglalt elvek 
végrehajtásához, és hogy a Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszközből támogatott 
reformok és beruházások egyike se legyen 
ellentmondásban a szociális jogok európai 
pillérének a végrehajtásával;

Or. en

Módosítás 1000
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) annak részletes ismertetése, hogy 
az intézkedések hogyan járulnak hozzá az 
EU éghajlat-politikai és környezeti 
célkitűzéseinek a megvalósításához, 
nevezetesen az Unió 2030-as éghajlat-
politikai céljainak az eléréséhez és az 
(EU) XXXX/XX rendelettel (európai 
klímarendelet) összhangban 2050-ig 
megvalósítandó uniós klímasemlegességre 
vonatkozó célkitűzésnek való 
megfeleléshez szükséges átálláshoz, ezen 
belül tájékoztatás a következőkről:

Or. en

Módosítás 1001
Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – c c pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) annak részletes kifejtése, hogy az 
intézkedések várhatóan hogyan 
biztosítják, hogy a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervre igényelt összeg 
legalább 40%-a hozzájáruljon az éghajlat-
politikai fellépések általános 
érvényesítéséhez, 10%-a pedig a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos fellépések és a 
környezeti fenntarthatósági célkitűzések 
érvényesítéséhez, a Bizottság által a 14. 
cikk (1) bekezdésével összhangban 
rendelkezésre bocsátott módszertan 
alapján;

Or. en

Módosítás 1002
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Linea Søgaard-Lidell, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) annak ismertetése, hogy a tervben 
szereplő intézkedések várhatóan hogyan 
járulnak hozzá az EU éghajlat-politikai és 
környezeti célkitűzéseihez, különösen az 
Unió aktualizált 2030-as éghajlat-politikai 
céljainak az eléréséhez és a 
klímasemlegesség 2050-ig való 
megvalósítására vonatkozó célkitűzés 
eléréséhez;

Or. en

Módosítás 1003
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – c c pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) annak ismertetése, hogy a tervben 
szereplő intézkedések hogyan tartják 
tiszteletben a jó kormányzás elveit, és 
hogyan védik a forrásokat a lehetséges 
korrupcióval és a jogellenes 
felhasználással szemben;

Or. en

Módosítás 1004
Martin Hojsík

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) az intézkedések hozzá fognak 
járulni a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos kiadásokra vonatkozó 10%-os 
horizontális cél eléréséhez;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás lehetővé tenné a kétszeres beszámítást, mivel a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos cél elérését az éghajlattal kapcsolatos kiadásokkal is elő lehet segíteni.

Módosítás 1005
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) a 14. cikk (5) bekezdésében 
említett, érdekelt felekkel folytatott 
konzultációk összefoglalása;

Or. en
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Módosítás 1006
Sirpa Pietikäinen
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) nemi szempontú hatásvizsgálat, 
amely információkkal szolgál a tervben 
foglalt intézkedésekhez;

Or. en

Módosítás 1007
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Linea Søgaard-Lidell, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – c d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cd) annak részletes kifejtése, hogy az 
intézkedések várhatóan hogyan 
biztosítják, hogy a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervre igényelt összeg 
legalább 37%-a hozzájáruljon az éghajlat-
politikai célkitűzések általános 
érvényesítéséhez, a Bizottság által a 14. 
cikk (2a) bekezdésével összhangban 
rendelkezésre bocsátott módszertan 
alapján, valamint annak bemutatása, 
hogy az intézkedések hogyan csökkentik 
jelentősen az éghajlatbarát beruházások 
nemzeti hiányát;

Or. en

Módosítás 1008
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – c d pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cd) az összeférhetetlenség hiányának 
megindokolása az uniós költségvetés 
végrehajtásával kapcsolatban a tervben 
foglalt valamennyi közberuházási 
intézkedés esetében;

Or. en

Módosítás 1009
Martin Hojsík

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – c d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cd) az intézkedések a Bizottság által a 
3. cikkel összhangban nyújtott 
iránymutatások alapján tiszteletben 
tartják a jelentős károkozás elkerülését 
célzó elvet;

Or. en

Módosítás 1010
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – c d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cd) az intézkedések hozzá fognak 
járulni az egyes helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekben az éghajlat-
politika általános érvényesítésére 
vonatkozó 40%-os cél megvalósításához;

Or. en

Módosítás 1011
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – c e pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ce) az intézkedések hozzá fognak 
járulni a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos kiadásokra vonatkozó 10%-os 
cél eléréséhez;

Or. en

Módosítás 1012
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – c f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cf) az intézkedések a Bizottság által a 
3. cikkel összhangban nyújtott 
iránymutatások alapján tiszteletben 
tartják a jelentős károkozás elkerülését 
célzó elvet;

Or. en

Módosítás 1013
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) tervezett mérföldkövek, célok és a 
reformok végrehajtására vonatkozó, 
legfeljebb négyéves időtartamra, valamint 
a beruházások végrehajtására vonatkozó, 
legfeljebb hétéves időtartamra szóló 
indikatív menetrend;

d) tervezett mérföldkövek, célok és a 
reformok végrehajtására vonatkozó, 
legfeljebb hétéves időtartamra szóló 
indikatív menetrend; a választott 
mérföldköveknek és céloknak lehetővé 
kell tenniük az olyan infrastrukturális 
beruházások végrehajtását, amelyek 
eredendő méretüknél és összetettségüknél 
fogva hosszabb végrehajtási időszakot 
igényelhetnek;

Or. en

Indokolás

A vonatkozó mérföldkövek és célok megválasztása nem akadályozhatja és nem foghatja vissza 
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az olyan infrastrukturális beruházások helyreállítási és rezilienciaépítési tervekbe való 
felvételét, amelyek eredendő méretüknél és összetettségüknél fogva hosszabb végrehajtási időt 
igényelnek.

Módosítás 1014
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) tervezett mérföldkövek, célok és a 
reformok végrehajtására vonatkozó, 
legfeljebb négyéves időtartamra, valamint 
a beruházások végrehajtására vonatkozó, 
legfeljebb hétéves időtartamra szóló 
indikatív menetrend;

d) tervezett tudományosan 
megalapozott és időhöz kötött 
mérföldkövek, célok és a reformok 
végrehajtására vonatkozó, legfeljebb 
négyéves időtartamra, valamint a 
beruházások végrehajtására vonatkozó, 
legfeljebb hétéves időtartamra szóló 
indikatív menetrend;

Or. en

Módosítás 1015
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) tervezett mérföldkövek, célok és a 
reformok végrehajtására vonatkozó, 
legfeljebb négyéves időtartamra, valamint 
a beruházások végrehajtására vonatkozó, 
legfeljebb hétéves időtartamra szóló 
indikatív menetrend;

d) tervezett világos mérföldkövek, 
célok és a növekedést fokozó reformok 
végrehajtására vonatkozó, legfeljebb 
négyéves időtartamra, valamint a 
beruházások végrehajtására vonatkozó, 
legfeljebb hétéves időtartamra szóló 
indikatív menetrend;

Or. en

Módosítás 1016
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) tervezett mérföldkövek, célok és a 
reformok végrehajtására vonatkozó, 
legfeljebb négyéves időtartamra, valamint 
a beruházások végrehajtására vonatkozó, 
legfeljebb hétéves időtartamra szóló 
indikatív menetrend;

d) tervezett mérföldkövek, célok és a 
reformok végrehajtására vonatkozó, a 
2024. december 31-ig tartó időszakra, 
valamint a beruházások végrehajtására 
vonatkozó, a 2027. december 31-ig tartó 
időszakra szóló indikatív menetrend;

Or. en

Módosítás 1017
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) tervezett mérföldkövek, célok és a 
reformok végrehajtására vonatkozó, 
legfeljebb négyéves időtartamra, valamint a 
beruházások végrehajtására vonatkozó, 
legfeljebb hétéves időtartamra szóló 
indikatív menetrend;

d) tervezett mérföldkövek, célok és a 
reformok végrehajtására vonatkozó, 
legfeljebb kétéves időtartamra, valamint a 
beruházások végrehajtására vonatkozó, 
legfeljebb hétéves időtartamra szóló 
indikatív menetrend;

Or. en

Módosítás 1018
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) tervezett mérföldkövek, célok és a 
reformok végrehajtására vonatkozó, 
legfeljebb négyéves időtartamra, valamint a 
beruházások végrehajtására vonatkozó, 
legfeljebb hétéves időtartamra szóló 
indikatív menetrend;

d) tervezett mérföldkövek, célok és a 
reformok végrehajtására vonatkozó, 
legfeljebb ötéves időtartamra, valamint a 
beruházások végrehajtására vonatkozó, 
legfeljebb kilencéves időtartamra szóló 
indikatív menetrend;

Or. en

Módosítás 1019
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a tervezett beruházási projektek, és 
az azokhoz kapcsolódó beruházási időszak;

e) a tervezett beruházási projektek, az 
azokhoz kapcsolódó beruházási időszak, 
valamint adott esetben a magánszférába 
tartozó partnerek bevonására való 
utalások;

Or. en

Módosítás 1020
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a tervezett beruházási projektek, és 
az azokhoz kapcsolódó beruházási időszak;

e) a tervezett beruházási projektek, az 
azokhoz kapcsolódó beruházási időszak, 
valamint a 23. cikkben említett értékelési 
mechanizmus;

Or. en

Módosítás 1021
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a tervezett beruházási projektek, és 
az azokhoz kapcsolódó beruházási időszak;

e) a tervezett fenntartható beruházási 
projektek, és az azokhoz kapcsolódó 
beruházási időszak;

Or. en

Módosítás 1022
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben szereplő 
reformok és beruházások becsült 
összköltsége (más néven „a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv becsült 
összköltsége”) megfelelően indokolva, 
valamint annak ismertetése, hogy ez az 
összköltség hogyan aránylik a gazdaságra 
gyakorolt várható hatáshoz;

f) a benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben szereplő 
növekedést fokozó reformok és 
fenntartható beruházások becsült 
összköltsége (más néven „a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv becsült 
összköltsége”) világosan indokolva, 
valamint annak ismertetése, hogy ez az 
összköltség hogyan felel meg a 
költséghatékonyság elvének, és hogyan 
aránylik a gazdaságra és a foglalkoztatásra 
gyakorolt várható hatáshoz;

Or. en

Módosítás 1023
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben szereplő 
reformok és beruházások becsült 
összköltsége (más néven „a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv becsült 
összköltsége”) megfelelően indokolva, 
valamint annak ismertetése, hogy ez az 
összköltség hogyan aránylik a gazdaságra 
gyakorolt várható hatáshoz;

f) a benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben szereplő 
növekedést fokozó reformok és 
fenntartható beruházások becsült 
összköltsége (más néven „a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv becsült 
összköltsége”) világosan indokolva, 
valamint annak ismertetése, hogy ez az 
összköltség hogyan felel meg a 
költséghatékonyság elvének, és hogyan 
aránylik a gazdaságra és a foglalkoztatásra 
gyakorolt várható hatáshoz;

Or. en

Módosítás 1024
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben szereplő 
reformok és beruházások becsült 
összköltsége (más néven „a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv becsült 
összköltsége”) megfelelően indokolva, 
valamint annak ismertetése, hogy ez az 
összköltség hogyan aránylik a gazdaságra 
gyakorolt várható hatáshoz;

f) a benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben szereplő 
reformok és beruházások becsült 
összköltsége (más néven „a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv becsült 
összköltsége”) megfelelően indokolva, 
valamint annak ismertetése, hogy ez az 
összköltség hogyan aránylik a gazdaságra 
és a foglalkoztatásra gyakorolt várható 
hatáshoz, a tétlenség költsége a környezeti 
és éghajlat-politikai átállás kapcsán;

Or. en

Módosítás 1025
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben szereplő 
reformok és beruházások becsült 
összköltsége (más néven „a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv becsült 
összköltsége”) megfelelően indokolva, 
valamint annak ismertetése, hogy ez az 
összköltség hogyan aránylik a gazdaságra 
gyakorolt várható hatáshoz;

f) a benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben szereplő 
reformok és beruházások becsült 
összköltsége (más néven „a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv becsült 
összköltsége”) megfelelően indokolva, 
valamint annak ismertetése, hogy ez az 
összköltség hogyan aránylik a gazdaságra 
és a foglalkoztatásra gyakorolt várható 
hatáshoz, valamint a sikertelenség 
független értékelésen alapuló 
valószínűsége;

Or. en

Módosítás 1026
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben szereplő 
reformok és beruházások becsült 
összköltsége (más néven „a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv becsült 
összköltsége”) megfelelően indokolva, 
valamint annak ismertetése, hogy ez az 
összköltség hogyan aránylik a gazdaságra 
gyakorolt várható hatáshoz;

f) a benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben szereplő reform- 
és beruházási intézkedések becsült 
összköltsége (más néven „a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv becsült 
összköltsége”) megfelelően indokolva, 
valamint annak ismertetése, hogy ez az 
összköltség mennyire van összhangban a 
költséghatékonyság elvével, és hogyan 
aránylik a várható társadalmi és gazdasági 
hatáshoz;

Or. en

Módosítás 1027
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben szereplő 
reformok és beruházások becsült 
összköltsége (más néven „a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv becsült 
összköltsége”) megfelelően indokolva, 
valamint annak ismertetése, hogy ez az 
összköltség hogyan aránylik a gazdaságra 
gyakorolt várható hatáshoz;

f) a benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben szereplő 
reformok és beruházások becsült 
összköltsége (más néven „a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv becsült 
összköltsége”) megfelelő indokolással 
alátámasztva, amely szerint a gazdaságra 
és a foglalkoztatásra gyakorolt várható 
hatás nem érhető el más, 
költséghatékonyabb eszközökkel;

Or. en

Módosítás 1028
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv f) pontban említett becsült 
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összköltségének az a része, amelyet az 
(EU) 2020/852 rendeletben meghatározott 
fenntartható gazdasági tevékenységekre 
irányoznak elő, környezeti 
célkitűzésenkénti bontásban;

Or. en

Módosítás 1029
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) annak indokolása, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
hogyan felel meg a 4a. cikkben 
meghatározott minimális elosztási 
követelményeknek;

Or. en

Módosítás 1030
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) adott esetben a meglévő vagy 
tervezett uniós finanszírozásra vonatkozó 
információk;

g) a meglévő vagy tervezett uniós 
finanszírozásra vonatkozó információk, 
valamint a strukturálisreform-támogató 
program vagy a technikai támogatási 
eszköz keretében korábban megvalósított 
vagy tervezett reformokkal való 
összefüggés;

Or. en

Módosítás 1031
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – g a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) annak ismertetése, hogy a tervezett 
reformok és beruházások miként kezelik 
kapacitásépítés révén a helyes és hatékony 
közigazgatást érintő kihívásokat és a 
kapacitáshiányokat;

Or. en

Módosítás 1032
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) az esetleg szükséges kísérő 
intézkedések;

h) az esetleg szükséges kísérő 
intézkedések, különösen az azonosított 
negatív környezeti, gazdasági és 
társadalmi hatások enyhítése érdekében, 
valamint a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió és a konvergencia 
növeléséhez való hozzájárulás; 

Or. en

Módosítás 1033
Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) az esetleg szükséges kísérő 
intézkedések;

h) az esetleg szükséges kísérő 
intézkedések, többek között a nemzeti 
bürokrácia csökkentése, valamint a köz- 
és magánszféra közötti partnerségek 
fokozása;

Or. en

Módosítás 1034
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst
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Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) az esetleg szükséges kísérő 
intézkedések;

h) az esetleg szükséges kísérő 
intézkedések, az összes kísérő szakpolitikai 
fellépés ütemtervével együtt;

Or. en

Módosítás 1035
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) a helyi és regionális 
önkormányzatokkal, a szociális 
partnerekkel, a civil társadalmi 
szervezeteknek és az egyéb érintett 
érdekelt felekkel a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv előkészítése 
érdekében folytatott konzultációk, 
valamint annak összefoglalása, hogy 
hogyan vették figyelembe a helyi és 
regionális önkormányzatok, a szociális 
partnerek, a civil társadalmi szervezetek 
és az egyéb érintett érdekelt felek 
észrevételeit, és – ha az érdekelt felek úgy 
kívánják –véleményüket csatolják a 
nemzeti reformprogramokhoz vagy adott 
esetben a nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekhez, továbbá a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
végrehajtásával kapcsolatban tervezett 
konzultációk és párbeszédek részletei, 
ezen belül a vonatkozó mérföldkövek és 
célok;

Or. en

Módosítás 1036
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand
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Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) tájékoztatás arról, hogy hogyan 
konzultáltak a településekkel, a helyi és 
regionális önkormányzatokkal, a szociális 
partnerekkel, a civil társadalmi 
szervezetekkel, köztük az ifjúsági 
szervezetekkel, hogyan vették figyelembe a 
véleményüket, és ha a megkérdezett 
szereplők úgy kívánják, írásbeli 
észrevételeik megadása;

Or. en

Módosítás 1037
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv kidolgozásakor a helyi hatóságokkal, 
a szociális partnerekkel és társadalmi 
mozgalmak képviselőivel tartott 
meghallgatások összefoglalása;

Or. en

Módosítás 1038
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) annak indokolása, hogy a 
reformra vonatkozó 
kötelezettségvállalások miként alkotnak 
átfogó reformcsomagot;

Or. en
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Módosítás 1039
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv érintett tagállam általi eredményes 
végrehajtását biztosító megoldások, 
beleértve a javasolt mérföldköveket és 
célokat, valamint a kapcsolódó mutatókat;

j) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv érintett tagállam általi eredményes 
végrehajtását biztosító megoldások, 
beleértve a javasolt időhöz kötött és 
tudományosan megalapozott 
mérföldköveket és célokat, valamint a 
fenntarthatósági mutatókat, amelyek a 
környezeti célkitűzések megvalósítása felé 
tett előrehaladás mérésére szolgálnak és 
összhangban vannak az uniós 
taxonómiával;

Or. en

Módosítás 1040
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv érintett tagállam általi eredményes 
végrehajtását biztosító megoldások, 
beleértve a javasolt mérföldköveket és 
célokat, valamint a kapcsolódó mutatókat;

j) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv érintett tagállam általi eredményes 
végrehajtását biztosító megoldások, 
beleértve a javasolt minőségi és 
mennyiségi mérföldköveket és célokat, 
valamint a kapcsolódó mutatókat, ezen 
belül annak kifejtése, hogy a terv hogyan 
javítja a szociális eredménytáblán 
megjelenő országonkénti teljesítményt; 

Or. en

Módosítás 1041
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – j pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv érintett tagállam általi eredményes 
végrehajtását biztosító megoldások, 
beleértve a javasolt mérföldköveket és 
célokat, valamint a kapcsolódó mutatókat;

j) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv érintett tagállam általi eredményes 
nyomon követését és végrehajtását 
biztosító megoldások, beleértve a javasolt 
mérföldköveket és célokat, valamint a 
kapcsolódó mutatókat;

Or. en

Módosítás 1042
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv érintett tagállam általi eredményes 
végrehajtását biztosító megoldások, 
beleértve a javasolt mérföldköveket és 
célokat, valamint a kapcsolódó mutatókat;

j) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv érintett tagállam általi eredményes 
végrehajtását biztosító megoldások, 
beleértve a javasolt világos mérföldköveket 
és célokat, valamint a kapcsolódó 
mutatókat;

Or. en

Módosítás 1043
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) a tagállam által az EU pénzügyi 
érdekeinek védelme érdekében tett 
intézkedések, ezen belül a 
szabálytalanságok és csalás megelőzését, 
felderítését, orvoslását és kivizsgálását, az 
elveszett, hibásan kifizetett vagy 
helytelenül felhasznált források 
visszafizettetését és adott esetben a 
szankciók kiszabását célzó intézkedések; a 
tagállamok a Bizottság által a 
rendelkezésükre bocsátott IT-eszközöket 
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használják;
Or. en

Módosítás 1044
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) adott esetben a hiteltámogatás iránti 
kérelem és a 12. cikk (2) és (3) 
bekezdésében említett kiegészítő 
mérföldkövek, valamint azok elemei; 
valamint

k) adott esetben a hiteltámogatás iránti 
kérelem és adott esetben a 12. cikk (2), (3) 
és (3a) bekezdésében említett vonatkozó 
mérföldkövek, valamint azok elemei; 
valamint

Or. en

Módosítás 1045
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) adott esetben a hiteltámogatás iránti 
kérelem és a 12. cikk (2) és (3) 
bekezdésében említett kiegészítő 
mérföldkövek, valamint azok elemei; 
valamint

k) adott esetben a hiteltámogatás iránti 
kérelem és a 12. cikk (2) és (3) 
bekezdésében említett világos kiegészítő 
mérföldkövek, valamint azok elemei; 
valamint

Or. en

Módosítás 1046
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – k a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) a tagállam azon terveinek, 
rendszereinek és konkrét intézkedéseinek 
az ismertetése, amelyeket az ezen 
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eszközből származó források 
felhasználása során a 
összeférhetetlenségek, korrupció és csalás 
megelőzésére, felderítésére és orvoslására 
használt, beleértve a más uniós 
programokból származó kettős 
finanszírozás elkerülését célzó terveket, 
rendszereket és intézkedéseket is;

Or. en

Módosítás 1047
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – k a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) tájékoztatás arról, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
hogyan fog hozzájárulni közép- és hosszú 
távon a hatékony és eredményes 
költségvetési politikákhoz, különösen 
akkor, ha a helyreállítási és 
rezilienciaépítési eszköz vissza nem 
térítendő támogatási komponenst is 
felölel;

Or. en

Módosítás 1048
Moritz Körner, Nicola Beer

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – k a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) kötelezettségvállalás az Európai 
Ügyészséggel való teljes körű 
együttműködésre;

Or. en

Módosítás 1049
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano
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Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – k b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

kb) tájékoztatás arra a kérdésre 
vonatkozóan, hogy a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv milyen európai 
hozzáadott értéket nyújt;

Or. en

Módosítás 1050
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – k b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

kb) annak indokolása, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan hogyan teremt európai 
hozzáadott értéket;

Or. en

Módosítás 1051
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – k c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

kc) annak indokolása, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
miként nem fog visszatérő nemzeti 
költségvetési kiadásokat helyettesíteni;

Or. en

Módosítás 1052
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel
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Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – k d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

kd) annak indokolása, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
miként van összhangban a 2020–2025-ös 
időszakra vonatkozó uniós nemi 
esélyegyenlőségi stratégiával;

Or. en

Módosítás 1053
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervek elfogadása előtt a tagállamok az 
(EU) .../... rendelet [új CPR-rendelet] [6.] 
cikkével összhangban bevonják a nemzeti 
és regionális parlamenteket, és 
konzultálnak az érdekelt felekkel, köztük 
a gazdasági és szociális partnerekkel, a 
civil társadalom képviselőivel, a 
szakértőkkel, a kutatóintézetekkel, a 
munkáltatókkal, a szakszervezetekkel és a 
közösségi beágyazottságú szervezetekkel.

Or. en

Módosítás 1054
Niels Fuglsang, Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, 
Pedro Marques

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) bizonyosság arra vonatkozóan, 
hogy csak olyan vállalkozások számára 
biztosítható pénzügyi segítségnyújtás, 
amelyek tiszteletben tartják az 
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alkalmazandó kollektív szerződéseket, és a 
2022. december 31-ig tartó időszakban 
tartózkodnak attól, hogy részvényeket 
vásároljanak vissza, osztalékot fizessenek 
ki a részvényeseknek vagy túlzott 
bónuszokat fizessenek ki, biztosítva ezzel, 
hogy a források pl. a munkahelyek 
megtartására szolgáljanak, ne pedig a 
részvényesek jutalmazására;

Or. en

Módosítás 1055
Jonás Fernández, Costas Mavrides

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok legkésőbb október 
15-ig benyújthatják éves helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveik aktualizált 
változatát, a következő évi költségvetés-
tervezettel együtt.

Or. en

Módosítás 1056
Niels Fuglsang, Eero Heinäluoma, Paul Tang, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore 
Lalucq, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) a kedvezményezett 
vállalkozásoknak igazolniuk kell, hogy 
nem érintettek a határokon átnyúló 
konstrukciókról szóló (EU) 2018/822 
irányelv szerinti semmilyen 
adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó 
konstrukcióban;

Or. en

Módosítás 1057
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
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Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervükre irányuló javaslatok előkészítése 
során a tagállamok kérhetik, hogy a 
Bizottság szervezze meg a bevált 
gyakorlatok cseréjét, lehetővé téve a 
kérelmező tagállamok számára más 
tagállamok tapasztalatainak 
felhasználását. A tagállamok a technikai 
támogatási eszköz keretében technikai 
támogatást is kérhetnek az arról szóló 
rendelettel összhangban.

törölve

Or. en

Módosítás 1058
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervükre irányuló javaslatok előkészítése 
során a tagállamok kérhetik, hogy a 
Bizottság szervezze meg a bevált 
gyakorlatok cseréjét, lehetővé téve a 
kérelmező tagállamok számára más 
tagállamok tapasztalatainak felhasználását. 
A tagállamok a technikai támogatási 
eszköz keretében technikai támogatást is 
kérhetnek az arról szóló rendelettel 
összhangban.

(4) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervükre irányuló javaslatok előkészítése 
során a tagállamok kérhetik, hogy a 
Bizottság szervezze meg a bevált 
gyakorlatok cseréjét, lehetővé téve a 
kérelmező tagállamok számára más 
tagállamok tapasztalatainak felhasználását. 
A technikai támogatásnak teljes 
mértékben tiszteletben kell tartania a 
kollektív tárgyalásra vonatkozó nemzeti 
szabályokat és gyakorlatokat. E támogatás 
nem áshatja alá a szociális partnerek 
szerepét, és nem fenyegetheti a kollektív 
tárgyalás autonómiáját. A tagállamok a 
technikai támogatási eszköz keretében 
technikai támogatást is kérhetnek az arról 
szóló rendelettel összhangban. A Bizottság 
minden lényeges információt biztosít az 
Európai Parlament számára.

Or. en
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Módosítás 1059
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervükre irányuló javaslatok előkészítése 
során a tagállamok kérhetik, hogy a 
Bizottság szervezze meg a bevált 
gyakorlatok cseréjét, lehetővé téve a 
kérelmező tagállamok számára más 
tagállamok tapasztalatainak felhasználását. 
A tagállamok a technikai támogatási 
eszköz keretében technikai támogatást is 
kérhetnek az arról szóló rendelettel 
összhangban.

(4) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervükre irányuló javaslatok előkészítése 
során a tagállamok kérhetik, hogy a 
Bizottság szervezze meg a bevált 
gyakorlatok cseréjét, lehetővé téve a 
kérelmező tagállamok számára más 
tagállamok tapasztalatainak felhasználását. 
A tagállamok a technikai támogatási 
eszköz keretében technikai támogatást is 
kérhetnek az arról szóló rendelettel 
összhangban. A technikai támogatás teljes 
mértékben tiszteletben tartja a kollektív 
tárgyalásra vonatkozó nemzeti 
szabályokat és gyakorlatokat. A technikai 
támogatási tevékenységek nem áshatják 
alá a szociális partnerek szerepét, és nem 
veszélyeztethetik a kollektív tárgyalás 
autonómiáját.

Or. en

Módosítás 1060
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervükre irányuló javaslatok előkészítése 
során a tagállamok kérhetik, hogy a 
Bizottság szervezze meg a bevált 
gyakorlatok cseréjét, lehetővé téve a 
kérelmező tagállamok számára más 
tagállamok tapasztalatainak felhasználását. 
A tagállamok a technikai támogatási 
eszköz keretében technikai támogatást is 

(4) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervükre irányuló javaslatok előkészítése 
során a tagállamok kérhetik, hogy a 
Bizottság szervezze meg a bevált 
gyakorlatok cseréjét, lehetővé téve a 
kérelmező tagállamok számára más 
tagállamok tapasztalatainak felhasználását. 
A tagállamok a technikai támogatási 
eszköz keretében technikai támogatást is 



PE657.420v01-00 292/295 AM\1213689HU.docx

HU

kérhetnek az arról szóló rendelettel 
összhangban.

kérhetnek az arról szóló rendelettel 
összhangban, a szociális partnerek 
szerepének aláásása nélkül és teljes 
mértékben tiszteletben tartva a kollektív 
tárgyalásra vonatkozó nemzeti 
szabályokat és gyakorlatokat.

Or. en

Módosítás 1061
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervükre irányuló javaslatok előkészítése 
során a tagállamok kérhetik, hogy a 
Bizottság szervezze meg a bevált 
gyakorlatok cseréjét, lehetővé téve a 
kérelmező tagállamok számára más 
tagállamok tapasztalatainak felhasználását. 
A tagállamok a technikai támogatási 
eszköz keretében technikai támogatást is 
kérhetnek az arról szóló rendelettel 
összhangban.

(4) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervükre irányuló javaslatok előkészítése 
során a tagállamok kérhetik, hogy a 
Bizottság a tagállamokra nehezedő 
további adminisztratív terhek elkerülése 
érdekében szervezze meg a bevált 
gyakorlatok cseréjét, lehetővé téve a 
kérelmező tagállamok számára más 
tagállamok tapasztalatainak felhasználását. 
A tagállamok a technikai támogatási 
eszköz keretében technikai támogatást is 
kérhetnek az arról szóló rendelettel 
összhangban.

Or. en

Módosítás 1062
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A nagyobb átláthatóság és 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében 
az Európai Parlament illetékes bizottságai 
felkérhetik a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervért felelős tagállami 
képviselőket, hogy jelenjenek meg a 
bizottságok előtt a helyreállítási és 
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rezilienciaépítési terv bemutatása céljából. 
A Bizottság a vonatkozó információkat 
egyidejűleg és egyenlő feltételek mellett az 
Európai Parlament és a Tanács 
rendelkezésére bocsátja. A Bizottság egy 
nyilvános online platformon elérhetővé 
teszi a nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek tervezetét és 
végleges változatát, a jóváhagyás előtt e 
tervek javítása érdekében tett ajánlásait, 
valamint a (16) bekezdésben említett 
értékelések részletes összefoglalóját és a 
benyújtott terveknek adott részletes 
minősítést.

Or. en

Módosítás 1063
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Minden tagállam partnerséget 
szervez az illetékes regionális és helyi 
önkormányzatokkal, a civil 
társadalommal, a környezettel foglalkozó 
partnerekkel és a társadalmi befogadás, 
az alapvető jogok, a fogyatékossággal élők 
személyek jogai, a nemek közötti 
egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség 
előmozdításáért felelős szervekkel. A 
tagállamok e partnereket bevonják a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
előkészítésébe, végrehajtásába és nyomon 
követésébe. A partnerség szervezése és 
végrehajtása a 240/201438/EU 
felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendelet szerint valósul meg.

Or. en

Módosítás 1064
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand
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Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A nagyobb átláthatóság és 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében 
az Európai Parlament illetékes bizottsága 
felkérheti a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervért felelős tagállami 
képviselőket és adott esetben a független 
költségvetési intézményeket, hogy 
jelenjenek meg a bizottságok előtt a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
bemutatása céljából. A vonatkozó 
információk elsőbbséget kapnak, és a 
Bizottság a vonatkozó információkat 
egyidejűleg és egyenlő feltételek mellett az 
Európai Parlament és a Tanács 
rendelkezésére bocsátja.

Or. en

Módosítás 1065
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveket a partnerség elvével összhangban 
az érdekelt felek, így például a 
települések, a helyi és városi hatóságok 
(köztük a nemzeti és regionális fővárosok 
és/vagy az adott tagállam 10 legnagyobb 
városa), a regionális önkormányzatok, a 
nem kormányzati szervezetek és a civil 
társadalmi szervezetek, valamint a 
szakszervezetek és a gazdasági szektor 
képviselőinek megfelelő bevonásával 
készítik el.

Or. en

Módosítás 1066
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques



AM\1213689HU.docx 295/295 PE657.420v01-00

HU

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek elkészítése során 
biztosítják a partnerség elvének 
alkalmazását, a többszintű kormányzás 
megközelítésére építve, a civil társadalom 
és a szociális partnerek bevonásának 
biztosítása mellett.

Or. en


