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Módosítás 1067
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Paul Tang, Joachim Schuster

Rendeletre irányuló javaslat
15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk
A rendszeres folyó költségvetési kiadások 
nem támogathatók a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz keretében.

Or. en

Módosítás 1068
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv értékelése során az 
érintett tagállammal szorosan 
együttműködve jár el. A Bizottság 
észrevételeket tehet vagy kiegészítő 
információkat kérhet. Az érintett tagállam 
rendelkezésre bocsátja a kért kiegészítő 
információkat, és szükség esetén 
módosíthatja a tervet annak hivatalos 
benyújtása előtt.

(1) A Bizottság a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv értékelése során az 
érintett tagállammal szorosan 
együttműködve jár el. A Bizottság 
észrevételeket tehet vagy kiegészítő 
információkat kérhet. Az érintett tagállam 
rendelkezésre bocsátja a kért kiegészítő 
információkat, és szükség esetén 
módosíthatja a tervet annak hivatalos 
benyújtása előtt. A Bizottság az európai 
szociális partnerekkel együttműködésben 
konzultál az érintett ország szociális 
partnereivel annak érdekében, hogy 
meghallgassa a nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv 
felelősségvállalásával, következetességével 
és hatékonyságával kapcsolatos 
véleményüket.

Or. en

Módosítás 1069
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv értékelése során az 
érintett tagállammal szorosan 
együttműködve jár el. A Bizottság 
észrevételeket tehet vagy kiegészítő 
információkat kérhet. Az érintett tagállam 
rendelkezésre bocsátja a kért kiegészítő 
információkat, és szükség esetén 
módosíthatja a tervet annak hivatalos 
benyújtása előtt.

(1) A Bizottság a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv és adott esetben 
frissített változatainak értékelése során – 
az Európai Parlamenttel történő 
konzultációt követően – az érintett 
tagállammal szorosan együttműködve jár 
el. A Bizottság észrevételeket tehet a 
tervjavaslatokkal kapcsolatban vagy 
kiegészítő információkat kérhet. Az érintett 
tagállam rendelkezésre bocsátja a kért 
kiegészítő információkat, és szükség esetén 
módosíthatja a javasolt tervet annak 
hivatalos benyújtása előtt.

Or. en

Módosítás 1070
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság – főként az európai 
szociális partnerekkel együttműködésben 
– konzultál az érintett ország helyi és 
regionális önkormányzataival, szociális 
partnereivel, civil társadalmi 
szervezeteivel és más érintett érdekelt 
feleivel annak érdekében, hogy 
meghallgassa a nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv 
felelősségvállalásával, következetességével 
és hatékonyságával kapcsolatos 
véleményüket.

Or. en

Módosítás 1071
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében



AM\1214176HU.docx 5/220 PE657.421v02-00

HU

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Értékelése során a Bizottság 
figyelembe veszi a különböző tagállamok 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervei 
között kialakult szinergiákat, valamint az 
említett tervek és a többi nemzeti szintű 
beruházási terv közötti kiegészítő jelleget.

Or. en

Módosítás 1072
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv értékelése és az érintett tagállam 
számára elkülönítendő összeg 
meghatározása során a Bizottság 
figyelembe veszi az érintett tagállam által 
az európai szemeszterrel összefüggésben 
benyújtott elemzési információkat, a 15. 
cikk (3) bekezdésében említett indokolást 
és elemeket, valamint az egyéb releváns 
információkat, beleértve különösen az 
érintett tagállam nemzeti 
reformprogramjában és nemzeti energia- és 
klímatervében foglaltakat, valamint adott 
esetben a technikai támogatási eszköz 
keretében kapott technikai támogatásból 
származó információkat.

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv értékelése és az érintett tagállam 
számára elkülönítendő összeg 
meghatározása során a Bizottság 
figyelembe veszi az eszköz 4. cikkben 
meghatározott tágabb célkitűzéseit, az 
érintett tagállam által az európai 
szemeszterrel összefüggésben benyújtott 
elemzési információkat, a Tanáccsal és az 
Európai Parlamenttel megvitatott, 
reformokkal és közberuházásokkal 
kapcsolatos stratégiai szakpolitikai 
irányvonalakat, a reformokkal 
kapcsolatban a strukturálisreform-
támogató programon és a technikai 
támogatási eszközön keresztül szerzett 
tapasztalatokat, a 15. cikk (3) 
bekezdésében említett indokolást és 
elemeket, valamint az egyéb releváns 
információkat, beleértve különösen az 
érintett tagállam nemzeti 
reformprogramjában és nemzeti energia- és 
klímatervében foglaltakat.

Or. en
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Módosítás 1073
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv értékelése és az érintett tagállam 
számára elkülönítendő összeg 
meghatározása során a Bizottság 
figyelembe veszi az érintett tagállam által 
az európai szemeszterrel összefüggésben 
benyújtott elemzési információkat, a 15. 
cikk (3) bekezdésében említett indokolást 
és elemeket, valamint az egyéb releváns 
információkat, beleértve különösen az 
érintett tagállam nemzeti 
reformprogramjában és nemzeti energia- 
és klímatervében foglaltakat, valamint 
adott esetben a technikai támogatási eszköz 
keretében kapott technikai támogatásból 
származó információkat.

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv értékelése és az érintett tagállam 
számára elkülönítendő összeg 
meghatározása során a Bizottság 
figyelembe veszi az érintett tagállam által 
az európai szemeszterrel összefüggésben 
benyújtott elemzési információkat, 
indokolást és elemeket, a 2020–2025 
közötti időszakra vonatkozó uniós nemi 
esélyegyenlőségi stratégiát, a Méltányos 
Átállást Támogató Alap keretében 
kidolgozott, méltányos átállásra vonatkozó 
területi terveket, adott esetben a technikai 
támogatási eszköz keretében kapott 
technikai támogatásból származó 
információkat, valamint az éves 
jogállamisági jelentésben, az uniós 
igazságügyi eredménytáblában, a szociális 
eredménytáblában, illetve a bizottsági 
ajánlásokban foglalt információkat. A 
Bizottság a terv tekintetében független 
szakértő által végzett, nemi szempontú 
hatásvizsgálatot is előír, vagy saját maga 
végzi el ezt az értékelést.

Or. en

Módosítás 1074
Sirpa Pietikäinen
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv értékelése és az érintett tagállam 
számára elkülönítendő összeg 
meghatározása során a Bizottság 

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv értékelése és az érintett tagállam 
számára elkülönítendő összeg 
meghatározása során a Bizottság 
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figyelembe veszi az érintett tagállam által 
az európai szemeszterrel összefüggésben 
benyújtott elemzési információkat, a 15. 
cikk (3) bekezdésében említett indokolást 
és elemeket, valamint az egyéb releváns 
információkat, beleértve különösen az 
érintett tagállam nemzeti 
reformprogramjában és nemzeti energia- és 
klímatervében foglaltakat, valamint adott 
esetben a technikai támogatási eszköz 
keretében kapott technikai támogatásból 
származó információkat.

figyelembe veszi az érintett tagállam által 
az európai szemeszterrel összefüggésben 
benyújtott elemzési információkat, a 15. 
cikk (3) bekezdésében említett indokolást 
és elemeket, valamint az egyéb releváns 
információkat, beleértve különösen az 
érintett tagállam nemzeti 
reformprogramjában és nemzeti energia- és 
klímatervében foglaltakat, valamint adott 
esetben a technikai támogatási eszköz 
keretében kapott technikai támogatásból 
származó információkat. A Bizottság a terv 
tekintetében független szakértők által 
végzett, nemi szempontú hatásvizsgálatot 
is előír, vagy saját maga végzi el ezt az 
értékelést.

Or. en

Módosítás 1075
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Margarida 
Marques, Paul Tang, Joachim Schuster, Kira Marie Peter-Hansen, Gabriele Bischoff, 
Pina Picierno

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv értékelése és az érintett tagállam 
számára elkülönítendő összeg 
meghatározása során a Bizottság 
figyelembe veszi az érintett tagállam által 
az európai szemeszterrel összefüggésben 
benyújtott elemzési információkat, a 15. 
cikk (3) bekezdésében említett indokolást 
és elemeket, valamint az egyéb releváns 
információkat, beleértve különösen az 
érintett tagállam nemzeti 
reformprogramjában és nemzeti energia- és 
klímatervében foglaltakat, valamint adott 
esetben a technikai támogatási eszköz 
keretében kapott technikai támogatásból 
származó információkat.

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv értékelése és az érintett tagállam 
számára elkülönítendő összeg 
meghatározása során a Bizottság 
figyelembe veszi az érintett tagállam által 
az európai szemeszterrel összefüggésben 
benyújtott elemzési információkat, a 15. 
cikk (3) bekezdésében említett indokolást 
és elemeket, valamint az egyéb releváns 
információkat, beleértve különösen az 
érintett tagállam nemzeti 
reformprogramjában és nemzeti energia- és 
klímatervében foglaltakat, valamint adott 
esetben a technikai támogatási eszköz 
keretében kapott technikai támogatásból 
származó információkat. A Bizottság a terv 
tekintetében független szakértő által 
végzett, nemi szempontú hatásvizsgálatot 
is előír, vagy saját maga végzi el ezt az 
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értékelést.
Or. en

Módosítás 1076
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
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv értékelése és az érintett tagállam 
számára elkülönítendő összeg 
meghatározása során a Bizottság 
figyelembe veszi az érintett tagállam által 
az európai szemeszterrel összefüggésben 
benyújtott elemzési információkat, a 15. 
cikk (3) bekezdésében említett indokolást 
és elemeket, valamint az egyéb releváns 
információkat, beleértve különösen az 
érintett tagállam nemzeti 
reformprogramjában és nemzeti energia- és 
klímatervében foglaltakat, valamint adott 
esetben a technikai támogatási eszköz 
keretében kapott technikai támogatásból 
származó információkat.

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv értékelése és az érintett tagállam 
számára elkülönítendő összeg 
meghatározása során a Bizottság 
figyelembe veszi az érintett tagállam által a 
legutóbbi európai szemeszterrel 
összefüggésben benyújtott elemzési 
információkat, a fizetőeszközként az eurót 
használó tagállamokra vonatkozó, az 
euróövezet gazdaságpolitikájáról szóló 
legutóbbi tanácsi ajánlást, a 15. cikk (3) 
bekezdésében említett indokolást és 
elemeket, valamint az egyéb releváns 
információkat, beleértve különösen az 
érintett tagállam nemzeti 
reformprogramjában és nemzeti energia- és 
klímatervében foglaltakat, valamint adott 
esetben a technikai támogatási eszköz 
keretében kapott technikai támogatásból 
származó információkat.

Or. en

Módosítás 1077
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv értékelése és az érintett tagállam 
számára elkülönítendő összeg 

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv értékelése és az érintett tagállam 
számára elkülönítendő összeg 
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meghatározása során a Bizottság 
figyelembe veszi az érintett tagállam által 
az európai szemeszterrel összefüggésben 
benyújtott elemzési információkat, a 15. 
cikk (3) bekezdésében említett indokolást 
és elemeket, valamint az egyéb releváns 
információkat, beleértve különösen az 
érintett tagállam nemzeti 
reformprogramjában és nemzeti energia- és 
klímatervében foglaltakat, valamint adott 
esetben a technikai támogatási eszköz 
keretében kapott technikai támogatásból 
származó információkat.

meghatározása során a Bizottság 
figyelembe veszi az érintett tagállam által 
az európai szemeszterrel összefüggésben 
benyújtott elemzési információkat, a 15. 
cikk (3) bekezdésében említett indokolást 
és elemeket, valamint az egyéb releváns 
információkat, beleértve különösen az 
érintett tagállam nemzeti 
reformprogramjában és nemzeti energia- és 
klímatervében foglaltakat, valamint adott 
esetben a technikai támogatási eszköz 
keretében kapott technikai támogatásból 
származó információkat. Mérlegelni kell 
egy célzott, segítséget és tájékoztatást 
nyújtó többnyelvű weboldal létrehozását.

Or. en

Módosítás 1078
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv értékelése és az érintett tagállam 
számára elkülönítendő összeg 
meghatározása során a Bizottság 
figyelembe veszi az érintett tagállam által 
az európai szemeszterrel összefüggésben 
benyújtott elemzési információkat, a 15. 
cikk (3) bekezdésében említett indokolást 
és elemeket, valamint az egyéb releváns 
információkat, beleértve különösen az 
érintett tagállam nemzeti 
reformprogramjában és nemzeti energia- és 
klímatervében foglaltakat, valamint adott 
esetben a technikai támogatási eszköz 
keretében kapott technikai támogatásból 
származó információkat.

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv értékelése és az érintett tagállam 
számára elkülönítendő összeg 
meghatározása során a Bizottság 
figyelembe veszi az érintett tagállam által 
benyújtott, a 15. cikk (3) bekezdésében 
említett indokolást és elemeket, valamint 
az egyéb releváns információkat, beleértve 
különösen az érintett tagállam nemzeti 
reformprogramjában és nemzeti energia- és 
klímatervében foglaltakat, valamint adott 
esetben a technikai támogatási eszköz 
keretében kapott technikai támogatásból 
származó információkat.

Or. en

Módosítás 1079
Gunnar Beck, Joachim Kuhs
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Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv értékelése és az érintett tagállam 
számára elkülönítendő összeg 
meghatározása során a Bizottság 
figyelembe veszi az érintett tagállam által 
az európai szemeszterrel összefüggésben 
benyújtott elemzési információkat, a 15. 
cikk (3) bekezdésében említett indokolást 
és elemeket, valamint az egyéb releváns 
információkat, beleértve különösen az 
érintett tagállam nemzeti 
reformprogramjában és nemzeti energia- 
és klímatervében foglaltakat, valamint 
adott esetben a technikai támogatási eszköz 
keretében kapott technikai támogatásból 
származó információkat.

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv értékelése és az érintett tagállam 
számára elkülönítendő összeg 
meghatározása során a Bizottság 
figyelembe veszi az érintett tagállam által 
az európai szemeszterrel összefüggésben 
benyújtott elemzési információkat, a 15. 
cikk (3) bekezdésében említett indokolást 
és elemeket, valamint az egyéb releváns 
információkat, beleértve különösen az 
érintett tagállam nemzeti 
reformprogramjában foglaltakat, a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
meghiúsulásának valószínűségét, valamint 
adott esetben a technikai támogatási eszköz 
keretében kapott technikai támogatásból 
származó információkat.

Or. en

Módosítás 1080
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv értékelése és az érintett tagállam 
számára elkülönítendő összeg 
meghatározása során a Bizottság 
figyelembe veszi az érintett tagállam által 
az európai szemeszterrel összefüggésben 
benyújtott elemzési információkat, a 15. 
cikk (3) bekezdésében említett indokolást 
és elemeket, valamint az egyéb releváns 
információkat, beleértve különösen az 
érintett tagállam nemzeti 
reformprogramjában és nemzeti energia- és 
klímatervében foglaltakat, valamint adott 
esetben a technikai támogatási eszköz 
keretében kapott technikai támogatásból 

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv értékelése és az érintett tagállam 
számára elkülönítendő összeg 
meghatározása során a Bizottság 
figyelembe veszi az érintett tagállam által 
benyújtott, rendelkezésre álló elemzési 
információkat, a 15. cikk (3) bekezdésében 
említett indokolást és elemeket, valamint 
az egyéb releváns információkat, beleértve 
különösen az érintett tagállam nemzeti 
reformprogramjában és nemzeti energia- és 
klímatervében foglaltakat, valamint adott 
esetben a technikai támogatási eszköz 
keretében kapott technikai támogatásból 
származó információkat.
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származó információkat.
Or. en

Módosítás 1081
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság értékeli, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
megfelel-e a 4a. cikkben meghatározott 
horizontális követelményeknek:
- a harmadik országbeli stratégiai 
beruházási tervek részét képezik-e azok a 
beruházási projektek, amelyek a (EU) 
2019/452 rendelet 4. cikke alapján a 
tagállamok és a Bizottság által figyelembe 
veendő azon tényezők közé tartoznak, 
amelyek valószínűleg hatást gyakorolnak 
a biztonságra vagy a közrendre;
- a helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervben foglalt intézkedések nem a 
rendszeresen felmerülő nemzeti 
költségvetési kiadásokat helyettesítik-e, 
valamint ezek az intézkedések tiszteletben 
tartják-e az uniós finanszírozáshoz 
kapcsolódó addicionalitás elvét;
- a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
eleget tesz-e a 2020-2025 közötti időszakra 
vonatkozó uniós nemi esélyegyenlőségi 
stratégiában foglalt elveknek;
- a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
teremt-e európai hozzáadott értéket;
- a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
eleget tesz-e a 4a. cikkben meghatározott 
minimumösszegeknek.
Amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv nem felel meg a 
fentiekben felsorolt horizontális 
követelményeknek, a terv nem 
támogatható. Az érintett tagállam a 
technikai támogatási eszköz keretében 
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technikai segítségnyújtás iránti kérelmet 
nyújthat be annak érdekében, hogy a 
következő ciklusokban jobban elő 
lehessen készíteni a javaslatot.

Or. en

Módosítás 1082
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság értékeli, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
megfelel-e a 14. cikk (1a) bekezdésében 
meghatározott horizontális 
követelményeknek:
- a harmadik országbeli stratégiai 
beruházási tervek részét képezik-e azok a 
beruházási projektek, amelyek a (EU) 
2019/452 rendelet 4. cikke alapján a 
tagállamok és a Bizottság által figyelembe 
veendő azon tényezők közé tartoznak, 
amelyek valószínűleg hatást gyakorolnak 
a biztonságra vagy a közrendre;
- a helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervben foglalt intézkedések nem a 
rendszeresen felmerülő nemzeti 
költségvetési kiadásokat helyettesítik-e, 
valamint ezek az intézkedések tiszteletben 
tartják-e az uniós finanszírozáshoz 
kapcsolódó addicionalitás elvét;
- a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
eleget tesz-e a 14. cikk (1a) bekezdésében 
meghatározott minimumösszegnek.
Amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv nem felel meg a 
fentiekben felsorolt horizontális 
követelményeknek, a terv nem 
támogatható. Az érintett tagállam a 
technikai támogatási eszköz keretében 
technikai segítségnyújtás iránti kérelmet 
nyújthat be annak érdekében, hogy a 
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következő ciklusokban jobban elő 
lehessen készíteni a javaslatot.

Or. en

Módosítás 1083
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság értékeli a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv jelentőségét és 
koherenciáját, valamint annak a zöld és 
digitális átálláshoz való hozzájárulását, és 
ebből a célból a következő kritériumokat 
veszi figyelembe:

(3) A Bizottság értékeli a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv jelentőségét és 
koherenciáját, valamint annak a zöld és 
digitális átálláshoz való hozzájárulását, a 
középtávon rendezett költségvetési helyzet 
eléréséhez való hozzájárulását, ami 
biztosítja az államháztartás 
fenntarthatóságát vagy a 
fenntarthatóságának megteremtése felé 
való gyors haladást, és ebből a célból a 
következő kritériumokat veszi figyelembe:

Or. en

Módosítás 1084
Sirpa Pietikäinen
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság értékeli a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv jelentőségét és 
koherenciáját, valamint annak a zöld és 
digitális átálláshoz való hozzájárulását, és 
ebből a célból a következő kritériumokat 
veszi figyelembe:

(3) A Bizottság értékeli a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv jelentőségét és 
koherenciáját, valamint annak a zöld és 
digitális átálláshoz, a reziliens gondozási 
ágazatra való átálláshoz és a nemek 
közötti egyenlőség előmozdításához való 
hozzájárulását, és ebből a célból a 
következő kritériumokat veszi figyelembe:

Or. en

Módosítás 1085
Agnès Evren
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Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság értékeli a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv jelentőségét és 
koherenciáját, valamint annak a zöld és 
digitális átálláshoz való hozzájárulását, és 
ebből a célból a következő kritériumokat 
veszi figyelembe:

(3) A Bizottság értékeli a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv jelentőségét és 
koherenciáját, valamint annak a zöld és 
digitális átálláshoz, valamint az Unió 
stratégiai autonómiájának 
megerősítéséhez való hozzájárulását, és 
ebből a célból a következő kritériumokat 
veszi figyelembe:

Or. fr

Módosítás 1086
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság értékeli a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv jelentőségét és 
koherenciáját, valamint annak a zöld és 
digitális átálláshoz való hozzájárulását, és 
ebből a célból a következő kritériumokat 
veszi figyelembe:

(3) A Bizottság értékeli a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv jelentőségét és 
koherenciáját, és ebből a célból a 
következő kritériumokat veszi figyelembe:

Or. en

Módosítás 1087
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság értékeli a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv jelentőségét és 
koherenciáját, valamint annak a zöld és 
digitális átálláshoz való hozzájárulását, és 
ebből a célból a következő kritériumokat 
veszi figyelembe:

(3) A Bizottság értékeli a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv jelentőségét és 
koherenciáját, valamint annak a 3. és 4. 
cikkben meghatározott alkalmazási 
körhöz és célkitűzésekhez való 
hozzájárulását, és ebből a célból a 
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következő kritériumokat veszi figyelembe:
Or. en

Módosítás 1088
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Paul Tang, Joachim Schuster, Csaba 
Molnár

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság értékeli a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv jelentőségét és 
koherenciáját, valamint annak a zöld és 
digitális átálláshoz való hozzájárulását, és 
ebből a célból a következő kritériumokat 
veszi figyelembe:

(3) A Bizottság értékeli a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv jelentőségét és 
koherenciáját, valamint annak a zöld, 
szociális és digitális átálláshoz való 
hozzájárulását, és ebből a célból a 
következő kritériumokat veszi figyelembe:

Or. en

Módosítás 1089
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Gabriele 
Bischoff, Pina Picierno

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság értékeli a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv jelentőségét és 
koherenciáját, valamint annak a zöld és 
digitális átálláshoz való hozzájárulását, és 
ebből a célból a következő kritériumokat 
veszi figyelembe:

(3) A Bizottság értékeli a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv jelentőségét és 
koherenciáját, valamint annak a zöld, 
gondozási és digitális átálláshoz való 
hozzájárulását, és ebből a célból a 
következő kritériumokat veszi figyelembe:

Or. en

Módosítás 1090
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

(3) A Bizottság értékeli a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv jelentőségét és 
koherenciáját, valamint annak a zöld és 
digitális átálláshoz való hozzájárulását, és 
ebből a célból a következő kritériumokat 
veszi figyelembe:

(3) A Bizottság értékeli a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv eredményességét, 
hatékonyságát, relevanciáját és 
koherenciáját, és ebből a célból a 
következő elemeket veszi figyelembe:

Or. en

Módosítás 1091
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság értékeli a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv jelentőségét és 
koherenciáját, valamint annak a zöld és 
digitális átálláshoz való hozzájárulását, és 
ebből a célból a következő kritériumokat 
veszi figyelembe:

(3) A Bizottság értékeli a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv eredményességét, 
hatékonyságát, relevanciáját és 
koherenciáját, és ebből a célból a 
következő kritériumokat veszi figyelembe:

Or. en

Módosítás 1092
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság értékeli a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv jelentőségét és 
koherenciáját, valamint annak a zöld és 
digitális átálláshoz való hozzájárulását, és 
ebből a célból a következő kritériumokat 
veszi figyelembe:

(3) A Bizottság értékeli a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv európai 
szakpolitikai prioritásokkal kapcsolatos 
relevanciáját, eredményességét, 
hatékonyságát és koherenciáját, és ebből a 
célból a következő kritériumokat veszi 
figyelembe:

Or. en
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Módosítás 1093
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hozzájárul-e az érintett 
tagállamoknak címzett országspecifikus 
ajánlásokban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott más releváns 
dokumentumokban azonosított kihívások 
hatékony kezeléséhez;

törölve

Or. en

Módosítás 1094
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hozzájárul-e az érintett 
tagállamoknak címzett országspecifikus 
ajánlásokban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott más releváns 
dokumentumokban azonosított kihívások 
hatékony kezeléséhez;

törölve

Or. en

Módosítás 1095
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hozzájárul-e az érintett 

törölve
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tagállamoknak címzett országspecifikus 
ajánlásokban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott más releváns 
dokumentumokban azonosított kihívások 
hatékony kezeléséhez;

Or. en

Módosítás 1096
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hozzájárul-e az érintett 
tagállamoknak címzett országspecifikus 
ajánlásokban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott más releváns 
dokumentumokban azonosított kihívások 
hatékony kezeléséhez;

törölve

Or. en

Módosítás 1097
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hozzájárul-e az érintett 
tagállamoknak címzett országspecifikus 
ajánlásokban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott más releváns dokumentumokban 
azonosított kihívások hatékony 
kezeléséhez;

a) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervben megadott indokolás hozzá fog-e 
járulni az érintett tagállamoknak címzett 
országspecifikus ajánlásokban – ideértve 
annak adóügyi vonatkozásait is –, az 
1176/2011/EU rendelet 6. cikke alapján 
megfogalmazott ajánlásokban vagy a 
Bizottság által az európai szemeszter 
keretében hivatalosan elfogadott más 
releváns dokumentumokban azonosított 
kihívások hatékony kezeléséhez, az 
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euróövezeti országok esetében különös 
figyelmet fordítva az Európai Tanács által 
elfogadott, euróövezetet érintő 
ajánlásokra; az országspecifikus 
ajánlásokkal összehangolt intézkedések 
előnyt élveznek a pénzeszközök folyósítása 
során;

Or. en

Módosítás 1098
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hozzájárul-e az érintett 
tagállamoknak címzett országspecifikus 
ajánlásokban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott más releváns 
dokumentumokban azonosított kihívások 
hatékony kezeléséhez;

a) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv összhangban áll-e a 3. cikkben 
meghatározott pillérekkel;

Or. en

Módosítás 1099
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
16 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hozzájárul-e az érintett 
tagállamoknak címzett országspecifikus 
ajánlásokban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott más releváns dokumentumokban 
azonosított kihívások hatékony 
kezeléséhez;

a) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hozzájárul-e az érintett 
tagállamoknak címzett, legutóbbi 
országspecifikus ajánlásokban azonosított 
kihívások, a fizetőeszközként az eurót 
használó tagállamokra vonatkozó, az 
euróövezet gazdaságpolitikájáról szóló 
legutóbbi tanácsi ajánlásban azonosított 
kihívások és prioritások vagy a Bizottság 
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által az európai szemeszter keretében 
hivatalosan elfogadott más releváns 
dokumentumokban azonosított kihívások 
hatékony kezeléséhez;

Or. en

Módosítás 1100
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hozzájárul-e az érintett 
tagállamoknak címzett országspecifikus 
ajánlásokban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott más releváns dokumentumokban 
azonosított kihívások hatékony 
kezeléséhez;

a) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hozzájárul-e az érintett 
tagállamoknak címzett országspecifikus 
ajánlásokban – ideértve annak 
költségvetési vonatkozásait is –, az 
1176/2011/EU rendelet 6. cikke alapján 
megfogalmazott ajánlásokban vagy a 
Bizottság által az európai szemeszter 
keretében hivatalosan elfogadott más 
releváns dokumentumokban azonosított 
kihívások hatékony kezeléséhez;

Or. en

Módosítás 1101
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hozzájárul-e az érintett 
tagállamoknak címzett országspecifikus 
ajánlásokban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott más releváns 
dokumentumokban azonosított kihívások 
hatékony kezeléséhez;

a) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan hozzájárul-e a 
3. cikkben meghatározott alkalmazási 
körhöz és a 4. cikkben meghatározott 
célkitűzésekhez;

Or. en
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Módosítás 1102
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hozzájárul-e az érintett 
tagállamoknak címzett országspecifikus 
ajánlásokban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott más releváns dokumentumokban 
azonosított kihívások hatékony 
kezeléséhez;

a) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hozzájárul-e az érintett 
tagállamoknak címzett, a világjárvány 
gazdasági, foglalkoztatási és társadalmi 
hatásaival kapcsolatban megfogalmazott 
országspecifikus ajánlásokban vagy a 
Bizottság által az európai szemeszter 
keretében hivatalosan elfogadott más 
releváns dokumentumokban azonosított 
kihívások hatékony kezeléséhez;

Or. en

Módosítás 1103
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hozzájárul-e az érintett 
tagállamoknak címzett országspecifikus 
ajánlásokban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott más releváns 
dokumentumokban azonosított kihívások 
hatékony kezeléséhez;

a) az európai szakpolitikai 
prioritásokkal kapcsolatos relevanciát 
illetően:

a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
megfelel-e a 14. cikk (1a) bekezdésében 
említett európai szakpolitikai területekkel 
kapcsolatos minimumösszegnek.

Or. en

Módosítás 1104
Johan Van Overtveldt
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Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hozzájárul-e az érintett 
tagállamoknak címzett országspecifikus 
ajánlásokban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott más releváns dokumentumokban 
azonosított kihívások hatékony 
kezeléséhez;

a) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hozzájárul-e az érintett 
tagállamoknak címzett országspecifikus 
ajánlásokban – ideértve annak 
költségvetési vonatkozásait is – vagy a 
Bizottság által az európai szemeszter 
keretében hivatalosan elfogadott más 
releváns dokumentumokban azonosított 
kihívások hatékony kezeléséhez;

Or. en

Módosítás 1105
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hozzájárul-e az érintett 
tagállamoknak címzett országspecifikus 
ajánlásokban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott más releváns 
dokumentumokban azonosított kihívások 
hatékony kezeléséhez;

a) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hozzájárul-e az érintett 
tagállamoknak címzett országspecifikus 
ajánlásokban és a nemzeti 
reformprogramokban azonosított 
kihívások hatékony kezeléséhez;

Or. en

Módosítás 1106
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hozzájárul-e az érintett 
tagállamoknak címzett országspecifikus 
ajánlásokban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 

a) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hozzájárul-e az érintett 
tagállamoknak címzett országspecifikus 
ajánlásokban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében elfogadott 
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elfogadott más releváns dokumentumokban 
azonosított kihívások hatékony 
kezeléséhez;

más releváns dokumentumokban 
azonosított kihívások hatékony 
kezeléséhez;

Or. en

Módosítás 1107
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) amennyiben a Bizottság részletes 
vizsgálatot követő megállapításai szerint 
valamely tagállamban egyensúlyhiány 
vagy túlzott egyensúlyhiány áll fenn, arra 
vonatkozó magyarázat, hogy az 
1176/2011/EU rendelet 6. cikke alapján 
megfogalmazott ajánlások hogyan 
kezelendők;

Or. en

Módosítás 1108
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv eleget tesz-e a 3. cikkben felsorolt 
európai szakpolitikai területekkel 
kapcsolatban a 14. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott minimumösszegeknek.

Or. en

Módosítás 1109
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

aa) eredményesség:
Or. en

Módosítás 1110
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) a terv tartalmaz-e olyan 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
hozzájárulnak az egységes piac 
megerősítéséhez;

Or. en

Módosítás 1111
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan tartós hatást gyakorol-e az 
érintett tagállamra;

Or. en

Módosítás 1112
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Markus Ferber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ac) az érintett tagállam által javasolt 
intézkedések várhatóan biztosítják-e a 
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helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
eredményes nyomon követését és 
végrehajtását, a tervezett ütemtervre, a 
javasolt mérföldkövekre és célokra, 
valamint a kapcsolódó mutatókra is 
kiterjedően;

Or. en

Módosítás 1113
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – a e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ae) a terv tartalmaz-e olyan 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
hozzájárulnak a zöld és digitális 
átálláshoz, illetve az azokból eredő 
kihívások kezeléséhez;

Or. en

Módosítás 1114
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – a f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

af) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan hozzájárul-e a 
növekedési potenciál erősítéséhez, a 
munkahelyteremtéshez és a tagállam 
gazdasági és társadalmi rezilienciájának 
fokozásához, enyhíti-e a válság gazdasági 
és társadalmi hatásait, valamint 
hozzájárul-e a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió javításához;

Or. en

Módosítás 1115
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
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Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a terv tartalmaz-e olyan 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
hozzájárulnak a zöld és digitális 
átálláshoz, illetve az azokból eredő 
kihívások kezeléséhez;

törölve

Or. en

Módosítás 1116
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a terv tartalmaz-e olyan 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
hozzájárulnak a zöld és digitális 
átálláshoz, illetve az azokból eredő 
kihívások kezeléséhez;

törölve

Or. en

Módosítás 1117
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a terv tartalmaz-e olyan 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
hozzájárulnak a zöld és digitális 
átálláshoz, illetve az azokból eredő 
kihívások kezeléséhez;

b) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan hozzájárul-e a 
fenntartható növekedési potenciál 
erősítéséhez, a színvonalas munkahelyek 
teremtéséhez és az érintett tagállam 
gazdasági, társadalmi és intézményi 
rezilienciájának és válságra való 
felkészültségének fokozásához – 
ugyanakkor a válság gazdasági és 
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társadalmi hatásainak enyhítése 
érdekében előmozdítva a szakpolitikák 
nemi szempontból kiegyensúlyozott 
végrehajtását –, valamint hozzájárul-e a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
javításához;

Or. en

Módosítás 1118
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a terv tartalmaz-e olyan 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
hozzájárulnak a zöld és digitális 
átálláshoz, illetve az azokból eredő 
kihívások kezeléséhez;

b) a terv mennyire hatékonyan járul 
hozzá a zöld és digitális átálláshoz az uniós 
taxonómiával és a „jelentős károkozás 
elkerülését célzó” elvvel összhangban; 
továbbá a terv mennyire járul hozzá a 
nemzeti energia- és klímatervekben 
meghatározott célkitűzésekhez, a 
klímasemleges gazdaságra legkésőbb 
2030-ig, illetve 2050-ig való átálláshoz, 
valamint az (EU) 2018/1999 rendelettel 
(európai klímarendelet) összhangban 
meghatározott célkitűzésekhez;

Or. en

Módosítás 1119
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Joachim Schuster, Csaba Molnár

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a terv tartalmaz-e olyan 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
hozzájárulnak a zöld és digitális átálláshoz, 
illetve az azokból eredő kihívások 
kezeléséhez;

b) a terv tartalmaz-e olyan 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
hozzájárulnak a zöld és digitális átálláshoz, 
illetve az azokból eredő kihívások 
kezeléséhez; a terv tartalmaz-e különösen 
az uniós tagállamokon belüli digitális 
szakadék megszüntetését célzó 
intézkedéseket, valamint a digitális 
jártasság előmozdítására irányuló 
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intézkedéseket;
Or. en

Módosítás 1120
Piernicola Pedicini

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a terv tartalmaz-e olyan 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
hozzájárulnak a zöld és digitális átálláshoz, 
illetve az azokból eredő kihívások 
kezeléséhez;

b) a terv tartalmaz-e olyan 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
hozzájárulnak a zöld átálláshoz, illetve az 
abból eredő kihívások kezeléséhez, 
ideértve azt is, hogy a terv megfelel-e az 
(EU) 2020/852 rendeletben említett 
„jelentős károkozás elkerülését célzó” 
elvnek;

Or. en

Módosítás 1121
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a terv tartalmaz-e olyan 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
hozzájárulnak a zöld és digitális 
átálláshoz, illetve az azokból eredő 
kihívások kezeléséhez;

b) a terv várhatóan hatékonyan 
hozzájárul-e az uniós és a tagállamai 
kötelezettségvállalások – különösen a 
Párizsi Megállapodás, az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljainak és a 
szociális jogok európai pillérének – 
végrehajtásához;

Or. en

Módosítás 1122
Sirpa Pietikäinen
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a terv tartalmaz-e olyan 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
hozzájárulnak a zöld és digitális átálláshoz, 
illetve az azokból eredő kihívások 
kezeléséhez;

b) a terv tartalmaz-e olyan 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
hozzájárulnak a zöld és digitális átálláshoz, 
valamint a reziliens gondozási ágazatra 
való átálláshoz, illetve az azokból eredő 
kihívások kezeléséhez;

Or. en

Módosítás 1123
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Gabriele 
Bischoff, Pina Picierno

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a terv tartalmaz-e olyan 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
hozzájárulnak a zöld és digitális átálláshoz, 
illetve az azokból eredő kihívások 
kezeléséhez;

b) a terv tartalmaz-e olyan 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
hozzájárulnak a zöld, gondozási és digitális 
átálláshoz, illetve az azokból eredő 
kihívások kezeléséhez;

Or. en

Módosítás 1124
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a terv tartalmaz-e olyan 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
hozzájárulnak a zöld és digitális 
átálláshoz, illetve az azokból eredő 
kihívások kezeléséhez;

b) a tervhez igényelt összeg legalább 
50%-a várhatóan hozzájárul-e az az 
éghajlat-politikai és környezetvédelmi 
célkitűzések érvényesítéséhez;

Or. en

Módosítás 1125
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a terv összhangban áll-e az 
iparosodás előtti szinthez viszonyított 
globális hőmérséklet-emelkedés 1,5 °C-ra 
való korlátozását biztosító pályával, az 
uniós éghajlat-politikai és 
környezetvédelmi célkitűzésekkel, és 
különösen az összes helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv becsült 
összköltségének legalább 40%-át olyan 
tevékenységekhez allokálják-e, amelyek az 
(EU) 2020/852 rendelet 10. és 11. cikke 
szerint jelentősen hozzájárulnak az 
éghajlatváltozás mérsékléséhez vagy az 
ahhoz való alkalmazkodáshoz, valamint 
az összes helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv becsült összköltségének legalább 
10%-át olyan tevékenységekhez 
allokálják-e, amelyek jelentősen 
hozzájárulnak az említett rendeletben 
meghatározott környezetvédelmi 
célkitűzések valamelyikéhez;

Or. en

Módosítás 1126
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az éghajlatváltozással és biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos értékelésre 
vonatkozó iránymutatásokat megfelelően 
végrehajtották-e a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben szereplő minden 
egyes intézkedés esetében, valamint az 
(EU) 2020/852 rendelet 17. cikkével 
összhangban a tagállami helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben szereplő egyetlen 
intézkedés sem sérti-e az ugyanezen 
rendeletben felsorolt környezetvédelmi 
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célkitűzések egyikét sem;
Or. en

Módosítás 1127
Piernicola Pedicini

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a terv tartalmaz-e olyan 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
hozzájárulnak a digitális átálláshoz, 
illetve az abból eredő kihívások 
kezeléséhez, ideértve a digitális 
technológiák új generációjának 
bevezetéséhez kapcsolódó egészségügyi 
kockázatok kezelését célzó, arányos 
enyhítő intézkedéseket is;

Or. en

Módosítás 1128
Martin Hojsík

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az intézkedések hozzá fognak-e 
járulni a Bizottság által a 14. cikk (2) 
bekezdésével összhangban rendelkezésre 
bocsátott módszertan alapján 
meghatározott, az éghajlati szempontok 
érvényesítéséhez kapcsolódó kiadásokra 
vonatkozó 37%-os célérték eléréséhez;

Or. en

Módosítás 1129
Sirpa Pietikäinen

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

ba) az intézkedések hozzá fognak-e 
járulni a Bizottság által a 14. cikk (2) 
bekezdésével összhangban rendelkezésre 
bocsátott módszertan alapján 
meghatározott, az éghajlati szempontok 
érvényesítéséhez kapcsolódó kiadásokra 
vonatkozó 40%-os célérték eléréséhez;

Or. en

Módosítás 1130
Linea Søgaard-Lidell

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a terv tartalmaz-e olyan 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
hozzájárulnak az ENSZ fenntartható 
fejlődési céljainak végrehajtásához;

Or. en

Módosítás 1131
Agnès Evren

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) tartalmaz-e a terv olyan 
intézkedéseket, amelyek csökkentik a 
harmadik országoktól való függőséget a 
stratégiai területeken;

Or. fr

Módosítás 1132
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
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Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a terv tartalmaz-e olyan 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
megerősítik az Unió stratégiai 
autonómiáját;

Or. en

Módosítás 1133
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) hatékonyság:
Or. en

Módosítás 1134
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a tagállamok által a 14. cikk (1c) 
bekezdésében említett módszertan alapján 
benyújtott indokolás bemutatja-e, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervben 
előirányzott összes reform és beruházás 
eleget tesz a „jelentős károkozás 
elkerülését célzó” elvnek és a 
biztosítékokkal kapcsolatos 
minimumkövetelményeknek, a terv kerüli-
e a a szén-dioxid-kibocsátással 
kapcsolatos esetleges bezáródási 
hatásokat és nem támogatja-e a 14. cikk 
(1d) bekezdésében említett gazdasági 
tevékenységeket, továbbá a helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervben a 
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környezetvédelmi célkitűzésekre 
előirányzott költségekre vonatkozó becslés 
hiteles-e és megfelel-e a 14. cikk (1c) 
bekezdésében foglalt követelményeknek;

Or. en

Módosítás 1135
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a szociális jogok európai pillére 
végrehajtásának nyomon követésére 
szolgáló bizottsági módszertant helyesen 
alkalmazták-e, a tagállami helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervben szereplő egyes 
intézkedések várhatóan biztosítani fogják-
e, hogy a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervhez kért összegek 
legalább 30%-a hozzájáruljon a szociális 
jogok európai pilléréhez kapcsolódó elvek 
végrehajtásához, továbbá a Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz által 
támogatott reformok és beruházások 
egyike sem ellentétes-e a szociális jogok 
európai pillérének végrehajtásával;

Or. en

Módosítás 1136
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Markus Ferber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv becsült összköltségére vonatkozóan a 
tagállam által benyújtott indokolás 
észszerű és valószerű-e, valamint az 
összköltség arányos-e a gazdaságra és a 
foglalkoztatásra gyakorolt várható 
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hatással;
Or. en

Módosítás 1137
Martin Hojsík

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) az intézkedések hozzá fognak-e 
járulni a Bizottság által a 14. cikk (2) 
bekezdésével összhangban rendelkezésre 
bocsátott módszertan alapján 
meghatározott, a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos kiadásokra vonatkozó 10%-os 
horizontális célérték eléréséhez;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás kettős elszámolásra adna lehetőséget: a biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
10%-os célérték elérése éghajlat-politikai kiadások révén is elősegíthető.

Módosítás 1138
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
16 cikk – 3 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a terv tartalmaz-e olyan 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
hozzájárulnak az ENSZ fenntartható 
fejlődési céljainak végrehajtásához és a 
szociális jogok európai pilléréhez;

Or. en

Módosítás 1139
Sirpa Pietikäinen



PE657.421v02-00 36/220 AM\1214176HU.docx

HU

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) az intézkedések hozzá fognak-e 
járulni a Bizottság által a 14. cikk (2) 
bekezdésével összhangban rendelkezésre 
bocsátott módszertan alapján 
meghatározott, a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos kiadásokra vonatkozó 10%-os 
célérték eléréséhez;

Or. en

Módosítás 1140
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – b c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bc) a tervben szereplő intézkedések 
várhatóan előmozdítják-e a nyílt és 
akadálymentes digitális társadalmat és 
gazdaságot, ideértve annak kifejtését is, 
hogy az intézkedések milyen módon 
tartják tiszteletben az átjárhatóság, az 
energiahatékonyság és az adatvédelem 
elvét, valamint hogyan kezelik az 
átállásból, többek között a digitális 
torzulásokból, az egyenlőtlenségből, az 
elégtelen digitális hozzáférésből és a 
gyenge digitális készségekből eredő 
kihívásokat;

Or. en

Módosítás 1141
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, Linea Søgaard-Lidell, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – b c pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bc) a terv tartalmaz-e olyan 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
hozzájárulnak az uniós éghajlat-politikai 
és környezetvédelmi célkitűzések, 
különösen a 2030-ra kitűzött, frissített 
uniós éghajlat-politikai célok és a 2050-ig 
megvalósítandó klímasemlegességi 
célkitűzés eléréséhez;

Or. en

Módosítás 1142
Martin Hojsík

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – b c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bc) az intézkedések összhangban 
vannak-e a 3. cikkben említett „jelentős 
károkozás elkerülését célzó” elvre 
vonatkozó iránymutatásokkal;

Or. en

Módosítás 1143
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – b c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bc) az intézkedések összhangban 
vannak-e a 3. cikkben említett „jelentős 
károkozás elkerülését célzó” elvre 
vonatkozó iránymutatásokkal;

Or. en

Módosítás 1144
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
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Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – b d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bd) a terv tartalmaz-e olyan 
intézkedéseket, amelyek azt hivatottak 
biztosítani, hogy a Bizottság által a 14. 
cikk (2a) bekezdésével összhangban 
rendelkezésre bocsátott módszertan 
alapján a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervre igényelt összeg 
legalább 37%-a hozzájáruljon az éghajlat-
politikai célkitűzések érvényesítéséhez, 
valamint annak bemutatása, hogy ezek az 
intézkedések hogyan fogják jelentősen 
csökkenteni az éghajlatbarát beruházások 
terén meglévő nemzeti szakadékot;

Or. en

Módosítás 1145
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – b d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bd) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv részét képező nemi esélyegyenlőségi 
terv valóban foglalkozik-e a válság során 
felmerült, nemek közötti egyenlőséggel 
kapcsolatos kérdések hatásaival és 
biztosítja-e a nemek közötti egyenlőséget, 
különösen a foglalkoztatás, az egyenlő 
bérek és a finanszírozási eszközökhöz való 
hozzáférés terén, valamint tartalmaz-e 
olyan intézkedéseket, amelyek célja a 
nemi alapú és családon belüli erőszak és a 
szexuális zaklatás megelőzése és 
leküzdése;

Or. en

Módosítás 1146
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
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Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan tartós hatást gyakorol-e az 
érintett tagállamra;

törölve

Or. en

Módosítás 1147
Margarida Marques, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan tartós hatást gyakorol-e az 
érintett tagállamra;

c) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv a strukturálisreform-támogató 
program vagy a technikai támogatási 
eszköz keretében végrehajtott vagy 
tervezett reformokhoz kapcsolódik-e és 
várhatóan tartós hatást gyakorol-e az 
érintett tagállamra;

Or. en

Módosítás 1148
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan tartós hatást gyakorol-e az 
érintett tagállamra;

c) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan tartós hatást gyakorol-e az 
érintett tagállamra, különösen a létrehozott 
munkahelyek minőségére és 
fenntarthatóságára;

Or. en

Módosítás 1149
Sirpa Pietikäinen
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a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv részét képező nemi esélyegyenlőségi 
terv valóban foglalkozik-e a válság során 
felmerült, nemek közötti egyenlőséggel 
kapcsolatos kérdésekkel, biztosítja-e a 
nemek közötti egyenlőséget, különösen a 
foglalkoztatás, az egyenlő bérek és a 
finanszírozási eszközökhöz való 
hozzáférés terén, hozzájárul-e a nemek 
közötti egyenlőség érvényesítése elvének 
előmozdításához és a nemi alapú 
megkülönböztetés felszámolásához, 
valamint tartalmaz-e olyan intézkedéseket, 
amelyek célja a nemi alapú és családon 
belüli erőszak és a szexuális zaklatás 
megelőzése és leküzdése;

Or. en

Módosítás 1150
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
16 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv részét képező nemi esélyegyenlőségi 
terv valóban foglalkozik-e a válság során 
felmerült, nemek közötti egyenlőséggel 
kapcsolatos kérdésekkel és biztosítja-e a 
nemek közötti egyenlőséget, különösen a 
foglalkoztatás és a finanszírozási 
eszközökhöz való hozzáférés terén, 
valamint tartalmaz-e olyan intézkedéseket, 
amelyek célja a nemi alapú és a családon 
belüli erőszak megelőzése és leküzdése;

Or. en
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Módosítás 1151
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) relevancia:
Or. en

Módosítás 1152
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hozzájárul-e az érintett 
tagállamoknak címzett országspecifikus 
ajánlásokban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott más releváns 
dokumentumokban azonosított kihívások 
hatékony kezeléséhez; 

Or. en

Módosítás 1153
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan hozzájárul-e a 
növekedési potenciál erősítéséhez, a 
munkahelyteremtéshez és a tagállam 
gazdasági és társadalmi rezilienciájának 
fokozásához, enyhíti-e a válság gazdasági 
és társadalmi hatásait, valamint 

törölve
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hozzájárul-e a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió javításához;

Or. en

Módosítás 1154
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan hozzájárul-e a 
növekedési potenciál erősítéséhez, a 
munkahelyteremtéshez és a tagállam 
gazdasági és társadalmi rezilienciájának 
fokozásához, enyhíti-e a válság gazdasági 
és társadalmi hatásait, valamint 
hozzájárul-e a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió javításához;

törölve

Or. en

Módosítás 1155
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan hozzájárul-e a 
növekedési potenciál erősítéséhez, a 
munkahelyteremtéshez és a tagállam 
gazdasági és társadalmi rezilienciájának 
fokozásához, enyhíti-e a válság gazdasági 
és társadalmi hatásait, valamint 
hozzájárul-e a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió javításához;

d) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hozzájárul-e az érintett 
tagállamoknak címzett vonatkozó 
országspecifikus ajánlásokban vagy a 
Bizottság által a 2020-as európai 
szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott más releváns 
dokumentumokban azonosított kihívások 
hatékony kezeléséhez, valamint 
hozzájárul-e az uniós éghajlat-politikai és 
környezetvédelmi célkitűzések, a 
Méltányos Átállást Támogató Alap 
keretében kidolgozott, méltányos átállásra 
vonatkozó területi tervek és 2020–2025 
között időszakra vonatkozó uniós nemi 
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esélyegyenlőségi stratégia 
végrehajtásához;

Or. en

Módosítás 1156
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan hozzájárul-e a 
növekedési potenciál erősítéséhez, a 
munkahelyteremtéshez és a tagállam 
gazdasági és társadalmi rezilienciájának 
fokozásához, enyhíti-e a válság gazdasági 
és társadalmi hatásait, valamint hozzájárul-
e a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió javításához;

d) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan követi-e az Európai 
Parlament és a Tanács által a reformok és 
a közberuházások kapcsán megvitatott 
legutóbbi stratégiai irányvonalakat, 
amelyek hatékonyan hozzájárulnak a 
növekedési potenciál erősítéséhez, a 
munkahelyteremtéshez és a tagállam 
gazdasági és társadalmi rezilienciájának 
fokozásához, biztosítja az egységes piac 
megfelelő működését, enyhíti a válság 
gazdasági és társadalmi hatásait, valamint 
hozzájárul a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió javításához;

Or. en

Módosítás 1157
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan hozzájárul-e a 
növekedési potenciál erősítéséhez, a 
munkahelyteremtéshez és a tagállam 
gazdasági és társadalmi rezilienciájának 
fokozásához, enyhíti-e a válság gazdasági 
és társadalmi hatásait, valamint hozzájárul-
e a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió javításához;

d) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan hozzájárul-e a 
Párizsi Megállapodással összhangban álló 
tevékenységek gyorsabb ütemű 
fejlesztéséhez és az annak meg nem felelő 
tevékenységek csökkentéséhez, a 
munkahelyteremtéshez és a tagállam 
gazdasági és társadalmi rezilienciájának 
fokozásához, enyhíti-e a válság gazdasági 
és társadalmi hatásait, valamint hozzájárul-
e a gazdasági, társadalmi és területi 
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kohézió javításához;
Or. en

Módosítás 1158
Piernicola Pedicini

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan hozzájárul-e a 
növekedési potenciál erősítéséhez, a 
munkahelyteremtéshez és a tagállam 
gazdasági és társadalmi rezilienciájának 
fokozásához, enyhíti-e a válság gazdasági 
és társadalmi hatásait, valamint hozzájárul-
e a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió javításához;

d) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan hozzájárul-e a 
növekedési potenciál erősítéséhez, a 
munkahelyteremtéshez és a tagállam 
gazdasági és társadalmi rezilienciájának 
fokozásához, enyhíti-e a válság gazdasági 
és társadalmi hatásait azokban a régiókban 
és területeken, ahol a tagállamokon belül 
a legmagasabb a munkanélküliségi ráta, 
valamint hozzájárul-e a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió javításához;

Or. en

Módosítás 1159
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan hozzájárul-e a 
növekedési potenciál erősítéséhez, a 
munkahelyteremtéshez és a tagállam 
gazdasági és társadalmi rezilienciájának 
fokozásához, enyhíti-e a válság gazdasági 
és társadalmi hatásait, valamint 
hozzájárul-e a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió javításához;

d) alapjában véve konzultáltak-e a 
helyi és regionális önkormányzatokkal, a 
szociális partnerekkel, a 
munkavállalókkal, a helyi közösségekkel, 
a civil társadalmi szervezetekkel és minden 
más érintett érdekelt féllel mind nemzeti, 
mind regionális szinten;

Or. en

Módosítás 1160
Sirpa Pietikäinen
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a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan hozzájárul-e a 
növekedési potenciál erősítéséhez, a 
munkahelyteremtéshez és a tagállam 
gazdasági és társadalmi rezilienciájának 
fokozásához, enyhíti-e a válság gazdasági 
és társadalmi hatásait, valamint hozzájárul-
e a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió javításához;

d) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan hozzájárul-e a 
növekedési potenciál erősítéséhez, a nemek 
közötti egyenlőséget elősegítő 
munkahelyteremtéshez és a tagállam 
gazdasági és társadalmi rezilienciájának 
fokozásához, enyhíti-e a válság gazdasági 
és társadalmi hatásait, valamint hozzájárul-
e a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió javításához és a nemek közötti 
egyenlőség fokozásához;

Or. en

Módosítás 1161
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan hozzájárul-e a 
növekedési potenciál erősítéséhez, a 
munkahelyteremtéshez és a tagállam 
gazdasági és társadalmi rezilienciájának 
fokozásához, enyhíti-e a válság gazdasági 
és társadalmi hatásait, valamint hozzájárul-
e a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió javításához;

d) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan hozzájárul-e a 
növekedési potenciál erősítéséhez, a 
munkahelyteremtéshez, a társadalmi 
haladáshoz, a tagállam gazdasági és 
társadalmi rezilienciájának fokozásához és 
az egyenlőtlenségek csökkentéséhez, 
enyhíti-e a válság gazdasági és társadalmi 
hatásait, valamint hozzájárul-e a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió javításához;

Or. en

Módosítás 1162
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan hozzájárul-e a 
növekedési potenciál erősítéséhez, a 
munkahelyteremtéshez és a tagállam 
gazdasági és társadalmi rezilienciájának 
fokozásához, enyhíti-e a válság gazdasági 
és társadalmi hatásait, valamint hozzájárul-
e a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió javításához;

d) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan hozzájárul-e a 
növekedési potenciál erősítéséhez, a 
munkahelyteremtéshez, a társadalmi 
haladáshoz, a tagállam gazdasági és 
társadalmi rezilienciájának fokozásához és 
az egyenlőtlenségek csökkentéséhez, 
enyhíti-e a válság gazdasági és társadalmi 
hatásait, valamint hozzájárul-e a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió javításához;

Or. en

Módosítás 1163
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan hozzájárul-e a 
növekedési potenciál erősítéséhez, a 
munkahelyteremtéshez és a tagállam 
gazdasági és társadalmi rezilienciájának 
fokozásához, enyhíti-e a válság gazdasági 
és társadalmi hatásait, valamint hozzájárul-
e a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió javításához;

d) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan hozzájárul-e a 
növekedési potenciál erősítéséhez, a 
hosszú távú versenyképességhez, a 
munkahelyteremtéshez és a tagállam 
gazdasági és társadalmi rezilienciájának 
fokozásához, enyhíti-e a válság gazdasági 
és társadalmi hatásait, valamint hozzájárul-
e a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió javításához;

Or. en

Módosítás 1164
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Joachim Schuster, Csaba Molnár

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan hozzájárul-e a 
növekedési potenciál erősítéséhez, a 
munkahelyteremtéshez és a tagállam 

d) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan hozzájárul-e a 
növekedési potenciál erősítéséhez, a 
termelékenységhez, a 
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gazdasági és társadalmi rezilienciájának 
fokozásához, enyhíti-e a válság gazdasági 
és társadalmi hatásait, valamint hozzájárul-
e a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió javításához;

munkahelyteremtéshez és a tagállam 
gazdasági és társadalmi rezilienciájának 
fokozásához, enyhíti-e a válság gazdasági 
és társadalmi hatásait, valamint hozzájárul-
e a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió javításához;

Or. en

Módosítás 1165
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
16 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan hozzájárul-e a 
növekedési potenciál erősítéséhez, a 
munkahelyteremtéshez és a tagállam 
gazdasági és társadalmi rezilienciájának 
fokozásához, enyhíti-e a válság gazdasági 
és társadalmi hatásait, valamint hozzájárul-
e a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió javításához;

d) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan hozzájárul-e a 
növekedési potenciál erősítéséhez, a 
munkahelyteremtéshez, a nemek közötti 
egyenlőséghez és a tagállam gazdasági és 
társadalmi rezilienciájának fokozásához, 
enyhíti-e a válság gazdasági és társadalmi 
hatásait, valamint hozzájárul-e a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió javításához;

Or. en

Módosítás 1166
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan hozzájárul-e a 
növekedési potenciál erősítéséhez, a 
munkahelyteremtéshez és a tagállam 
gazdasági és társadalmi rezilienciájának 
fokozásához, enyhíti-e a válság gazdasági 
és társadalmi hatásait, valamint hozzájárul-
e a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió javításához;

d) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan hozzájárul-e a 
növekedési potenciál erősítéséhez, a 
munkahelyteremtéshez és a tagállam 
gazdasági, területi és társadalmi 
rezilienciájának fokozásához, enyhíti-e a 
válság gazdasági, társadalmi és 
demográfiai hatásait, valamint hozzájárul-
e a gazdasági, társadalmi és területi 



PE657.421v02-00 48/220 AM\1214176HU.docx

HU

kohézió javításához;
Or. en

Módosítás 1167
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan hozzájárul-e a 
növekedési potenciál erősítéséhez, a 
munkahelyteremtéshez és a tagállam 
gazdasági és társadalmi rezilienciájának 
fokozásához, enyhíti-e a válság gazdasági 
és társadalmi hatásait, valamint hozzájárul-
e a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió javításához;

d) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan hozzájárul-e a 
növekedési potenciál erősítéséhez, a 
munkahelyteremtéshez és a tagállam 
gazdasági, költségvetési és társadalmi 
rezilienciájának fokozásához, enyhíti-e a 
válság gazdasági és társadalmi hatásait, 
valamint hozzájárul-e a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió javításához;

Or. en

Módosítás 1168
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan hozzájárul-e a 
növekedési potenciál erősítéséhez, a 
munkahelyteremtéshez és a tagállam 
gazdasági és társadalmi rezilienciájának 
fokozásához, enyhíti-e a válság gazdasági 
és társadalmi hatásait, valamint hozzájárul-
e a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió javításához;

d) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan hozzájárul-e a 
környezetbarát növekedési potenciál 
erősítéséhez, a munkahelyteremtéshez és a 
tagállam gazdasági és társadalmi 
rezilienciájának fokozásához, enyhíti-e a 
válság gazdasági és társadalmi hatásait, 
valamint hozzájárul-e a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió javításához;

Or. en

Módosítás 1169
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan hozzájárul-e a 
növekedési potenciál erősítéséhez, a 
munkahelyteremtéshez és a tagállam 
gazdasági és társadalmi rezilienciájának 
fokozásához, enyhíti-e a válság gazdasági 
és társadalmi hatásait, valamint hozzájárul-
e a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió javításához;

d) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan hozzájárul-e a 
növekedési potenciál erősítéséhez, a 
munkahelyteremtéshez és a tagállam 
gazdasági és társadalmi rezilienciájának 
fokozásához, enyhíti-e a válság gazdasági, 
társadalmi és demográfiai hatásait, 
valamint hozzájárul-e a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió javításához;

Or. en

Módosítás 1170
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan hozzájárul-e a 
növekedési potenciál erősítéséhez, a 
munkahelyteremtéshez és a tagállam 
gazdasági és társadalmi rezilienciájának 
fokozásához, enyhíti-e a válság gazdasági 
és társadalmi hatásait, valamint 
hozzájárul-e a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió javításához;

d) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan hozzájárul-e a 
növekedési potenciál erősítéséhez, a 
munkahelyteremtéshez és a válságból való 
kilábalással összefüggésben a tagállam 
gazdasági és társadalmi rezilienciájának 
fokozásához, valamint enyhíti-e a válság 
gazdasági és társadalmi hatásait;

Or. en

Módosítás 1171
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a tervben szereplő intézkedések 
várhatóan idéznek-e elő javulást a 
szociális jogok európai pilléréhez és az 
ahhoz tartozó szociális eredménytáblához 
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kapcsolódó elvek tekintetében;
Or. en

Módosítás 1172
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) koherencia:
Or. en

Módosítás 1173
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tartalmaz-e olyan, a 
reformok és a közberuházási projektek 
végrehajtására irányuló intézkedéseket, 
amelyek koherens fellépéseket képeznek;

Or. en

Módosítás 1174
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) a terv tartalmaz-e olyan 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
kezelik az EUMSZ 2. cikkében rögzített 
érték tekintetében tapasztalható 
hiányosságokat;
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Or. en

Módosítás 1175
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – d c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dc) a reformvállalások átfogó 
reformcsomagot alkotnak-e;

Or. en

Módosítás 1176
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv becsült összköltségére vonatkozóan a 
tagállam által benyújtott indokolás 
észszerű és valószerű-e, valamint az 
összköltség arányos-e a gazdaságra és a 
foglalkoztatásra gyakorolt várható 
hatással;

törölve

Or. en

Módosítás 1177
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv becsült összköltségére vonatkozóan a 
tagállam által benyújtott indokolás 
észszerű és valószerű-e, valamint az 
összköltség arányos-e a gazdaságra és a 

e) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv becsült összköltségére vonatkozóan a 
tagállam által benyújtott indokolás 
észszerű és valószerű-e, valamint 
összhangban van-e a költséghatékonyság 
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foglalkoztatásra gyakorolt várható hatással; elvével, továbbá az összköltség arányos-e a 
gazdaságra és a foglalkoztatásra gyakorolt 
várható hatással; valamint a költségek 
közvetlenül kapcsolódnak-e a benyújtott, 
növekedést serkentő reformokhoz és a 
fenntartható beruházásokhoz;

Or. en

Módosítás 1178
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv becsült összköltségére vonatkozóan a 
tagállam által benyújtott indokolás 
észszerű és valószerű-e, valamint az 
összköltség arányos-e a gazdaságra és a 
foglalkoztatásra gyakorolt várható hatással;

e) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv becsült összköltségére vonatkozóan a 
tagállam által benyújtott indokolás 
észszerű és valószerű-e, valamint az 
összköltség arányos-e a gazdaságra és a 
foglalkoztatásra gyakorolt várható hatással, 
továbbá a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv összhangban van-e 
a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás elvével;

Or. en

Módosítás 1179
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv becsült összköltségére vonatkozóan a 
tagállam által benyújtott indokolás 
észszerű és valószerű-e, valamint az 
összköltség arányos-e a gazdaságra és a 
foglalkoztatásra gyakorolt várható hatással;

e) hatékonyság:

a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
becsült összköltségére vonatkozóan a 
tagállam által benyújtott indokolás 
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észszerű és valószerű-e, valamint 
összhangban van-e a költséghatékonyság 
elvével, továbbá az összköltség arányos-e a 
gazdaságra és a foglalkoztatásra gyakorolt 
várható hatással;

Or. en

Módosítás 1180
Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv becsült összköltségére vonatkozóan a 
tagállam által benyújtott indokolás 
észszerű és valószerű-e, valamint az 
összköltség arányos-e a gazdaságra és a 
foglalkoztatásra gyakorolt várható hatással;

e) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv becsült összköltségére vonatkozóan a 
tagállam által benyújtott indokolás 
észszerű és valószerű-e, valamint az 
összköltség arányos-e a gazdaságra és a 
foglalkoztatásra gyakorolt várható hatással, 
illetve a jogszabályokkal összhangban a 
kifizetési tervvel;

Or. en

Módosítás 1181
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv becsült összköltségére vonatkozóan a 
tagállam által benyújtott indokolás 
észszerű és valószerű-e, valamint az 
összköltség arányos-e a gazdaságra és a 
foglalkoztatásra gyakorolt várható 
hatással;

e) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv becsült összköltségére vonatkozóan a 
tagállam által benyújtott indokolás 
kielégítő-e a környezetvédelmi célok 
elérése felé tett szükséges előrelépésekhez 
és valószerű-e a gazdaságra és a 
foglalkoztatásra gyakorolt hatás 
tekintetében;

Or. en

Módosítás 1182
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle
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Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv becsült összköltségére vonatkozóan a 
tagállam által benyújtott indokolás 
észszerű és valószerű-e, valamint az 
összköltség arányos-e a gazdaságra és a 
foglalkoztatásra gyakorolt várható 
hatással;

e) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv becsült összköltségére vonatkozóan a 
tagállam által benyújtott indokolás 
észszerű és valószerű-e, valamint a 
gazdaságra és a foglalkoztatásra gyakorolt 
várható hatásra tekintettel 
költséghatékony-e;

Or. en

Módosítás 1183
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv elegendő biztosítékot nyújt-e arra, 
hogy az uniós költségvetés végrehajtását 
illetően összhangban áll a költségvetési 
rendelet összeférhetetlenségre vonatkozó 
szabályaival;

Or. en

Módosítás 1184
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv hogyan illeszkedik a tagállamnak a 
rendezett költségvetési egyenleg uniós 
gazdaságirányítási kerettel összhangban 
történő megteremtését vagy helyreállítását 
célzó középtávú tervébe;

Or. en
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Módosítás 1185
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tartalmaz-e olyan, a 
reformok és a közberuházási projektek 
végrehajtására irányuló intézkedéseket, 
amelyek koherens fellépéseket képeznek;

törölve

Or. en

Módosítás 1186
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tartalmaz-e olyan, a 
reformok és a közberuházási projektek 
végrehajtására irányuló intézkedéseket, 
amelyek koherens fellépéseket képeznek;

törölve

Or. en

Módosítás 1187
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv olyan intézkedéseket 
tartalmaz-e a reformok és a közberuházási 
projektek végrehajtására vonatkozóan, 
amelyek koherens fellépéseket képeznek;

f) az érintett tagállam által javasolt 
intézkedések várhatóan biztosítják-e a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
eredményes végrehajtását, a tervezett 
ütemtervre, a javasolt mérföldkövekre és 
célokra, valamint a kapcsolódó mutatókra 
is kiterjedően, ami magában foglalja a 
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szociális eredménytábla által lefedett 
területeken a teljesítmény javítása terén 
elért haladást is;

Or. en

Módosítás 1188
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv olyan intézkedéseket 
tartalmaz-e a reformok és a közberuházási 
projektek végrehajtására vonatkozóan, 
amelyek koherens fellépéseket képeznek;

f) a javasolt intézkedések és kiadások 
európai hozzáadott értéket teremtenek-e;

Or. en

Módosítás 1189
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tartalmaz-e olyan, a 
reformok és a közberuházási projektek 
végrehajtására irányuló intézkedéseket, 
amelyek koherens fellépéseket képeznek;

f) a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv olyan intézkedéseket 
tartalmaz-e a növekedést serkentő 
reformok és a fenntartható közberuházási 
projektek végrehajtására vonatkozóan, 
amelyek koherens fellépéseket képeznek;

Or. en

Módosítás 1190
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – g pont



AM\1214176HU.docx 57/220 PE657.421v02-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az érintett tagállam által javasolt 
intézkedések várhatóan biztosítják-e a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
eredményes végrehajtását, a tervezett 
ütemtervre, a javasolt mérföldkövekre és 
célokra, valamint a kapcsolódó mutatókra 
is kiterjedően.

törölve

Or. en

Módosítás 1191
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az érintett tagállam által javasolt 
intézkedések várhatóan biztosítják-e a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
eredményes végrehajtását, a tervezett 
ütemtervre, a javasolt mérföldkövekre és 
célokra, valamint a kapcsolódó mutatókra 
is kiterjedően.

g) az érintett tagállam által javasolt 
intézkedések várhatóan biztosítják-e a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
eredményes végrehajtását, a tervezett 
ütemtervre, a javasolt mérföldkövekre és 
célokra, valamint a kapcsolódó mutatókra 
is kiterjedően, ami magában foglalja a 
szociális eredménytábla által lefedett 
területeken a teljesítmény javítása terén 
elért haladást is;

Or. en

Módosítás 1192
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az érintett tagállam által javasolt 
intézkedések várhatóan biztosítják-e a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
eredményes végrehajtását, a tervezett 
ütemtervre, a javasolt mérföldkövekre és 
célokra, valamint a kapcsolódó mutatókra 

g) koherencia:
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is kiterjedően.

az érintett tagállam által javasolt 
intézkedések várhatóan biztosítják-e a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
eredményes és hatékony nyomon követését 
és végrehajtását, a tervezett ütemtervre, a 
javasolt mérföldkövekre és célokra, 
valamint a kapcsolódó mutatókra is 
kiterjedően;

Or. en

Módosítás 1193
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az érintett tagállam által javasolt 
intézkedések várhatóan biztosítják-e a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
eredményes végrehajtását, a tervezett 
ütemtervre, a javasolt mérföldkövekre és 
célokra, valamint a kapcsolódó mutatókra 
is kiterjedően.

g) az érintett tagállam által javasolt 
intézkedések várhatóan biztosítják-e a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
eredményes végrehajtását, a tervezett 
ütemtervre, a javasolt tudományos alapú 
és időhöz kötött mérföldkövekre és 
célokra, valamint a fenntarthatósági 
mutatókra is kiterjedően.

Or. en

Módosítás 1194
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az érintett tagállam által javasolt 
intézkedések várhatóan biztosítják-e a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
eredményes végrehajtását, a tervezett 
ütemtervre, a javasolt mérföldkövekre és 
célokra, valamint a kapcsolódó mutatókra 
is kiterjedően.

g) az érintett tagállam által javasolt 
intézkedések várhatóan biztosítják-e a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
eredményes végrehajtását, a tervezett 
ütemtervre, a javasolt mérföldkövekre és 
célokra, a meghiúsulás valószínűségére, 
valamint a kapcsolódó mutatókra is 
kiterjedően.

Or. en
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Módosítás 1195
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az érintett tagállam által javasolt 
intézkedések várhatóan biztosítják-e a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
eredményes végrehajtását, a tervezett 
ütemtervre, a javasolt mérföldkövekre és 
célokra, valamint a kapcsolódó mutatókra 
is kiterjedően.

g) az érintett tagállam által javasolt 
intézkedések várhatóan biztosítják-e a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
eredményes végrehajtását, a tervezett 
ütemtervre, a javasolt egyértelmű 
mérföldkövekre és célokra, valamint a 
kapcsolódó mutatókra is kiterjedően.

Or. en

Módosítás 1196
Csaba Molnár

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a partnerség elvével összhangban 
maradéktalanul eleget tettek-e az érdekelt 
feleknek a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek előkészítési 
folyamatába való bevonására vonatkozó, 
az e rendelet 15. cikkének (5) bekezdése, 
valamint az európai partnerségi 
magatartási kódex szerinti 
kötelezettségnek. A partnerségi folyamat 
egy legalább 30 napos, internetes 
nyilvános konzultációt is magában foglal, 
amelyet országszerte meg kell hirdetni. A 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
igénybevételére vonatkozó nemzeti tervek 
teljes körűen beszámolnak a partnerségi 
folyamatról, valamint arról, hogy miként 
vették figyelembe az érdekelt felek 
hozzájárulásait. Ez az előfeltétele annak, 
hogy jóváhagyják a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz igénybevételére 
vonatkozó nemzeti terveket és átutalják a 
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pénzeszközöket az érintett nemzeti 
kormányok részére;

Or. en

Módosítás 1197
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv előkészítése – ezen belül is a 
vonatkozó mérföldkövek és célok – 
kapcsán tartott meghallgatások során 
gondoskodnak-e arról, hogy a helyi 
hatóságok, a szociális partnerek és a 
társadalmi mozgalmak képviselői valódi 
lehetőséget kapjanak a terv 
előkészítésében és végrehajtásában való 
részvételre;

Or. en

Módosítás 1198
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a terv várhatóan hatékonyan 
hozzájárul-e az uniós és tagállami 
kötelezettségvállalások – különösen a 
Párizsi Megállapodás, a 2030-ra kitűzött 
új éghajlat- és energiapolitikai célok, az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak, a 
nemek közötti egyenlőség általános 
érvényesítésének és a szociális jogok 
európai pillérének – végrehajtásához;

Or. en

Módosítás 1199
Paul Tang, Luis Garicano
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Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hozzájárul-e az érintett 
tagállamoknak címzett országspecifikus 
ajánlásokban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott más releváns 
dokumentumokban azonosított kihívások 
hatékony kezeléséhez;

Or. en

Módosítás 1200
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv hozzájárul-e a kulcsfontosságú 
infrastruktúra fejlesztéséhez, különösen 
azokban a tagállamokban, ahol az egy 
főre jutó GDP elmarad az uniós átlagtól, 
és az államadósság szintje fenntartható;

Or. en

Módosítás 1201
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Gilles 
Boyer, Niels Fuglsang, Stéphanie Yon-Courtin

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv tiszteletben tartja-e a Bizottság által a 
14. cikk (1) bekezdésével összhangban 
meghatározott kritériumokon alapuló 
„jelentős károkozás elkerülését célzó” 
elvet;

Or. en
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Módosítás 1202
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv tiszteletben tartja-e a Bizottság által a 
14. cikk (1) bekezdésével összhangban 
meghatározott kritériumokon alapuló 
„jelentős károkozás elkerülését célzó” 
elvet;

Or. en

Módosítás 1203
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tartalmaz-e olyan, a 
reformok és a közberuházási projektek 
végrehajtására irányuló intézkedéseket, 
amelyek koherens fellépéseket képeznek;

Or. en

Módosítás 1204
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv összhangban áll-e a 3. cikkben 
meghatározott hat pillérrel és tiszteletben 
tartja-e az egyes pillérekhez kapcsolódó 
minimális hozzájárulásokat;
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Or. en

Módosítás 1205
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – g b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
előkészítése érdekében tartott 
konzultációk, valamint a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv végrehajtásával – 
beleértve a vonatkozó mérföldköveket és 
célokat is – kapcsolatban tervezett 
párbeszédek biztosítják-e, hogy a helyi 
hatóságok, a szociális partnerek, a civil 
társadalmi szervezetek és más érintett 
érdekelt felek valódi lehetőséget kapjanak 
a 15. cikkben meghatározott helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv előkészítésében 
való részvételre, valamint élvezhessék a 
terv végrehajtásával járó előnyöket;

Or. en

Módosítás 1206
Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – g b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervre igényelt összeg legalább 40%-a az 
éghajlattal kapcsolatos fellépések, illetve 
10%-a a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos fellépések és a környezeti 
fenntarthatósági célkitűzések 
érvényesítéséhez járul-e hozzá a Bizottság 
által a 14. cikk (1) bekezdésével 
összhangban rendelkezésre bocsátott 
módszertan alapján;

Or. en
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Módosítás 1207
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – g b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) kellő gondolt fordítanak-e arra, 
hogy a tervekkel kapcsolatos támogatások 
tekintetében elkerüljék a korrupciót, 
valamint elkerüljék a források 
jogosulatlan felhasználását;

Or. en

Módosítás 1208
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – g b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) kellő gondolt fordítanak-e arra, 
hogy a tervekkel kapcsolatos támogatások 
tekintetében elkerüljék a korrupciót, 
valamint elkerüljék a források 
jogosulatlan felhasználását;

Or. en

Módosítás 1209
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – g c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gc) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv előkészítése érdekében tartott 
konzultációk, valamint a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv végrehajtásával – 
beleértve a vonatkozó mérföldköveket és 
célokat is – kapcsolatban tervezett 
párbeszédek biztosítják-e, hogy a helyi 
hatóságok, a szociális partnerek, a civil 
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társadalmi szervezetek – köztük 
környezetvédelmi nem kormányzati 
szervezetek és egyéb szervezetek – és más 
érdekelt felek valódi lehetőséget kapjanak 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
előkészítésében és végrehajtásában való 
részvételre, és hogy a partnerségek 
megszervezése és megvalósítása a 
240/2014/EU felhatalmazáson alapuló 
bizottsági rendelettel összhangban 
történjen;

Or. en

Módosítás 1210
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket az értékelési kritériumokat a II. 
melléklettel összhangban kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 1211
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben az érintett tagállam a 
12. cikkben említett hiteltámogatást kért, a 
Bizottság értékeli, hogy a hiteltámogatás 
iránti kérelem megfelel-e a 13. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott 
kritériumoknak, nevezetesen, hogy a 
hitelkérelem által érintett további reformok 
és beruházások megfelelnek-e a (3) 
bekezdés szerinti értékelési 
kritériumoknak.

(4) Amennyiben az érintett tagállam a 
12. cikkben említett hiteltámogatást kért, a 
Bizottság értékeli, hogy a hiteltámogatás 
iránti kérelem megfelel-e a 13. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott 
kritériumoknak, nevezetesen, hogy a 
hitelkérelem által érintett további 
növekedést serkentő reformok és 
fenntartható beruházások megfelelnek-e a 
(3) bekezdés szerinti értékelési 
kritériumoknak.

Or. en
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Módosítás 1212
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok által benyújtott 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
értékelése céljából a Bizottságot szakértők 
segíthetik.

törölve

Or. en

Módosítás 1213
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok által benyújtott 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
értékelése céljából a Bizottságot szakértők 
segíthetik.

(5) A tagállamok által benyújtott 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
értékelése céljából a Bizottságot szakértők 
segíthetik. Munkaügyi politikákat érintő 
szakértelem esetén bevonják a szociális 
partnereket.

Or. en

Módosítás 1214
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamok helyreállítási és 
rezilienciaépítési programjainak 
értékelésekor a Bizottság ösztönzi és 
kiemelten kezeli azokat a projekteket, 
amelyek határokon átnyúló jellegűek és 
több tagállamot kapcsolnak össze.
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A Bizottság a tagállamokkal folytatott 
párbeszéd során ösztönzi a különböző 
tagállami helyreállítási tervek közötti 
szinergiákat.

Or. en

Módosítás 1215
Jonás Fernández, Costas Mavrides, Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
16 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. cikk
Döntéshozatali folyamat

(1) Az egyes tagállamok éves nemzeti 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervének 
beérkezését követően a Bizottság 
legkésőbb május 31-ig felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus útján jelentést nyújt be 
az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak, amelyben összefoglalja e 
nemzeti tervekkel kapcsolatos 
információkat és értékeli a javasolt 
intézkedéseknek az uniós gazdaságra 
gyakorolt és az éves fenntartható 
növekedési stratégia célkitűzéseit érintő 
hatásait. E jelentés többek között: 
a) beszámol arról, hogy miként teljesíti a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
a versenyképes fenntarthatósággal és a 
zöld átállással, a digitális 
transzformációval, a gazdasági és 
társadalmi kohézióval, a szociális jogok 
európai pillérével és az intézményi 
rezilienciával kapcsolatos uniós 
célkitűzéseket; 
b) információkat tartalmaz az eszköz 
keretében lekötött és tagállamoknak 
kifizetett pénzügyi hozzájárulások és 
hitelek teljes összegéről, valamint az 
eszközhöz rendelt bevételek összegéről, 
költségvetési sorok szerinti bontásban. 

Or. en
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Módosítás 1216
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság határozata A Bizottság javaslata és a Tanács 
végrehajtási határozata

Or. en

Módosítás 1217
Jens Geier

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság határozata Forráselosztási határozat
Or. en

Módosítás 1218
Jens Geier, Joachim Schuster

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tagállam általi 
hivatalos benyújtását követő négy hónapon 
belül végrehajtási jogi aktus útján 
határozatot fogad el. Abban az esetben, ha 
a Bizottság pozitív értékelést ad a tagállam 
által benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervről, a határozat 
meghatározza a tagállam által 
végrehajtandó reformokat és beruházási 
terveket, beleértve a mérföldköveket és a 
célokat, valamint a 11. cikknek 
megfelelően allokált pénzügyi 
hozzájárulást.

(1) A Bizottság a lehető 
leggyorsabban értékeli a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tagállam általi 
hivatalos benyújtását és javaslatot tesz az 
eszközből nyújtható pénzügyi hozzájárulás 
összegére. Amennyiben a Bizottság pozitív 
értékelést ad a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervről, az eszköz 
felhasználására vonatkozóan javaslatot 
nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. Az eszköz felhasználására 
vonatkozó határozatot az Európai 
Parlament és a Tanács együttesen hozza 
meg legkésőbb a javaslat Bizottság általi 
benyújtásától számított egy hónapon 
belül. Az Európai Parlament az összes 
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képviselő többségével és a leadott 
szavazatok háromötödével, a Tanács pedig 
minősített többséggel dönt. A Bizottság az 
eszköz igénybevételéről szóló határozatra 
irányuló javaslat benyújtásával 
egyidejűleg az érintett költségvetési 
sorokra történő átcsoportosításra is 
javaslatot nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. Egyetértés 
hiányában háromoldalú egyeztetési 
eljárást indítanak.

Or. en

Módosítás 1219
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tagállam általi 
hivatalos benyújtását követő négy hónapon 
belül végrehajtási jogi aktus útján 
határozatot fogad el. Abban az esetben, ha 
a Bizottság pozitív értékelést ad a tagállam 
által benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervről, a határozat 
meghatározza a tagállam által 
végrehajtandó reformokat és beruházási 
terveket, beleértve a mérföldköveket és a 
célokat, valamint a 11. cikknek 
megfelelően allokált pénzügyi 
hozzájárulást.

(1) A Bizottság a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tagállam általi 
hivatalos benyújtását követő két hónapon 
belül végrehajtási jogi aktus útján 
határozatot fogad el.

Or. en

Módosítás 1220
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a helyreállítási és (1) A Bizottság a helyreállítási és 
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rezilienciaépítési terv tagállam általi 
hivatalos benyújtását követő négy hónapon 
belül végrehajtási jogi aktus útján 
határozatot fogad el. Abban az esetben, ha 
a Bizottság pozitív értékelést ad a tagállam 
által benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervről, a határozat 
meghatározza a tagállam által 
végrehajtandó reformokat és beruházási 
terveket, beleértve a mérföldköveket és a 
célokat, valamint a 11. cikknek 
megfelelően allokált pénzügyi 
hozzájárulást.

rezilienciaépítési terv tagállam általi 
hivatalos benyújtását követő két hónapon 
belül végrehajtási jogi aktus útján 
határozatot fogad el. A határozat a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
értékelésén, valamint az érintett 
tagállammal folytatott kommunikáción 
alapul, beleértve a lehetséges javításokat 
is. Abban az esetben, ha a Bizottság pozitív 
értékelést ad a tagállam által benyújtott 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervről, a 
határozat meghatározza a tagállam által 
végrehajtandó reformokat és beruházási 
terveket, beleértve a mérföldköveket és a 
célokat, valamint a 11. cikknek 
megfelelően allokált pénzügyi 
hozzájárulást.

Or. en

Módosítás 1221
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tagállam általi 
hivatalos benyújtását követő négy hónapon 
belül végrehajtási jogi aktus útján 
határozatot fogad el. Abban az esetben, ha 
a Bizottság pozitív értékelést ad a tagállam 
által benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervről, a határozat 
meghatározza a tagállam által 
végrehajtandó reformokat és beruházási 
terveket, beleértve a mérföldköveket és a 
célokat, valamint a 11. cikknek 
megfelelően allokált pénzügyi 
hozzájárulást.

(1) A Bizottság a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tagállam általi 
hivatalos benyújtását követő két hónapon 
belül a 26a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján 
határozatot fogad el. Abban az esetben, ha 
a Bizottság pozitív értékelést ad a tagállam 
által benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervről, a határozat 
meghatározza a tagállam által 
végrehajtandó, növekedést serkentő 
reformokat és fenntartható beruházási 
terveket, beleértve azokat az egyértelmű 
mérföldköveket és célokat, amelyekre a 11. 
cikknek megfelelően allokált pénzügyi 
hozzájárulás részletének folyósításához 
van szükség.

Or. en
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Módosítás 1222
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tagállam általi 
hivatalos benyújtását követő négy 
hónapon belül végrehajtási jogi aktus útján 
határozatot fogad el. Abban az esetben, ha 
a Bizottság pozitív értékelést ad a tagállam 
által benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervről, a határozat 
meghatározza a tagállam által 
végrehajtandó reformokat és beruházási 
terveket, beleértve a mérföldköveket és a 
célokat, valamint a 11. cikknek 
megfelelően allokált pénzügyi 
hozzájárulást.

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 
által a 16a. cikkben említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusra 
vonatkozó határozat meghozatalát 
követően a Bizottság két hónapon belül 
végrehajtási jogi aktus útján határozatot 
fogad el minden egyes tagállam 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervével 
kapcsolatban. Abban az esetben, ha a 
Bizottság pozitív értékelést ad a tagállam 
által benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervről, a határozat 
meghatározza a tagállam által 
végrehajtandó reformokat és beruházási 
terveket, beleértve a mérföldköveket és a 
célokat, valamint a 11. cikknek 
megfelelően allokált pénzügyi 
hozzájárulást.

Or. en

Módosítás 1223
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tagállam általi 
hivatalos benyújtását követő négy 
hónapon belül végrehajtási jogi aktus 
útján határozatot fogad el. Abban az 
esetben, ha a Bizottság pozitív értékelést ad 
a tagállam által benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervről, a határozat 
meghatározza a tagállam által 
végrehajtandó reformokat és beruházási 
terveket, beleértve a mérföldköveket és a 
célokat, valamint a 11. cikknek 

(1) A Bizottság javaslata alapján a 
Tanács végrehajtási határozat útján 
jóváhagyja a tagállam által benyújtott 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
értékelését. Abban az esetben, ha a 
Bizottság pozitív értékelést ad a tagállam 
által benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervről, a tanácsi 
végrehajtási határozatra irányuló 
bizottsági javaslat meghatározza a 
tagállam által végrehajtandó reformokat és 
beruházási terveket, beleértve a 
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megfelelően allokált pénzügyi 
hozzájárulást.

mérföldköveket és a célokat, valamint a 11. 
cikknek megfelelően allokált pénzügyi 
hozzájárulást.

Or. en

Módosítás 1224
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tagállam általi 
hivatalos benyújtását követő négy hónapon 
belül végrehajtási jogi aktus útján 
határozatot fogad el. Abban az esetben, ha 
a Bizottság pozitív értékelést ad a tagállam 
által benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervről, a határozat 
meghatározza a tagállam által 
végrehajtandó reformokat és beruházási 
terveket, beleértve a mérföldköveket és a 
célokat, valamint a 11. cikknek 
megfelelően allokált pénzügyi 
hozzájárulást.

(1) A Bizottság a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tagállam általi 
hivatalos benyújtását követő két hónapon 
belül felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
útján határozatot fogad el. Abban az 
esetben, ha a Bizottság pozitív értékelést ad 
a tagállam által benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervről, a határozat 
meghatározza a tagállam által 
végrehajtandó fenntartható reformokat és 
beruházási terveket, beleértve a 
mérföldköveket és a célokat, valamint a 11. 
cikknek megfelelően allokált pénzügyi 
hozzájárulást.

Or. en

Módosítás 1225
Nicolae Ştefănuță

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tagállam általi 
hivatalos benyújtását követő négy hónapon 
belül végrehajtási jogi aktus útján 
határozatot fogad el. Abban az esetben, ha 
a Bizottság pozitív értékelést ad a tagállam 
által benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervről, a határozat 
meghatározza a tagállam által 

(1) A Bizottság a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tagállam általi 
hivatalos benyújtását követő két hónapon 
belül végrehajtási jogi aktus útján 
határozatot fogad el. Abban az esetben, ha 
a Bizottság pozitív értékelést ad a tagállam 
által benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervről, a határozat 
meghatározza a tagállam által 
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végrehajtandó reformokat és beruházási 
terveket, beleértve a mérföldköveket és a 
célokat, valamint a 11. cikknek 
megfelelően allokált pénzügyi 
hozzájárulást.

végrehajtandó reformokat és beruházási 
terveket, beleértve a mérföldköveket és a 
célokat, valamint a 11. cikknek 
megfelelően allokált pénzügyi 
hozzájárulást.

Or. en

Módosítás 1226
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
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tagállam általi 
hivatalos benyújtását követő négy hónapon 
belül végrehajtási jogi aktus útján 
határozatot fogad el. Abban az esetben, ha 
a Bizottság pozitív értékelést ad a tagállam 
által benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervről, a határozat 
meghatározza a tagállam által 
végrehajtandó reformokat és beruházási 
terveket, beleértve a mérföldköveket és a 
célokat, valamint a 11. cikknek 
megfelelően allokált pénzügyi 
hozzájárulást.

(1) A Bizottság a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tagállam általi 
hivatalos benyújtását követő két hónapon 
belül végrehajtási jogi aktus útján 
határozatot fogad el. Abban az esetben, ha 
a Bizottság pozitív értékelést ad a tagállam 
által benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervről, a határozat 
meghatározza a tagállam által 
végrehajtandó reformokat és beruházási 
terveket, beleértve a mérföldköveket és a 
célokat, valamint a 11. cikknek 
megfelelően allokált pénzügyi 
hozzájárulást.

Or. en

Módosítás 1227
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tagállam általi 
hivatalos benyújtását követő négy hónapon 
belül végrehajtási jogi aktus útján 

(1) A Bizottság a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tagállam általi 
hivatalos benyújtását követő három 
hónapon belül felhatalmazáson alapuló 
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határozatot fogad el. Abban az esetben, ha 
a Bizottság pozitív értékelést ad a tagállam 
által benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervről, a határozat 
meghatározza a tagállam által 
végrehajtandó reformokat és beruházási 
terveket, beleértve a mérföldköveket és a 
célokat, valamint a 11. cikknek 
megfelelően allokált pénzügyi 
hozzájárulást.

jogi aktus útján határozatot fogad el. 
Abban az esetben, ha a Bizottság pozitív 
értékelést ad a tagállam által benyújtott 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervről, a 
határozat meghatározza a tagállam által 
végrehajtandó reformokat és beruházási 
terveket, beleértve a mérföldköveket és a 
célokat, valamint a 11. cikknek 
megfelelően allokált pénzügyi 
hozzájárulást.

Or. en

Módosítás 1228
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tagállam általi 
hivatalos benyújtását követő négy hónapon 
belül végrehajtási jogi aktus útján 
határozatot fogad el. Abban az esetben, ha 
a Bizottság pozitív értékelést ad a tagállam 
által benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervről, a határozat 
meghatározza a tagállam által 
végrehajtandó reformokat és beruházási 
terveket, beleértve a mérföldköveket és a 
célokat, valamint a 11. cikknek 
megfelelően allokált pénzügyi 
hozzájárulást.

(1) A Bizottság a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tagállam általi 
hivatalos benyújtását követő négy hónapon 
belül felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
útján határozatot fogad el. Abban az 
esetben, ha a Bizottság pozitív értékelést ad 
a tagállam által benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervről, a határozat 
meghatározza a tagállam által 
végrehajtandó reformokat és beruházási 
terveket, beleértve a mérföldköveket és a 
célokat, valamint a 11. cikknek 
megfelelően allokált pénzügyi 
hozzájárulást.

Or. en

Módosítás 1229
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tagállam általi 
hivatalos benyújtását követő négy hónapon 

(1) A Bizottság a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tagállam általi 
hivatalos benyújtását követő négy hónapon 
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belül végrehajtási jogi aktus útján 
határozatot fogad el. Abban az esetben, ha 
a Bizottság pozitív értékelést ad a tagállam 
által benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervről, a határozat 
meghatározza a tagállam által 
végrehajtandó reformokat és beruházási 
terveket, beleértve a mérföldköveket és a 
célokat, valamint a 11. cikknek 
megfelelően allokált pénzügyi 
hozzájárulást.

belül felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
útján határozatot fogad el. Abban az 
esetben, ha a Bizottság pozitív értékelést ad 
a tagállam által benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervről, a határozat 
meghatározza a tagállam által 
végrehajtandó reformokat és beruházási 
terveket, beleértve a mérföldköveket és a 
célokat, valamint a 11. cikknek 
megfelelően allokált pénzügyi 
hozzájárulást.

Or. en

Módosítás 1230
Agnès Evren

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tagállam általi 
hivatalos benyújtását követő négy hónapon 
belül végrehajtási jogi aktus útján 
határozatot fogad el. Abban az esetben, ha 
a Bizottság pozitív értékelést ad a tagállam 
által benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervről, a határozat 
meghatározza a tagállam által 
végrehajtandó reformokat és beruházási 
terveket, beleértve a mérföldköveket és a 
célokat, valamint a 11. cikknek 
megfelelően allokált pénzügyi 
hozzájárulást.

(1) A Bizottság a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tagállam általi 
hivatalos benyújtását követő négy hónapon 
belül felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
útján határozatot fogad el. Abban az 
esetben, ha a Bizottság pozitív értékelést ad 
a tagállam által benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervről, a határozat 
meghatározza a tagállam által 
végrehajtandó reformokat és beruházási 
terveket, beleértve a mérföldköveket és a 
célokat, valamint a 11. cikknek 
megfelelően allokált pénzügyi 
hozzájárulást.

Or. fr

Módosítás 1231
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tagállam általi 

(1) A Bizottság a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tagállam általi 
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hivatalos benyújtását követő négy hónapon 
belül végrehajtási jogi aktus útján 
határozatot fogad el. Abban az esetben, ha 
a Bizottság pozitív értékelést ad a tagállam 
által benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervről, a határozat 
meghatározza a tagállam által 
végrehajtandó reformokat és beruházási 
terveket, beleértve a mérföldköveket és a 
célokat, valamint a 11. cikknek 
megfelelően allokált pénzügyi 
hozzájárulást.

hivatalos benyújtását követő négy hónapon 
belül felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
útján határozatot fogad el. Abban az 
esetben, ha a Bizottság pozitív értékelést ad 
a tagállam által benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervről, a határozat 
meghatározza a tagállam által 
végrehajtandó reformokat és beruházási 
terveket, beleértve a mérföldköveket és a 
célokat, valamint a 11. cikknek 
megfelelően allokált pénzügyi 
hozzájárulást.

Or. en

Módosítás 1232
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tagállam általi 
hivatalos benyújtását követő négy 
hónapon belül végrehajtási jogi aktus 
útján határozatot fogad el. Abban az 
esetben, ha a Bizottság pozitív értékelést ad 
a tagállam által benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervről, a határozat 
meghatározza a tagállam által 
végrehajtandó reformokat és beruházási 
terveket, beleértve a mérföldköveket és a 
célokat, valamint a 11. cikknek 
megfelelően allokált pénzügyi 
hozzájárulást.

(1) A Bizottság a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tagállam általi 
hivatalos benyújtását követő hat héten 
belül felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
útján határozatot fogad el. Abban az 
esetben, ha a Bizottság pozitív értékelést ad 
a tagállam által benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervről, a határozat 
meghatározza a tagállam által 
végrehajtandó reformokat és beruházási 
terveket, beleértve a mérföldköveket és a 
célokat, valamint a 11. cikknek 
megfelelően allokált pénzügyi 
hozzájárulást.

Or. en

Módosítás 1233
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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

(1a) Az országspecifikus ajánlásokkal 
összehangolt, növekedést serkentő 
reformok és fenntartható beruházási 
projektek előnyt élveznek a végrehajtási 
szakaszban.

Or. en

Módosítás 1234
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az érintett tagállam 
hiteltámogatást kér, a határozat a 12. cikk 
(4) és (5) bekezdésében említett 
hiteltámogatás összegét is megállapítja, 
valamint a hiteltámogatásban részesülő 
tagállam által végrehajtandó további 
reformokat és beruházási projekteket, 
beleértve a kiegészítő mérföldköveket és 
célokat is.

(2) Amennyiben az érintett tagállam 
hiteltámogatást kér, a tanácsi végrehajtási 
határozatra irányuló bizottsági javaslat a 
12. cikk (4) és (5) bekezdésében említett 
hiteltámogatás összegét is megállapítja, 
valamint a hiteltámogatásban részesülő 
tagállam által végrehajtandó további 
reformokat és beruházási projekteket, 
beleértve a kiegészítő mérföldköveket és 
célokat is.

Or. en

Módosítás 1235
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az érintett tagállam 
hiteltámogatást kér, a határozat a 12. cikk 
(4) és (5) bekezdésében említett 
hiteltámogatás összegét is megállapítja, 
valamint a hiteltámogatásban részesülő 
tagállam által végrehajtandó további 
reformokat és beruházási projekteket, 
beleértve a kiegészítő mérföldköveket és 

(2) Amennyiben az érintett tagállam 
hiteltámogatást kér, a határozat a 12. cikk 
(4) és (5) bekezdésében említett 
hiteltámogatás összegét is megállapítja, 
valamint a hiteltámogatásban részesülő 
tagállam által végrehajtandó további, 
növekedést ösztönző reformokat és 
fenntartható beruházási projekteket, 
beleértve a kiegészítő, egyértelmű 
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célokat is. mérföldköveket és célokat is.
Or. en

Módosítás 1236
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az érintett tagállam 
hiteltámogatást kér, a határozat a 12. cikk 
(4) és (5) bekezdésében említett 
hiteltámogatás összegét is megállapítja, 
valamint a hiteltámogatásban részesülő 
tagállam által végrehajtandó további 
reformokat és beruházási projekteket, 
beleértve a kiegészítő mérföldköveket és 
célokat is.

(2) Amennyiben az érintett tagállam 
hiteltámogatást kér, a határozat a 12. cikk 
(4) és (5) bekezdésében említett 
hiteltámogatás összegét is megállapítja, 
valamint adott esetben a hiteltámogatásban 
részesülő tagállam által végrehajtandó 
további reformokat és beruházási 
projekteket, beleértve a vonatkozó 
mérföldköveket és célokat is.

Or. en

Módosítás 1237
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben említett 
pénzügyi hozzájárulást a 16. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt kritériumok szerint 
értékelt, az érintett tagállam által 
benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tervezett összköltsége 
alapján kell meghatározni. A pénzügyi 
hozzájárulás összegét a következőképpen 
kell megállapítani:

(3) A 16. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt kritériumok alapján támogatható 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervekre 
szánt pénzügyi hozzájárulás összegét a 
következőképpen kell megállapítani:

Or. en

Módosítás 1238
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte
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Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben említett 
pénzügyi hozzájárulást a 16. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt kritériumok szerint 
értékelt, az érintett tagállam által benyújtott 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
tervezett összköltsége alapján kell 
meghatározni. A pénzügyi hozzájárulás 
összegét a következőképpen kell 
megállapítani:

(3) Az (1) bekezdésben említett 
pénzügyi hozzájárulást a 16. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt kritériumok szerint 
értékelt és a Számvevőszék által 
függetlenül felülvizsgált, az érintett 
tagállam által benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tervezett 
összköltsége alapján kell meghatározni. A 
pénzügyi hozzájárulás összegét a 
következőképpen kell megállapítani:

Or. en

Módosítás 1239
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben említett 
pénzügyi hozzájárulást a 16. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt kritériumok szerint 
értékelt, az érintett tagállam által 
benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tervezett 
összköltsége alapján kell meghatározni. A 
pénzügyi hozzájárulás összegét a 
következőképpen kell megállapítani:

(3) Az (1) bekezdésben említett 
pénzügyi hozzájárulást a 16. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt kritériumok szerint 
a II. melléklettel összhangban elvégzett 
értékelés, valamint a tagállam által 
benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tervezett 
összköltsége alapján kell meghatározni. A 
pénzügyi hozzájárulás összegét a 
következőképpen kell megállapítani:

Or. en

Módosítás 1240
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

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

(3) Az (1) bekezdésben említett 
pénzügyi hozzájárulást a 16. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt kritériumok szerint 
értékelt, az érintett tagállam által 
benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tervezett 
összköltsége alapján kell meghatározni. A 
pénzügyi hozzájárulás összegét a 
következőképpen kell megállapítani:

(3) A 16. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt kritériumoknak megfelelő 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervhez 
kapcsolódó, (1) bekezdésben említett 
pénzügyi hozzájárulást az érintett tagállam 
által benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tervezett 
összköltsége alapján a következőképpen 
kell meghatározni:

Or. en

Módosítás 1241
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv kielégítő mértékben 
megfelel a 16. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt kritériumoknak és a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv tervezett 
összköltsége legalább akkora, vagy 
magasabb, mint a tagállamot megillető, a 
10. cikkben említett maximális pénzügyi 
hozzájárulás összege, akkor az érintett 
tagállamnak allokált pénzügyi hozzájárulás 
egyenlő a 10. cikkben említett maximális 
pénzügyi hozzájárulás teljes összegével;

a) amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv kielégítő mértékben 
megfelel a 16. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt kritériumoknak és a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv tervezett 
összköltsége legalább akkora, vagy 
magasabb, mint a tagállamot megillető, a 
10. cikkben említett maximális pénzügyi 
hozzájárulás összege, akkor az érintett 
tagállamnak allokált pénzügyi hozzájárulás 
egyenlő a 10. cikkben említett maximális 
pénzügyi hozzájárulás teljes összegével, 
figyelembe véve ugyanakkor, hogy 
minden egyes B minősítés a maximális 
pénzügyi hozzájárulás 5%-os csökkentését 
vonja maga után;

Or. en

Módosítás 1242
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv kielégítő mértékben 
megfelel a 16. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt kritériumoknak és a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv tervezett 
összköltsége legalább akkora, vagy 
magasabb, mint a tagállamot megillető, a 
10. cikkben említett maximális pénzügyi 
hozzájárulás összege, akkor az érintett 
tagállamnak allokált pénzügyi hozzájárulás 
egyenlő a 10. cikkben említett maximális 
pénzügyi hozzájárulás teljes összegével;

a) amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv kielégítő mértékben 
megfelel a 16. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt kritériumoknak és a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv tervezett 
összköltsége legalább akkora, vagy 
magasabb, mint a tagállamot megillető, a 
10. cikkben említett maximális pénzügyi 
hozzájárulás összege, akkor az érintett 
tagállamnak allokált pénzügyi hozzájárulás 
egyenlő a 10. cikkben említett maximális 
pénzügyi hozzájárulás teljes összegével, a 
végrehajtás meghiúsulásának függetlenül 
értékelt valószínűségével diszkontálva;

Or. en

Módosítás 1243
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv kielégítő mértékben 
megfelel a 16. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt kritériumoknak és a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv tervezett 
összköltsége legalább akkora, vagy 
magasabb, mint a tagállamot megillető, a 
10. cikkben említett maximális pénzügyi 
hozzájárulás összege, akkor az érintett 
tagállamnak allokált pénzügyi hozzájárulás 
egyenlő a 10. cikkben említett maximális 
pénzügyi hozzájárulás teljes összegével;

a) amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tervezett 
összköltsége legalább akkora, vagy 
magasabb, mint a tagállamot megillető, a 
10. cikkben említett maximális pénzügyi 
hozzájárulás összege, akkor az érintett 
tagállamnak allokált pénzügyi hozzájárulás 
egyenlő a 10. cikkben említett maximális 
pénzügyi hozzájárulás teljes összegével;

Or. en

Módosítás 1244
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv kielégítő mértékben 
megfelel a 16. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt kritériumoknak és a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv tervezett 
összköltsége legalább akkora, vagy 
magasabb, mint a tagállamot megillető, a 
10. cikkben említett maximális pénzügyi 
hozzájárulás összege, akkor az érintett 
tagállamnak allokált pénzügyi hozzájárulás 
egyenlő a 10. cikkben említett maximális 
pénzügyi hozzájárulás teljes összegével;

a) amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tervezett 
összköltsége legalább akkora, vagy 
magasabb, mint a tagállamot megillető, a 
10. cikkben említett maximális pénzügyi 
hozzájárulás összege, akkor az érintett 
tagállamnak allokált pénzügyi hozzájárulás 
egyenlő a 10. cikkben említett maximális 
pénzügyi hozzájárulás teljes összegével;

Or. en

Módosítás 1245
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv kielégítő mértékben 
megfelel a 16. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt kritériumoknak és a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv tervezett 
összköltsége legalább akkora, vagy 
magasabb, mint a tagállamot megillető, a 
10. cikkben említett maximális pénzügyi 
hozzájárulás összege, akkor az érintett 
tagállamnak allokált pénzügyi hozzájárulás 
egyenlő a 10. cikkben említett maximális 
pénzügyi hozzájárulás teljes összegével;

a) amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tervezett 
összköltsége legalább akkora, vagy 
magasabb, mint a tagállamot megillető, a 
10. cikkben említett maximális pénzügyi 
hozzájárulás összege, akkor az érintett 
tagállamnak allokált pénzügyi hozzájárulás 
egyenlő a 10. cikkben említett maximális 
pénzügyi hozzájárulás teljes összegével;

Or. en

Módosítás 1246
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv kielégítő mértékben 
megfelel a 16. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt kritériumoknak és a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv tervezett 
összköltsége legalább akkora, vagy 
magasabb, mint a tagállamot megillető, a 
10. cikkben említett maximális pénzügyi 
hozzájárulás összege, akkor az érintett 
tagállamnak allokált pénzügyi hozzájárulás 
egyenlő a 10. cikkben említett maximális 
pénzügyi hozzájárulás teljes összegével;

a) amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv kielégítő mértékben 
megfelel a 16. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt kritériumoknak és a lehető 
legnagyobb pontszámot éri el, valamint a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
tervezett összköltsége legalább akkora, 
vagy magasabb, mint a tagállamot 
megillető, a 10. cikkben említett maximális 
pénzügyi hozzájárulás összege, akkor az 
érintett tagállamnak allokált pénzügyi 
hozzájárulás egyenlő a 10. cikkben említett 
maximális pénzügyi hozzájárulás teljes 
összegével;

Or. en

Módosítás 1247
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv kielégítő mértékben 
megfelel a 16. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt kritériumoknak és a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv tervezett 
összköltsége legalább akkora, vagy 
magasabb, mint a tagállamot megillető, a 
10. cikkben említett maximális pénzügyi 
hozzájárulás összege, akkor az érintett 
tagállamnak allokált pénzügyi hozzájárulás 
egyenlő a 10. cikkben említett maximális 
pénzügyi hozzájárulás teljes összegével;

a) amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv teljes mértékben, 
többnyire vagy részben megfelel a 16. cikk 
(3) bekezdésében felsorolt kritériumoknak 
és a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
tervezett összköltsége legalább akkora, 
vagy magasabb, mint a tagállamot 
megillető, a 10. cikkben említett maximális 
pénzügyi hozzájárulás összege, akkor az 
érintett tagállamnak allokált pénzügyi 
hozzájárulás egyenlő a 10. cikkben említett 
maximális pénzügyi hozzájárulás teljes 
összegével;

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak értékelnie kell a kritériumoknak való megfelelés mértékét annak érdekében, 
hogy a kifizetést a teljesítés szintjéhez tudja kötni.
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Módosítás 1248
Aurore Lalucq

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv nem felel meg a 16. 
cikk (3) bekezdésében felsorolt 
kritériumoknak, az érintett tagállam 
részére pénzügyi hozzájárulás nem 
allokálható. A tagállamnak két hónap áll 
a rendelkezésére a terv módosításához és 
a Bizottsághoz történő ismételt 
benyújtásához. A Bizottságnak 1 hónap 
áll a rendelkezésére a válaszadáshoz. 
Amennyiben a Bizottság az értékelést 
követően a módosításokat nem találja 
kielégítőnek ahhoz, hogy a terv 
megfeleljen a 16. cikk (3) bekezdésében 
foglalt kritériumoknak, az érintett 
tagállam részére nem allokálható 
pénzügyi hozzájárulás. Az érintett 
tagállam a technikai támogatási eszköz 
keretében technikai segítségnyújtás iránti 
kérelmet nyújthat be annak érdekében, 
hogy a következő ciklusokban jobban elő 
lehessen készíteni a javaslatot;

Or. en

Módosítás 1249
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Nicolae Ştefănuță, Clotilde Armand

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv kielégítő mértékben 
megfelel a 16. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt kritériumoknak és a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv összköltsége 
alacsonyabb, mint a tagállamot megillető, a 
10. cikkben említett maximális pénzügyi 
hozzájárulás összege, akkor az érintett 

b) amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv kielégítő mértékben 
megfelel a 16. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt kritériumoknak és a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv összköltsége 
alacsonyabb, mint a tagállamot megillető, a 
10. cikkben említett maximális pénzügyi 
hozzájárulás összege, akkor az érintett 
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tagállamnak allokált pénzügyi hozzájárulás 
egyenlő a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv tervezett összköltségével;

tagállamnak allokált pénzügyi hozzájárulás 
egyenlő a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv tervezett összköltségével, figyelembe 
véve ugyanakkor, hogy minden egyes B 
minősítés a maximális pénzügyi 
hozzájárulás 5%-os csökkentését vonja 
maga után;

Or. en

Módosítás 1250
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv kielégítő mértékben 
megfelel a 16. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt kritériumoknak és a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv összköltsége 
alacsonyabb, mint a tagállamot megillető, a 
10. cikkben említett maximális pénzügyi 
hozzájárulás összege, akkor az érintett 
tagállamnak allokált pénzügyi hozzájárulás 
egyenlő a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv tervezett összköltségével;

b) amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv kielégítő mértékben 
megfelel a 16. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt kritériumoknak és a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv összköltsége 
alacsonyabb, mint a tagállamot megillető, a 
10. cikkben említett maximális pénzügyi 
hozzájárulás összege, akkor az érintett 
tagállamnak allokált pénzügyi hozzájárulás 
egyenlő a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv tervezett összköltségével, a 
végrehajtás meghiúsulásának függetlenül 
értékelt valószínűségével diszkontálva;

Or. en

Módosítás 1251
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv kielégítő mértékben 
megfelel a 16. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt kritériumoknak és a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv összköltsége 
alacsonyabb, mint a tagállamot megillető, a 

b) amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv összköltsége 
alacsonyabb, mint a tagállamot megillető, a 
10. cikkben említett maximális pénzügyi 
hozzájárulás összege, akkor az érintett 
tagállamnak allokált pénzügyi hozzájárulás 
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10. cikkben említett maximális pénzügyi 
hozzájárulás összege, akkor az érintett 
tagállamnak allokált pénzügyi hozzájárulás 
egyenlő a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv tervezett összköltségével;

egyenlő a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv tervezett összköltségével;

Or. en

Módosítás 1252
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv kielégítő mértékben 
megfelel a 16. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt kritériumoknak és a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv összköltsége 
alacsonyabb, mint a tagállamot megillető, a 
10. cikkben említett maximális pénzügyi 
hozzájárulás összege, akkor az érintett 
tagállamnak allokált pénzügyi hozzájárulás 
egyenlő a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv tervezett összköltségével;

b) amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv összköltsége 
alacsonyabb, mint a tagállamot megillető, a 
10. cikkben említett maximális pénzügyi 
hozzájárulás összege, akkor az érintett 
tagállamnak allokált pénzügyi hozzájárulás 
egyenlő a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv tervezett összköltségével;

Or. en

Módosítás 1253
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv kielégítő mértékben 
megfelel a 16. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt kritériumoknak és a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv összköltsége 
alacsonyabb, mint a tagállamot megillető, a 
10. cikkben említett maximális pénzügyi 
hozzájárulás összege, akkor az érintett 
tagállamnak allokált pénzügyi hozzájárulás 
egyenlő a helyreállítási és rezilienciaépítési 

b) amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv összköltsége 
alacsonyabb, mint a tagállamot megillető, a 
10. cikkben említett maximális pénzügyi 
hozzájárulás összege, akkor az érintett 
tagállamnak allokált pénzügyi hozzájárulás 
egyenlő a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv tervezett összköltségével;
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terv tervezett összköltségével;
Or. en

Módosítás 1254
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv kielégítő mértékben 
megfelel a 16. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt kritériumoknak és a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv összköltsége 
alacsonyabb, mint a tagállamot megillető, a 
10. cikkben említett maximális pénzügyi 
hozzájárulás összege, akkor az érintett 
tagállamnak allokált pénzügyi hozzájárulás 
egyenlő a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv tervezett összköltségével;

b) amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv kielégítő mértékben 
megfelel a 16. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt kritériumoknak és a lehető 
legnagyobb pontszámot éri el, valamint a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
összköltsége alacsonyabb, mint a 
tagállamot megillető, a 10. cikkben említett 
maximális pénzügyi hozzájárulás összege, 
akkor az érintett tagállamnak allokált 
pénzügyi hozzájárulás egyenlő a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
tervezett összköltségének teljes összegével;

Or. en

Módosítás 1255
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv kielégítő mértékben 
megfelel a 16. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt kritériumoknak, de nem éri el a 
lehető legmagasabb pontszámot, akkor az 
érintett tagállamnak a 17. cikk (3) 
bekezdésének a) vagy b) pontjában 
meghatározott módon – attól függően, 
hogy a becsült összköltség magasabb, 
egyenlő vagy alacsonyabb-e, mint a 
tagállam 10. cikkben említett maximális 
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pénzügyi hozzájárulása – allokált 
pénzügyi hozzájárulást a II. mellékletben 
meghatározott minősítési kritériumoknak 
megfelelően arányosan csökkenteni kell;

Or. en

Indokolás

E módosítás révén zökkenőmentesen csökkenthető a tagállamoknak allokált összeg attól 
függően, hogy helyreállítási tervének értékelése során milyen pontszámot kapott. A 
tagállamokat ily módon ösztönzik arra, hogy az európai jogalkotók által meghatározott 
prioritásokat kövessék. A pénz nem vész el véglegesen, mivel az állam máshol lehetőséget kap 
a helyreállítási terv felülvizsgálatára.

Módosítás 1256
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv nem felel meg 
kielégítő mértékben a 16. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt kritériumoknak, az 
érintett tagállam részére pénzügyi 
hozzájárulás nem allokálható.

törölve

Or. en

Módosítás 1257
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv nem felel meg 
kielégítő mértékben a 16. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt kritériumoknak, az 
érintett tagállam részére pénzügyi 
hozzájárulás nem allokálható.

c) amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv nem felel meg 
kielégítő mértékben a 16. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt kritériumoknak, az 
érintett tagállam részére pénzügyi 
hozzájárulás nem allokálható. A Bizottság 
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az erre vonatkozó döntésről megfelelően 
tájékoztatja az érintett tagállamot, és 
lehetővé teszi számára, hogy a 17. cikk 
(5a) bekezdésével összhangban módosítsa 
vagy felváltsa a tervét.

Or. en

Módosítás 1258
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv nem felel meg 
kielégítő mértékben a 16. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt kritériumoknak, az 
érintett tagállam részére pénzügyi 
hozzájárulás nem allokálható.

c) amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv nem felel meg 
kielégítő mértékben a 16. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt kritériumoknak, az 
érintett tagállam részére pénzügyi 
hozzájárulás nem allokálható, és e cikk 
(5) bekezdését kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 1259
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a javasolt intézkedések és kiadások 
európai hozzáadott értéket teremtenek-e;

Or. en

Módosítás 1260
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a részletekben fizetendő pénzügyi 
hozzájárulás attól az időponttól kezdve, 

a) a kizárólag legalább két részletben 
fizetendő pénzügyi hozzájárulás attól az 
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amikor a tagállam kielégítő módon 
végrehajtotta a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv végrehajtásához 
kapcsolódóan megállapított 
mérföldköveket és célokat;

időponttól kezdve, amikor a tagállam 
kielégítő módon végrehajtotta a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
végrehajtásához kapcsolódóan 
megállapított egyértelmű mérföldköveket 
és célokat; az Európai Parlament kérésére 
az egy vagy több mérföldkő és cél 
teljesítésének elmaradását követően 
további részletek tartandók vissza 
mindaddig, amíg kielégítő magyarázattal 
nem szolgálnak az Európai Parlament 
részére;

Or. en

Módosítás 1261
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a részletekben fizetendő pénzügyi 
hozzájárulás attól az időponttól kezdve, 
amikor a tagállam kielégítő módon 
végrehajtotta a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv végrehajtásához 
kapcsolódóan megállapított 
mérföldköveket és célokat;

a) a kizárólag részletekben fizetendő 
pénzügyi hozzájárulás attól az időponttól 
kezdve, amikor a tagállam kielégítő módon 
végrehajtotta a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv végrehajtásához 
kapcsolódóan megállapított egyértelmű 
mérföldköveket és célokat; az Európai 
Parlament kérésére az egy vagy több 
mérföldkő és cél teljesítésének 
elmaradását követően további részletek 
tartandók vissza mindaddig, amíg 
kielégítő magyarázattal nem szolgálnak az 
Európai Parlament részére;

Or. en

Módosítás 1262
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a részletekben fizetendő pénzügyi a) a részletekben fizetendő pénzügyi 
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hozzájárulás attól az időponttól kezdve, 
amikor a tagállam kielégítő módon 
végrehajtotta a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv végrehajtásához 
kapcsolódóan megállapított 
mérföldköveket és célokat;

hozzájárulás attól az időponttól kezdve, 
amikor a tagállam kielégítő módon 
végrehajtotta a helyreállítási, 
rezilienciaépítési és átállási terv 
végrehajtásához kapcsolódóan 
megállapított tudományos alapú és időhöz 
kötött mérföldköveket és célokat;

Or. en

Módosítás 1263
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a részletekben fizetendő pénzügyi 
hozzájárulás attól az időponttól kezdve, 
amikor a tagállam kielégítő módon 
végrehajtotta a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv végrehajtásához 
kapcsolódóan megállapított 
mérföldköveket és célokat;

a) a részletekben fizetendő pénzügyi 
hozzájárulás attól az időponttól kezdve, 
amikor a tagállam teljesítette és kielégítő 
módon végrehajtotta a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv végrehajtásához 
kapcsolódóan megállapított 
mérföldköveket és célokat;

Or. en

Módosítás 1264
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a 11a. cikkel összhangban a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
jóváhagyását követően előfinanszírozás 
formájában fizetendő pénzügyi 
hozzájárulás és adott esetben 
hiteltámogatás összege;

Or. en

Módosítás 1265
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében



PE657.421v02-00 92/220 AM\1214176HU.docx

HU

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a 11a. cikkel összhangban a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
jóváhagyását követően előfinanszírozás 
formájában fizetendő pénzügyi 
hozzájárulás és adott esetben 
hiteltámogatás összege;

Or. en

Módosítás 1266
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a reformok és a beruházási 
projektek ismertetése és a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tervezett 
összköltsége;

b) a reformok és a beruházási 
projektek ismertetése és a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tervezett 
összköltsége, valamint a fenntarthatóság 
jegyében történő nem cselekvés költsége;

Or. en

Módosítás 1267
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a reformok és a beruházási 
projektek ismertetése és a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tervezett 
összköltsége;

b) a növekedést serkentő reformok és 
a fenntartható beruházási projektek 
ismertetése és a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tervezett 
összköltsége;

Or. en

Módosítás 1268
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a reformok és a beruházási 
projektek ismertetése és a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tervezett 
összköltsége;

b) a reformok és a beruházási 
intézkedések ismertetése és a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv tervezett 
összköltsége;

Or. en

Módosítás 1269
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés – c pont – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. a beruházás befejezése tekintetében 
az a beruházási időszak, amelyen belül a 
beruházási projektet végre kell hajtani, 
legkésőbb a határozat elfogadásától 
számított hét év lehet;

1. a beruházás befejezése tekintetében 
az a beruházási időszak, amelyen belül a 
beruházási projektnek a 15. cikk (3) 
bekezdésének d) pontjával összhangban 
lehetővé kell tennie az infrastrukturális 
projektek végrehajtását;

Or. en

Módosítás 1270
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés – c pont – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. a beruházás befejezése tekintetében 
az a beruházási időszak, amelyen belül a 
beruházási projektet végre kell hajtani, 
legkésőbb a határozat elfogadásától 
számított hét év lehet;

1. a fenntartható beruházás 
befejezése tekintetében az a beruházási 
időszak, amelyen belül a beruházási 
projektet végre kell hajtani, legkésőbb a 
határozat elfogadásától számított hét év 
lehet;

Or. en

Módosítás 1271
Markus Ferber
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Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés – c pont – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. a beruházás befejezése tekintetében 
az a beruházási időszak, amelyen belül a 
beruházási projektet végre kell hajtani, 
legkésőbb a határozat elfogadásától 
számított hét év lehet;

1. a beruházás befejezése tekintetében 
az a beruházási időszak, amelyen belül a 
beruházási projektet végre kell hajtani, 
legkésőbb a határozat elfogadásától 
számított öt év lehet;

Or. en

Módosítás 1272
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés – c pont – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. a beruházás befejezése tekintetében 
az a beruházási időszak, amelyen belül a 
beruházási projektet végre kell hajtani, 
legkésőbb a határozat elfogadásától 
számított hét év lehet;

1. a beruházás befejezése tekintetében 
az a beruházási időszak, amelyen belül a 
beruházási projektet végre kell hajtani, 
legkésőbb a határozat elfogadásától 
számított kilenc év lehet;

Or. en

Módosítás 1273
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés – c pont – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. a reformok befejezése tekintetében 
az az időszak, amelyen belül a reformokat 
végre kell hajtani, legkésőbb a határozat 
elfogadásától számított négy év lehet;

2. a reformok befejezése tekintetében 
az az időszak, amelyen belül a növekedést 
serkentő reformokat végre kell hajtani, 
legkésőbb a határozat elfogadásától 
számított négy év lehet;

Or. en

Módosítás 1274
Markus Ferber
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Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés – c pont – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. a reformok befejezése tekintetében 
az az időszak, amelyen belül a reformokat 
végre kell hajtani, legkésőbb a határozat 
elfogadásától számított négy év lehet;

2. a reformok befejezése tekintetében 
az az időszak, amelyen belül a reformokat 
végre kell hajtani, legkésőbb a határozat 
elfogadásától számított három év lehet;

Or. en

Módosítás 1275
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés – c pont – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. a reformok befejezése tekintetében 
az az időszak, amelyen belül a reformokat 
végre kell hajtani, legkésőbb a határozat 
elfogadásától számított négy év lehet;

2. a reformok befejezése tekintetében 
az az időszak, amelyen belül a reformokat 
végre kell hajtani, legkésőbb a határozat 
elfogadásától számított öt év lehet;

Or. en

Módosítás 1276
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv végrehajtását biztosító intézkedések és 
a végrehajtás ütemterve;

d) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv végrehajtását biztosító intézkedések és 
a végrehajtás ütemterve, a konkrét 
mérföldköveket is beleértve;

Or. en

Módosítás 1277
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a tervezett mérföldkövek és célok 
teljesítéséhez kapcsolódó releváns 
mutatók; valamint

e) a tervezett mérföldkövek és célok 
teljesítéséhez kapcsolódó releváns 
mutatók, ideértve a 4a. és 14. cikkben 
említett, az éghajlat-politikai és 
környezetvédelmi kiadásokkal kapcsolatos 
célértékeknek való megfelelés mérésére 
szolgáló módszertant is; valamint

Or. en

Módosítás 1278
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a tervezett mérföldkövek és célok 
teljesítéséhez kapcsolódó releváns 
mutatók; valamint

e) a tervezett mérföldkövek és célok 
teljesítéséhez kapcsolódó harmonizált 
fenntarthatósági mutatók; valamint

Or. en

Módosítás 1279
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a tervezett mérföldkövek és célok 
teljesítéséhez kapcsolódó releváns 
mutatók; valamint

e) az egyértelmű mérföldkövek és 
célok teljesítéséhez kapcsolódó releváns 
mutatók; valamint

Or. en

Módosítás 1280
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a Bizottság számára az alapul 
szolgáló releváns adatokhoz való 
hozzáférést biztosító módozatok.

f) a Bizottság számára az alapul 
szolgáló releváns adatokhoz és a 
független, ellenőrzött jelentésekhez való 
hozzáférést biztosító módozatok.

Or. en

Módosítás 1281
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a Bizottság számára az alapul 
szolgáló releváns adatokhoz való 
hozzáférést biztosító módozatok.

f) a Bizottság számára az alapul 
szolgáló összes releváns adathoz való teljes 
körű hozzáférést biztosító módozatok.

Or. en

Módosítás 1282
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) adott esetben a részletekben 
fizetendő hitel összege, valamint a 
hiteltámogatás folyósításához kapcsolódó 
további mérföldkövek és célok.

g) adott esetben a részletekben 
fizetendő hitel összege, valamint adott 
esetben a hiteltámogatás folyósításához 
kapcsolódó mérföldkövek és célok.

Or. en

Módosítás 1283
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) adott esetben a részletekben g) adott esetben a részletekben 
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fizetendő hitel összege, valamint a 
hiteltámogatás folyósításához kapcsolódó 
további mérföldkövek és célok.

fizetendő hitel összege, valamint a 
hiteltámogatás folyósításához kapcsolódó 
további egyértelmű mérföldkövek és célok.

Or. en

Módosítás 1284
Markus Ferber, Esther de Lange

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz keretében elért 
haladás érdemi nyomon követésének 
lehetővé tétele érdekében az egyes 
helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek legalább öt egyedi mérföldet 
kell tartalmazniuk, amelyek legalább öt 
különálló részlethez kapcsolódnak.

Or. en

Módosítás 1285
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben a Bizottság negatív 
értékelést ad a tagállam által benyújtott 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervről, a 
javaslatnak a tagállam általi benyújtásától 
számított négy hónapon belül közölnie kell 
az értékelés megfelelő indokolását.

(5) Amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv nem felel meg a 16. 
cikk (3) bekezdésében felsorolt 
kritériumoknak, a Bizottság negatív 
értékelést ad a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervről, továbbá az 
érintett tagállam részére nem allokálható 
pénzügyi hozzájárulás. Ilyen esetben a 
Bizottság a javaslat tagállam általi 
benyújtásától számított két hónapon belül 
kellően alátámasztott értékelést küld. Az 
érintett tagállam az XX/YYYY [technikai 
támogatási eszközről szóló] rendelettel 
összhangban technikai segítségnyújtást 
kérhet a terv módosítása vagy felváltása 
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érdekében.
Or. en

Módosítás 1286
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben a Bizottság negatív 
értékelést ad a tagállam által benyújtott 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervről, a 
javaslatnak a tagállam általi benyújtásától 
számított négy hónapon belül közölnie kell 
az értékelés megfelelő indokolását.

(5) Amennyiben a Bizottság negatív 
értékelést ad a tagállam által benyújtott 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervről, a 
javaslatnak a tagállam általi benyújtásától 
számított három hónapon belül közölnie 
kell az értékelés megfelelő indokolását. A 
Bizottság a vonatkozó információkat 
egyidejűleg és egyenlő feltételek mellett az 
Európai Parlament és a Tanács 
rendelkezésére bocsátja. Az Európai 
Parlament illetékes bizottságai felkérhetik 
a Bizottságot, hogy jelenjen meg előttük és 
ismertesse a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv negatív 
értékelésének indokolását.

Or. en

Módosítás 1287
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben a Bizottság negatív 
értékelést ad a tagállam által benyújtott 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervről, a 
javaslatnak a tagállam általi benyújtásától 
számított négy hónapon belül közölnie kell 
az értékelés megfelelő indokolását.

(5) Amennyiben a Bizottság negatív 
értékelést ad a tagállam által benyújtott 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervről, a 
javaslatnak a tagállam általi benyújtásától 
számított négy hónapon belül közölnie kell 
az értékelés megfelelő indokolását. A 
Bizottságnak az összes információt az 
Európai Parlament rendelkezésére kell 
bocsátania.
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Or. en

Módosítás 1288
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben a Bizottság negatív 
értékelést ad a tagállam által benyújtott 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervről, a 
javaslatnak a tagállam általi benyújtásától 
számított négy hónapon belül közölnie 
kell az értékelés megfelelő indokolását.

(5) Amennyiben a Bizottság negatív 
értékelést ad a tagállam által benyújtott 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervről, a 
határozathoz megfelelően alátámasztott 
értékelést kell csatolni. Az érintett 
tagállam egy másik helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet nyújthat be, 
valamint a technikai támogatási eszközt is 
igénybe veheti.

Or. en

Módosítás 1289
Jens Geier, Joachim Schuster

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben a Bizottság negatív 
értékelést ad a tagállam által benyújtott 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervről, a 
javaslatnak a tagállam általi benyújtásától 
számított négy hónapon belül közölnie 
kell az értékelés megfelelő indokolását.

(5) Amennyiben a Bizottság negatív 
értékelést ad a tagállam által benyújtott 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervről, 
az érintett tagállam, valamint az Európai 
Parlament és a Tanács részére 
mihamarabb egy kellően alátámasztott 
értékelést küld.

Or. en

Módosítás 1290
Alfred Sant

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

(5) Amennyiben a Bizottság negatív 
értékelést ad a tagállam által benyújtott 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervről, a 
javaslatnak a tagállam általi benyújtásától 
számított négy hónapon belül közölnie kell 
az értékelés megfelelő indokolását.

(5) Amennyiben a Bizottság negatív 
értékelést ad a tagállam által benyújtott 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervről, a 
javaslatnak a tagállam általi benyújtásától 
számított négy hónapon belül kellően 
alátámasztott és részletes értékelést kell 
küldenie.

Or. en

Módosítás 1291
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben a Bizottság negatív 
értékelést ad a tagállam által benyújtott 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervről, a 
javaslatnak a tagállam általi benyújtásától 
számított négy hónapon belül közölnie kell 
az értékelés megfelelő indokolását.

(5) Amennyiben a Bizottság negatív 
értékelést ad a tagállam által benyújtott 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervről, a 
javaslatnak a tagállam általi benyújtásától 
számított két hónapon belül közölnie kell 
az értékelés megfelelő indokolását.

Or. en

Módosítás 1292
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
17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben a Bizottság negatív 
értékelést ad a tagállam által benyújtott 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervről, a 
javaslatnak a tagállam általi benyújtásától 
számított négy hónapon belül közölnie kell 
az értékelés megfelelő indokolását.

(5) Amennyiben a Bizottság negatív 
értékelést ad a tagállam által benyújtott 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervről, a 
javaslatnak a tagállam általi benyújtásától 
számított két hónapon belül közölnie kell 
az értékelés megfelelő indokolását.

Or. en
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Módosítás 1293
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Amennyiben a Bizottság a 17. cikk 
(3c) bekezdése szerint negatív értékelést 
ad a helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervről, arra irányuló ajánlást kell 
küldenie az érintett tagállamnak, hogy a 
Bizottság negatív értékelésétől számított 
három hónapon belül e rendelet 18. 
cikkével összhangban módosítsa vagy 
váltsa fel helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervét.

Or. en

Módosítás 1294
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A d) pontban a végrehajtásra 
vonatkozóan említett intézkedéseket és 
ütemtervet, az e) pontban említett, a 
tervezett mérföldkövek és a célok 
eléréséhez kapcsolódó releváns mutatókat, 
az f) pontban említett igazoló adatokhoz 
való bizottsági hozzáférést biztosító 
intézkedéseket, valamint adott esetben a 
(4) bekezdés g) pontjában említett, a 
hiteltámogatás folyósításához kapcsolódó 
további mérföldköveket és célokat az (1) 
bekezdésben említett határozat elfogadását 
követően a Bizottság és a tagállam által 
közösen meghatározandó operatív 
szabályokban kell részletesebben 
ismertetni.

(6) A d) pontban a végrehajtásra 
vonatkozóan említett intézkedéseket és 
ütemtervet, az e) pontban említett, a 
tervezett mérföldkövek és a célok 
eléréséhez kapcsolódó releváns mutatókat, 
az f) pontban említett igazoló adatokhoz 
való bizottsági hozzáférést biztosító 
intézkedéseket, valamint adott esetben a 
(4) bekezdés g) pontjában említett, a 
hiteltámogatás folyósításához kapcsolódó 
további mérföldköveket és célokat az (1) 
bekezdésben említett határozat elfogadását 
követően a Bizottság és a tagállam által 
közösen meghatározandó operatív 
szabályokban kell részletesebben 
ismertetni. A Bizottság közvetlenül a 
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határozat meghozatalát követően 
egyidejűleg és egyenlő feltételek mellett az 
Európai Parlament és a Tanács 
rendelkezésére bocsátja a vonatkozó 
információkat, többek között az operatív 
megállapodást is.

Or. en

Módosítás 1295
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A d) pontban a végrehajtásra 
vonatkozóan említett intézkedéseket és 
ütemtervet, az e) pontban említett, a 
tervezett mérföldkövek és a célok 
eléréséhez kapcsolódó releváns mutatókat, 
az f) pontban említett igazoló adatokhoz 
való bizottsági hozzáférést biztosító 
intézkedéseket, valamint adott esetben a 
(4) bekezdés g) pontjában említett, a 
hiteltámogatás folyósításához kapcsolódó 
további mérföldköveket és célokat az (1) 
bekezdésben említett határozat elfogadását 
követően a Bizottság és a tagállam által 
közösen meghatározandó operatív 
szabályokban kell részletesebben 
ismertetni.

(6) A d) pontban a végrehajtásra 
vonatkozóan említett intézkedéseket és 
ütemtervet, az e) pontban említett, az 
egyértelmű mérföldkövek és a célok 
eléréséhez kapcsolódó releváns mutatókat, 
az f) pontban említett igazoló adatokhoz 
való bizottsági hozzáférést biztosító 
intézkedéseket, valamint adott esetben a 
(4) bekezdés g) pontjában említett, a 
hiteltámogatás folyósításához kapcsolódó 
további mérföldköveket és célokat az (1) 
bekezdésben említett határozat elfogadását 
követően a Bizottság és a tagállam által 
közösen meghatározandó operatív 
szabályokban kell részletesebben 
ismertetni.

Or. en

Módosítás 1296
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ezeket az (1) és a (2) bekezdésben 
említett végrehajtási jogi aktusokat a 27. 
cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 

törölve
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elfogadni.
Or. en

Módosítás 1297
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ezeket az (1) és a (2) bekezdésben 
említett végrehajtási jogi aktusokat a 27. 
cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

törölve

Or. en

Módosítás 1298
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ezeket az (1) és a (2) bekezdésben 
említett végrehajtási jogi aktusokat a 27. 
cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

törölve

Or. en

Módosítás 1299
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ezeket az (1) és a (2) bekezdésben 
említett végrehajtási jogi aktusokat a 27. 
cikk (2) bekezdésében említett 

törölve



AM\1214176HU.docx 105/220 PE657.421v02-00

HU

vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

Or. en

Módosítás 1300
Jens Geier, Joachim Schuster

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ezeket az (1) és a (2) bekezdésben 
említett végrehajtási jogi aktusokat a 27. 
cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

(7) Az eszközhöz kapcsolódó 
allokációs eljárás követelményeit 
részletesebben az Európai Parlament, a 
Tanács és a Bizottság között a 
költségvetési kérdésekben való 
együttműködésről és a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 
20XX. XXXX X-i intézményközi 
megállapodás határozza meg.

Or. en

Módosítás 1301
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ezeket az (1) és a (2) bekezdésben 
említett végrehajtási jogi aktusokat a 27. 
cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

(7) A Tanács minősített többséggel, 
rendszerint a bizottsági javaslat 
elfogadásától számított négy héten belül 
fogadja el az (1) bekezdésben említett 
végrehajtási határozatokat.

Or. en

Módosítás 1302
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 7 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ezeket az (1) és a (2) bekezdésben 
említett végrehajtási jogi aktusokat a 27. 
cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

(7) Ezeket az (1) és a (2) bekezdésben 
említett felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat a 27. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárás 
keretében kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 1303
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ezeket az (1) és a (2) bekezdésben 
említett végrehajtási jogi aktusokat a 27. 
cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

(7) Ezeket az (1) és a (2) bekezdésben 
említett felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat a 27. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárás 
keretében kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 1304
Agnès Evren

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
végrehajtási jogi aktusokat a 27. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(7) Ezeket az (1) és a (2) bekezdésben 
említett felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat a 27. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárás 
keretében kell elfogadni.

Or. fr

Módosítás 1305
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

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

(7a) A Bizottság a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus (7) bekezdéssel 
összhangban történő elfogadásakor 
nyilvánosan hozzáférhetővé teszi a tervet.

Or. en

Módosítás 1306
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
17 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a. cikk
(1) Mivel sürgősen végre kell hajtani a 
nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveket annak érdekében, hogy teljes 
mértékben lehetővé tegyék a gazdasági 
helyreállítást, az e rendelet 15. cikkének 
(2) bekezdésében és 16a. cikkében 
megállapított rendelkezések sérelme 
nélkül a tagállamok legkésőbb 2021. 
február 28-ig benyújtják első éves 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervüket.
(2) A tagállamok a tervjavaslatot 2020. 
október 15-től kezdődően nyújthatják be a 
Bizottságnak a következő évre vonatkozó 
költségvetéssel együtt.
(3) A Bizottság az e rendelet 16. cikkében 
elfogadott rendelkezések sérelme nélkül 
értékeli a 2021. évi nemzeti helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveket, 
referenciapontként az európai szemeszter 
2019-es és 2020-as ciklusa keretében 
elfogadott, tagállamoknak címzett 
országspecifikus ajánlásokat használva.
(4) A Bizottság az e rendelet 16a. cikkében 
elfogadott rendelkezések sérelme nélkül 
legkésőbb 2020. március 31-ig 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad 
el a 16a. cikkben említett kérelmeket 
illetően.
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(5) Az e cikk (4) bekezdésében említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusra 
vonatkozó határozat Európai Parlament 
és Tanács általi meghozatalát követően a 
Bizottság e rendelet 17. cikke szerint jár 
el.

Or. en

Módosítás 1307
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a. cikk
Operatív szabályok

A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus útján meghatározza a 17. cikk (6) 
bekezdésében említett operatív szabályok 
tartalmát azzal a céllal, hogy elősegítse a 
tagállami nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek koherenciáját és 
összehasonlíthatóságát, valamint a 21a. 
cikkben említett helyreállítási és 
rezilienciaépítési eredménytáblához 
szabványosított adatokat biztosítson.

Or. en

Módosítás 1308
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
módosítása

A tagállami helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv kiegészítése, 
módosítása és felváltása

Or. en
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Módosítás 1309
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben az érintett tagállam 
objektív körülmények miatt részben vagy 
egészében nem tudja már megvalósítani a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervet, 
beleértve a vonatkozó mérföldköveket és 
célokat, az érintett tagállam a 17. cikk (1) 
és (2) bekezdésében említett határozatok 
módosítására vagy felváltására irányuló, 
indokolással ellátott kérelmet intézhet a 
Bizottsághoz. A tagállam ebből a célból 
módosított vagy új helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervre tehet javaslatot.

(1) Amennyiben objektív körülmények 
miatt a tagállam helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervét, köztük a 
vonatkozó mérföldköveket és célokat 
részben vagy egészében már nem lehet 
megvalósítani, vagy amennyiben az 
érintett tagállam további olyan lényeges 
beruházásokat vagy reformintézkedéseket 
azonosított, amelyek e rendelet értelmében 
a 11. cikk (2) bekezdésében említett 
további pénzügyi hozzájárulások 
keretében támogathatók, az érintett 
tagállam a 17. cikk (1) és (2) bekezdésében 
említett határozatok módosítására vagy 
felváltására irányuló, indokolással ellátott 
kérelmet intézhet a Bizottsághoz. A 
tagállam ebből a célból módosított 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervre 
tehet javaslatot.

Or. en

Módosítás 1310
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben az érintett tagállam 
objektív körülmények miatt részben vagy 
egészében nem tudja már megvalósítani a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervet, 
beleértve a vonatkozó mérföldköveket és 
célokat, az érintett tagállam a 17. cikk (1) 
és (2) bekezdésében említett határozatok 
módosítására vagy felváltására irányuló, 
indokolással ellátott kérelmet intézhet a 

(1) A tagállamok a 17. cikk (1) és (2) 
bekezdésében említett határozatok 
kiegészítésére, módosítására vagy 
felváltására irányuló, indokolással ellátott 
kérelmet intézhetnek a Bizottsághoz. Az 
érintett tagállam ebből a célból 
kiegészített, módosított vagy új 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervre 
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Bizottsághoz. A tagállam ebből a célból 
módosított vagy új helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervre tehet javaslatot.

tehet javaslatot.

Or. en

Módosítás 1311
Jens Geier, Joachim Schuster

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben az érintett tagállam 
objektív körülmények miatt részben vagy 
egészében nem tudja már megvalósítani a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervet, 
beleértve a vonatkozó mérföldköveket és 
célokat, az érintett tagállam a 17. cikk (1) 
és (2) bekezdésében említett határozatok 
módosítására vagy felváltására irányuló, 
indokolással ellátott kérelmet intézhet a 
Bizottsághoz. A tagállam ebből a célból 
módosított vagy új helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervre tehet javaslatot.

(1) Amennyiben az érintett tagállam 
objektív körülmények miatt részben vagy 
egészében nem tudja már megvalósítani a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervet, 
beleértve a vonatkozó mérföldköveket és 
célokat, az érintett tagállam arra irányuló, 
indokolással ellátott kérelmet intézhet a 
Bizottsághoz, hogy javasolja az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a 17. cikk 
(1) és (2) bekezdésében említett 
határozatok módosítását vagy felváltását. 
A tagállam ebből a célból módosított vagy 
új helyreállítási és rezilienciaépítési tervre 
tehet javaslatot.

Or. en

Módosítás 1312
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben az érintett tagállam 
objektív körülmények miatt részben vagy 
egészében nem tudja már megvalósítani a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervet, 
beleértve a vonatkozó mérföldköveket és 
célokat, az érintett tagállam a 17. cikk (1) 
és (2) bekezdésében említett határozatok 
módosítására vagy felváltására irányuló, 
indokolással ellátott kérelmet intézhet a 
Bizottsághoz. A tagállam ebből a célból 

(1) Amennyiben az érintett tagállam 
objektív körülmények miatt részben vagy 
egészében nem tudja már megvalósítani a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervet, 
beleértve a vonatkozó mérföldköveket és 
célokat, az érintett tagállam a 17. cikk (1) 
és (2) bekezdésében említett határozatok 
legkésőbb október 15-ig történő 
módosítására vagy felváltására irányuló, 
indokolással ellátott kérelmet intézhet a 
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módosított vagy új helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervre tehet javaslatot.

Bizottsághoz. A tagállam ebből a célból 
módosított éves helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervre tehet javaslatot.

Or. en

Módosítás 1313
Aurore Lalucq

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Ha a tagállamok a tervek 
kidolgozása során nem számítottak erre, a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveket 
[a klímasemlegesség elérését célzó keret 
létrehozásáról és az (EU) 2018/1999 
rendelet (európai klímarendelet) 
módosításáról szóló rendeletben] foglalt 
új, 2030-ra vonatkozó éghajlat-politikai 
célnak megfelelően e rendelet Hivatalos 
Lapban történő kihirdetésétől számított 
hat hónapon belül frissíteni kell. A 
Bizottság a 16. cikkben meghatározott 
követelményekkel összhangban értékeli a 
frissített helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveket, és ha azok nem egyeztethetők 
össze [a klímasemlegesség elérését célzó 
keret létrehozásáról és az (EU) 2018/1999 
rendelet (európai klímarendelet) 
módosításáról szóló rendelettel], elutasítja 
a terveket.

Or. en

Módosítás 1314
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok e rendelet Hivatalos 
Lapban történő kihirdetésétől számított 
hat hónapon belül a klímasemlegesség 
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elérését célzó keret létrehozásáról és az 
(EU) 2018/1999 rendelet (európai 
klímarendelet) módosításáról szóló 
rendeletben foglalt új, 2030-ra vonatkozó 
éghajlat-politikai célnak megfelelően 
frissítik helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervüket. A Bizottság a 16. cikkben 
meghatározott követelményekkel 
összhangban értékeli a frissített 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveket, 
és ha azok nem egyeztethetők össze a 
klímasemlegesség elérését célzó keret 
létrehozásáról és az (EU) 2018/1999 
rendelet (európai klímarendelet) 
módosításáról szóló rendelettel, elutasítja 
a terveket. 

Or. en

Módosítás 1315
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Amennyiben valamely tagállam 
helyreállítási és rezilienciaépítési terve 
esetében megállapítják, hogy az 
kielégítően megfelel a 16. cikk (3) 
bekezdésének, de nem éri el a lehető 
legmagasabb pontszámot, az érintett 
tagállam a 17. cikk (3) bekezdésében 
említett határozatok módosítására vagy 
felváltására irányuló, indokolással ellátott 
kérelmet intézhet a Bizottsághoz. A 
tagállam ebből a célból módosított vagy új 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervre 
tehet javaslatot.

Or. en

Módosítás 1316
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

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

(2) Amennyiben a Bizottság úgy véli, 
hogy az érintett tagállam által előterjesztett 
okok indokolják a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv módosítását, a 
Bizottság a 16. cikk rendelkezéseinek 
megfelelően értékeli az új tervet, és a 17. 
cikknek megfelelően a kérelem hivatalos 
benyújtásától számított négy hónapon belül 
új határozatot hoz.

(2) Amennyiben a Bizottság úgy véli, 
hogy az érintett tagállam által előterjesztett 
okok indokolják a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv módosítását, a 
Bizottság a 16. cikk rendelkezéseinek 
megfelelően értékeli az új tervet, és a 17. 
cikknek megfelelően a kérelem hivatalos 
benyújtásától számított négy hónapon belül 
új határozatot hoz. A felülvizsgált 
határozat keretében odaítélt pénzügyi 
támogatás nem lehet magasabb, mint az 
eredeti eljárás keretében kiosztott 
pénzügyi támogatás.

Or. en

Módosítás 1317
Jens Geier, Joachim Schuster

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a Bizottság úgy véli, 
hogy az érintett tagállam által előterjesztett 
okok indokolják a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv módosítását, a 
Bizottság a 16. cikk rendelkezéseinek 
megfelelően értékeli az új tervet, és a 17. 
cikknek megfelelően a kérelem hivatalos 
benyújtásától számított négy hónapon belül 
új határozatot hoz.

(2) Amennyiben a Bizottság úgy véli, 
hogy az érintett tagállam által előterjesztett 
okok indokolják a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv módosítását, a 
Bizottság a 16. cikk rendelkezéseinek 
megfelelően értékeli az új tervet, és a 17. 
cikknek megfelelően a kérelem hivatalos 
benyújtásától számított négy hónapon belül 
javaslatot nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en

Módosítás 1318
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

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

(2) Amennyiben a Bizottság úgy véli, 
hogy az érintett tagállam által előterjesztett 
okok indokolják a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv módosítását, a 
Bizottság a 16. cikk rendelkezéseinek 
megfelelően értékeli az új tervet, és a 17. 
cikknek megfelelően a kérelem hivatalos 
benyújtásától számított négy hónapon belül 
új határozatot hoz.

(2) Amennyiben a Bizottság úgy véli, 
hogy az érintett tagállam által előterjesztett 
okok indokolják a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv kiegészítését, 
módosítását vagy felváltását, a Bizottság a 
16. cikk rendelkezéseinek megfelelően 
értékeli az új tervet, és a 17. cikknek 
megfelelően a kérelem hivatalos 
benyújtásától számított két hónapon belül 
új határozatot hoz.

Or. en

Módosítás 1319
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a Bizottság úgy véli, 
hogy az érintett tagállam által előterjesztett 
okok indokolják a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv módosítását, a 
Bizottság a 16. cikk rendelkezéseinek 
megfelelően értékeli az új tervet, és a 17. 
cikknek megfelelően a kérelem hivatalos 
benyújtásától számított négy hónapon belül 
új határozatot hoz.

(2) Amennyiben a Bizottság úgy véli, 
hogy az érintett tagállam által előterjesztett 
okok indokolják a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv módosítását, a 
Bizottság a 16. cikk rendelkezéseinek 
megfelelően értékeli az új tervet, és a 17. 
cikknek megfelelően a kérelem hivatalos 
benyújtásától számított két hónapon belül 
új határozatot hoz.

Or. en

Módosítás 1320
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a Bizottság úgy véli, 
hogy az érintett tagállam által előterjesztett 
okok indokolják a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv módosítását, a 

(2) Amennyiben a Bizottság úgy véli, 
hogy az érintett tagállam által előterjesztett 
okok indokolják a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv módosítását, a 
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Bizottság a 16. cikk rendelkezéseinek 
megfelelően értékeli az új tervet, és a 17. 
cikknek megfelelően a kérelem hivatalos 
benyújtásától számított négy hónapon belül 
új határozatot hoz.

Bizottság a 16. cikk rendelkezéseinek 
megfelelően értékeli az új tervet, és a 17. 
cikknek megfelelően a kérelem hivatalos 
benyújtásától számított két hónapon belül 
új határozatot hoz.

Or. en

Indokolás

Mivel a Bizottságnak általában már ismernie kell a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
tartalmát, a módosítások értékelésekor rövidebb határidő indokolt.

Módosítás 1321
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, Martin Hojsík, 
Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a Bizottság úgy véli, 
hogy az érintett tagállam által előterjesztett 
okok indokolják a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv módosítását, a 
Bizottság a 16. cikk rendelkezéseinek 
megfelelően értékeli az új tervet, és a 17. 
cikknek megfelelően a kérelem hivatalos 
benyújtásától számított négy hónapon belül 
új határozatot hoz.

(2) Amennyiben a Bizottság úgy véli, 
hogy az érintett tagállam által előterjesztett 
okok indokolják a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv módosítását, a 
Bizottság a 16. cikk rendelkezéseinek 
megfelelően értékeli az új tervet, és a 17. 
cikknek megfelelően a kérelem hivatalos 
benyújtásától számított két hónapon belül 
új határozatot hoz.

Or. en

Módosítás 1322
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a Bizottság úgy véli, 
hogy az érintett tagállam által előterjesztett 
okok indokolják a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv módosítását, a 

(2) Amennyiben a Bizottság úgy véli, 
hogy az érintett tagállam által előterjesztett 
okok indokolják a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv módosítását, a 
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Bizottság a 16. cikk rendelkezéseinek 
megfelelően értékeli az új tervet, és a 17. 
cikknek megfelelően a kérelem hivatalos 
benyújtásától számított négy hónapon belül 
új határozatot hoz.

Bizottság a 16. cikk rendelkezéseinek 
megfelelően értékeli az új tervet, és a 17. 
cikknek megfelelően a kérelem hivatalos 
benyújtásától számított két hónapon belül 
új határozatot hoz.

Or. en

Módosítás 1323
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Danuta Maria Hübner, Inese 
Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a Bizottság úgy véli, 
hogy az érintett tagállam által előterjesztett 
okok indokolják a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv módosítását, a 
Bizottság a 16. cikk rendelkezéseinek 
megfelelően értékeli az új tervet, és a 17. 
cikknek megfelelően a kérelem hivatalos 
benyújtásától számított négy hónapon 
belül új határozatot hoz.

(2) Amennyiben a Bizottság úgy véli, 
hogy az érintett tagállam által előterjesztett 
okok indokolják a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv módosítását, a 
Bizottság a 16. cikk rendelkezéseinek 
megfelelően értékeli az új tervet, és a 17. 
cikknek megfelelően a kérelem hivatalos 
benyújtásától számított hat héten belül új 
határozatot hoz.

Or. en

Módosítás 1324
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a Bizottság úgy véli, 
hogy az érintett tagállam által előterjesztett 
okok nem indokolják a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv módosítását, a 
kérelmet annak hivatalos benyújtásától 
számított négy hónapon belül elutasítja, 
miután lehetőséget adott az érintett 
tagállamnak arra, hogy a Bizottság 
megállapításainak közlésétől számított egy 
hónapos időtartamon belül megtegye 

(3) Amennyiben a Bizottság úgy véli, 
hogy az érintett tagállam által előterjesztett 
okok nem indokolják a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv kiegészítését, 
módosítását vagy felváltását, a kérelmet 
annak hivatalos benyújtásától számított két 
hónapon belül elutasítja, miután 
lehetőséget adott az érintett tagállamnak 
arra, hogy a Bizottság megállapításainak 
közlésétől számított egy hónapos 
időtartamon belül megtegye megfelelő 
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észrevételeit. indokolással alátámasztott észrevételeit. 
Az érintett tagállam az XX/YYYY 
[technikai támogatási eszközről szóló] 
rendelettel összhangban technikai 
segítségnyújtást kérhet a megfelelő 
indokolással alátámasztott bizottsági 
megállapításokban kifejtett aggályok 
eloszlatása érdekében.

Or. en

Módosítás 1325
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a Bizottság úgy véli, 
hogy az érintett tagállam által előterjesztett 
okok nem indokolják a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv módosítását, a 
kérelmet annak hivatalos benyújtásától 
számított négy hónapon belül elutasítja, 
miután lehetőséget adott az érintett 
tagállamnak arra, hogy a Bizottság 
megállapításainak közlésétől számított egy 
hónapos időtartamon belül megtegye 
észrevételeit.

(3) Amennyiben a Bizottság úgy véli, 
hogy az érintett tagállam által előterjesztett 
okok nem indokolják a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv módosítását, a 
kérelmet annak hivatalos benyújtásától 
számított két hónapon belül elutasítja, 
miután lehetőséget adott az érintett 
tagállamnak arra, hogy a Bizottság 
megállapításainak közlésétől számított egy 
hónapos időtartamon belül megtegye 
észrevételeit. Az Európai Parlament 
illetékes bizottságai felkérhetik a 
Bizottságot, hogy jelenjen meg előttük és 
ismertesse a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv negatív 
értékelésének indokolását. 

Or. en

Módosítás 1326
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, Danuta Maria 
Hübner

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a Bizottság úgy véli, (3) Amennyiben a Bizottság úgy véli, 
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hogy az érintett tagállam által előterjesztett 
okok nem indokolják a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv módosítását, a 
kérelmet annak hivatalos benyújtásától 
számított négy hónapon belül elutasítja, 
miután lehetőséget adott az érintett 
tagállamnak arra, hogy a Bizottság 
megállapításainak közlésétől számított egy 
hónapos időtartamon belül megtegye 
észrevételeit.

hogy az érintett tagállam által előterjesztett 
okok nem indokolják a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv módosítását, a 
kérelmet annak hivatalos benyújtásától 
számított hat héten belül elutasítja, miután 
lehetőséget adott az érintett tagállamnak 
arra, hogy a Bizottság megállapításainak 
közlésétől számított három hetes 
időtartamon belül megtegye észrevételeit.

Or. en

Módosítás 1327
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a Bizottság úgy véli, 
hogy az érintett tagállam által előterjesztett 
okok nem indokolják a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv módosítását, a 
kérelmet annak hivatalos benyújtásától 
számított négy hónapon belül elutasítja, 
miután lehetőséget adott az érintett 
tagállamnak arra, hogy a Bizottság 
megállapításainak közlésétől számított egy 
hónapos időtartamon belül megtegye 
észrevételeit.

(3) Amennyiben a Bizottság úgy véli, 
hogy az érintett tagállam által előterjesztett 
okok nem indokolják a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv módosítását, a 
kérelmet annak hivatalos benyújtásától 
számított két hónapon belül elutasítja, 
miután lehetőséget adott az érintett 
tagállamnak arra, hogy a Bizottság 
megállapításainak közlésétől számított két 
hónapos időtartamon belül megtegye 
észrevételeit.

Or. en

Módosítás 1328
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a Bizottság úgy véli, 
hogy az érintett tagállam által előterjesztett 
okok nem indokolják a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv módosítását, a 
kérelmet annak hivatalos benyújtásától 

(3) Amennyiben a Bizottság úgy véli, 
hogy az érintett tagállam által előterjesztett 
okok nem indokolják a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv módosítását, a 
kérelmet annak hivatalos benyújtásától 
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számított négy hónapon belül elutasítja, 
miután lehetőséget adott az érintett 
tagállamnak arra, hogy a Bizottság 
megállapításainak közlésétől számított egy 
hónapos időtartamon belül megtegye 
észrevételeit.

számított két hónapon belül elutasítja, 
miután lehetőséget adott az érintett 
tagállamnak arra, hogy a Bizottság 
megállapításainak közlésétől számított egy 
hónapos időtartamon belül megtegye 
észrevételeit.

Or. en

Indokolás

Mivel a Bizottságnak általában már ismernie kell a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
tartalmát, a módosítások értékelésekor rövidebb határidő indokolt.

Módosítás 1329
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, Martin Hojsík, 
Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a Bizottság úgy véli, 
hogy az érintett tagállam által előterjesztett 
okok nem indokolják a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv módosítását, a 
kérelmet annak hivatalos benyújtásától 
számított négy hónapon belül elutasítja, 
miután lehetőséget adott az érintett 
tagállamnak arra, hogy a Bizottság 
megállapításainak közlésétől számított egy 
hónapos időtartamon belül megtegye 
észrevételeit.

(3) Amennyiben a Bizottság úgy véli, 
hogy az érintett tagállam által előterjesztett 
okok nem indokolják a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv módosítását, a 
kérelmet annak hivatalos benyújtásától 
számított két hónapon belül elutasítja, 
miután lehetőséget adott az érintett 
tagállamnak arra, hogy a Bizottság 
megállapításainak közlésétől számított egy 
hónapos időtartamon belül megtegye 
észrevételeit.

Or. en

Módosítás 1330
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a Bizottság úgy véli, (3) Amennyiben a Bizottság úgy véli, 
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hogy az érintett tagállam által előterjesztett 
okok nem indokolják a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv módosítását, a 
kérelmet annak hivatalos benyújtásától 
számított négy hónapon belül elutasítja, 
miután lehetőséget adott az érintett 
tagállamnak arra, hogy a Bizottság 
megállapításainak közlésétől számított egy 
hónapos időtartamon belül megtegye 
észrevételeit.

hogy az érintett tagállam által előterjesztett 
okok nem indokolják a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv módosítását, a 
kérelmet annak hivatalos benyújtásától 
számított két hónapon belül elutasítja, 
miután lehetőséget adott az érintett 
tagállamnak arra, hogy a Bizottság 
megállapításainak közlésétől számított egy 
hónapos időtartamon belül megtegye 
észrevételeit.

Or. en

Módosítás 1331
Jonás Fernández, Costas Mavrides

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben a módosított 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
meghaladja az éves felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus által jóváhagyott teljes 
folyósítandó összeget, a Bizottság új 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad 
el, amelyben értékeli az uniós stratégiára 
és az éves fenntartható növekedési 
stratégia célkitűzéseire gyakorolt 
hatásokat és kiszámolja az új pénzügyi 
hozzájárulások és hitelek összegét.

Or. en

Módosítás 1332
Markus Ferber, Luis Garicano

Rendeletre irányuló javaslat
18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a. cikk
Az európai hozzáadott érték programja

(1) 2022. július 31-ig a Bizottság 
nyilvános pályázatokat hirdet európai 
hozzáadott értéket képviselő projektek 
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számára.
(2) A projektjavaslatok maximális 
társfinanszírozási aránya nem haladhatja 
meg az 50%-ot.
(3) Az egyes projektjavaslatok legfeljebb 
5 000 000 000 EUR összegű 
finanszírozásban részesülhetnek.
(4) A Bizottság a javaslat kézhezvételétől 
számított három hónapon belül értékeli a 
megfelelő projekteket.
(5) A Bizottság értékeli a beérkezett 
projektjavaslatokat, és a nemzeti 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
értékelése tekintetében vázoltakhoz 
hasonló előírásokat alkalmaz.
(6) A Bizottság a támogathatóságot a 
18b. cikkben meghatározott kritériumok 
alapján értékeli.

Or. en

Módosítás 1333
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Rendeletre irányuló javaslat
18 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18b. cikk
Az európai hozzáadott érték programja – 

támogathatóság
Az e keret segítségével megvalósuló 
projekteknek maximalizálniuk kell az 
uniós hozzáadott értéket és hatást, és 
támogatniuk kell az európai stratégiai 
érdekű, határokon átnyúló dimenzióval 
rendelkező uniós szakpolitikai célokat, 
legalább két tagállamot be kell vonniuk, 
és meg kell erősíteniük az Unió egészének 
hosszú távú versenyképességét.

Or. en

Módosítás 1334
Gunnar Beck, Joachim Kuhs
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Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A pénzügyi hozzájárulások kifizetésére, 
felfüggesztésére és törlésére vonatkozó 
szabályok

A pénzügyi hozzájárulások kifizetésére, 
felfüggesztésére, visszatéríttetésére és 
törlésére vonatkozó szabályok

Or. en

Módosítás 1335
Jens Geier, Joachim Schuster

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 17. cikk (1) bekezdésében 
említett bizottsági határozat a költségvetési 
rendelet értelmében vett egyedi jogi 
kötelezettségvállalás, amely globális 
kötelezettségvállalásokon alapulhat. Adott 
esetben a költségvetési 
kötelezettségvállalások felbonthatók több 
évre elosztott éves részletekre.

(1) A 17. cikk (1) bekezdésében 
említett határozat a költségvetési rendelet 
értelmében vett egyedi jogi 
kötelezettségvállalás, amely globális 
kötelezettségvállalásokon alapulhat. Adott 
esetben a költségvetési 
kötelezettségvállalások felbonthatók több 
évre elosztott éves részletekre.

Or. en

Módosítás 1336
Jens Geier, Joachim Schuster

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A pénzügyi hozzájárulások érintett 
tagállamok számára történő, e cikk szerinti 
kifizetésére a költségvetési 
előirányzatoknak megfelelően és a 
rendelkezésre álló források függvényében 
kerül sor. Az e cikkben említett bizottsági 
határozatokat a 27. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

(2) A pénzügyi hozzájárulások érintett 
tagállamok számára történő, e cikk szerinti 
kifizetésére a költségvetési 
előirányzatoknak megfelelően és a 
rendelkezésre álló források függvényében 
kerül sor.

Or. en
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Módosítás 1337
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A pénzügyi hozzájárulások érintett 
tagállamok számára történő, e cikk szerinti 
kifizetésére a költségvetési 
előirányzatoknak megfelelően és a 
rendelkezésre álló források függvényében 
kerül sor. Az e cikkben említett bizottsági 
határozatokat a 27. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

(2) A pénzügyi hozzájárulások érintett 
tagállamok számára történő, e cikk szerinti 
kifizetésére a költségvetési 
előirányzatoknak megfelelően és a 
rendelkezésre álló források függvényében 
kerül sor.

Or. en

Módosítás 1338
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A pénzügyi hozzájárulások érintett 
tagállamok számára történő, e cikk szerinti 
kifizetésére a költségvetési 
előirányzatoknak megfelelően és a 
rendelkezésre álló források függvényében 
kerül sor. Az e cikkben említett bizottsági 
határozatokat a 27. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

(2) A pénzügyi hozzájárulások érintett 
tagállamok számára történő, e cikk szerinti 
kifizetésére a költségvetési 
előirányzatoknak megfelelően és a 
rendelkezésre álló források függvényében 
kerül sor.

Or. en

Módosítás 1339
Victor Negrescu

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

(2) A pénzügyi hozzájárulások érintett 
tagállamok számára történő, e cikk szerinti 
kifizetésére a költségvetési 
előirányzatoknak megfelelően és a 
rendelkezésre álló források függvényében 
kerül sor. Az e cikkben említett bizottsági 
határozatokat a 27. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

(2) A pénzügyi hozzájárulások érintett 
tagállamok számára történő, e cikk szerinti 
kifizetésére a költségvetési 
előirányzatoknak megfelelően és a 
rendelkezésre álló források függvényében 
kerül sor, figyelembe véve ugyanakkor az 
egyes tagállamok eltérő társadalmi-
gazdasági helyzetét. Az e cikkben említett 
bizottsági határozatokat a 27. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 1340
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, Martin Hojsík, 
Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A pénzügyi hozzájárulások érintett 
tagállamok számára történő, e cikk szerinti 
kifizetésére a költségvetési 
előirányzatoknak megfelelően és a 
rendelkezésre álló források függvényében 
kerül sor. Az e cikkben említett bizottsági 
határozatokat a 27. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

(2) A pénzügyi hozzájárulások érintett 
tagállamok számára történő, e cikk szerinti 
kifizetésére a költségvetési 
előirányzatoknak megfelelően és a 
rendelkezésre álló források függvényében 
kerül sor. Az e cikkben említett bizottsági 
határozatokat a 25a. cikknek megfelelően 
kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 1341
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

(2) A pénzügyi hozzájárulások érintett 
tagállamok számára történő, e cikk szerinti 
kifizetésére a költségvetési 
előirányzatoknak megfelelően és a 
rendelkezésre álló források függvényében 
kerül sor. Az e cikkben említett bizottsági 
határozatokat a 27. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

(2) A pénzügyi hozzájárulások érintett 
tagállamok számára történő, e cikk szerinti 
kifizetésére a költségvetési 
előirányzatoknak megfelelően és a 
rendelkezésre álló források függvényében 
kerül sor. Az e cikkben említett bizottsági 
határozatokat a 25. cikk a) pontjának 
megfelelően kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 1342
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A pénzügyi hozzájárulások érintett 
tagállamok számára történő, e cikk szerinti 
kifizetésére a költségvetési 
előirányzatoknak megfelelően és a 
rendelkezésre álló források függvényében 
kerül sor. Az e cikkben említett bizottsági 
határozatokat a 27. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

(2) A pénzügyi hozzájárulások érintett 
tagállamok számára történő, e cikk szerinti 
kifizetésére a költségvetési 
előirányzatoknak megfelelően kerül sor. 
Az e cikkben említett bizottsági 
határozatokat a 27. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 1343
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) 2021-ben – a 19. cikk (1) 
bekezdésében említett jogi 
kötelezettségvállalás Bizottság általi 
elfogadásának függvényében, és ha a 
tagállam a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv benyújtásával 
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egyidejűleg kéri – a Bizottság vissza nem 
térítendő támogatás formájában a jogi 
kötelezettségvállalás legfeljebb 20%-ának 
megfelelő összegű, illetve adott esetben a 
19. cikkel összhangban hiteleszköz 
formájában a hiteltámogatás legfeljebb 
20%-ának megfelelő összegű 
előfinanszírozási kifizetést teljesít. A 
Bizottság a költségvetési rendelet 116. 
cikkének (1) bekezdésétől eltérve a 19. 
cikkben említett jogi kötelezettségvállalás 
Bizottság általi elfogadásától számított két 
hónapon belül teljesíti a megfelelő 
kifizetést.
A (2a) bekezdés szerinti előfinanszírozás 
esetében és a 17. cikk (4) bekezdésének a) 
pontja szerint fizetendő pénzügyi 
hozzájárulást és adott esetben 
hiteltámogatást arányosan ki kell 
igazítani.
Ha a Bizottság értékelése alapján a 
mérföldkövek vagy célok közül egy vagy 
több esetében egyértelmű visszalépés 
történt, illetve ha a vonatkozó 
mérföldkövek vagy célok esetében nem 
értek el megfelelő haladást, a Bizottság 
intézkedik az előfinanszírozás adott 
beruházásokat és reformokat érintő 
részének azonnali visszatérítéséről. A 
Bizottság ezzel egyidejűleg felfüggeszti a 
folyamatban lévő eljárást mindaddig, 
amíg a tagállam írásbeli magyarázattal 
nem szolgál és vissza nem téríti a 
jogosulatlanul kapott pénzeszközöket.

Or. en

Módosítás 1344
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság az érintett tagállam 
kérésére jóváhagyja a helyreállítási és 
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rezilienciaépítési terv jóváhagyásáról 
szóló határozatban meghatározott 
pénzeszközökből származó teljes 
támogatás legalább 20%-os 
előfinanszírozását.

Or. en

Módosítás 1345
Engin Eroglu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság semmilyen 
körülmények között nem finanszírozhatja 
elő az összegek egy részét, különösen, ha 
kétségek merülnek fel az érintett országok 
jogállamiságát illetően.

Or. de

Módosítás 1346
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds, Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A bizottsági végrehajtási jogi 
aktussal jóváhagyott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben foglalt, elfogadott 
vonatkozó mérföldkövek és célok 
teljesítését követően az érintett tagállam a 
pénzügyi hozzájárulás és adott esetben a 
hitelrészlet kifizetésére irányuló, kellően 
indokolt kérelmet nyújt be a Bizottságnak. 
Ilyen kifizetési kérelmeket a tagállamok 
félévente nyújthatnak be a Bizottsághoz. A 
Bizottság a kérelem kézhezvételétől 
számított két hónapon belül értékeli, hogy 
a 17. cikk (1) bekezdésében említett 
határozatban előírt vonatkozó 
mérföldköveket és célokat kielégítő módon 
végrehajtották-e. Az értékelés során a 17. 

(3) A bizottsági végrehajtási jogi 
aktussal jóváhagyott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben foglalt, elfogadott 
vonatkozó mérföldkövek és célok 
teljesítését követően az érintett tagállam a 
pénzügyi hozzájárulás és adott esetben a 
hitelrészlet kifizetésére irányuló, kellően 
indokolt kérelmet nyújt be a Bizottságnak. 
Ilyen kifizetési kérelmeket a tagállamok 
félévente nyújthatnak be a Bizottsághoz. A 
Bizottság a kérelem kézhezvételétől 
számított két hónapon belül értékeli, hogy 
teljesülnek-e a következő kritériumok:
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cikk (6) bekezdésében említett operatív 
megállapodást is figyelembe kell venni. A 
Bizottságot munkájában szakértők 
segíthetik.

1. a 17. cikk (1) bekezdésében említett 
határozatban előírt vonatkozó 
mérföldköveket és célokat kielégítő módon 
végrehajtották-e. Az értékelés során a 17. 
cikk (6) bekezdésében említett operatív 
megállapodást is figyelembe kell venni. A 
Bizottságot munkájában szakértők 
segíthetik;
2. az eszköz létrehozását követően a 
tagállam az ajánlás lényegét megkerülve 
nem vonta-e vissza az európai szemeszter 
iránymutatásai alapján elfogadott korábbi 
reformokat;
3. a címzettek eleget tettek-e a 26. 
cikk (1) bekezdése szerinti 
kötelezettségeiknek.

Or. en

Indokolás

A Bizottság nem engedélyezné a pénzügyi hozzájárulás folyósítását, ha az uniós támogatás 
címzettjei nem ismernék el az uniós finanszírozás eredetét és nem gondoskodnának annak 
láthatóságáról.

Módosítás 1347
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A bizottsági végrehajtási jogi 
aktussal jóváhagyott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben foglalt, elfogadott 
vonatkozó mérföldkövek és célok 
teljesítését követően az érintett tagállam a 
pénzügyi hozzájárulás és adott esetben a 
hitelrészlet kifizetésére irányuló, kellően 
indokolt kérelmet nyújt be a Bizottságnak. 
Ilyen kifizetési kérelmeket a tagállamok 

(3) A 19. cikk (2a) bekezdése szerinti 
előfinanszírozásra tekintettel a bizottsági 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
jóváhagyott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben foglalt, elfogadott 
vonatkozó mérföldkövek és célok 
teljesítését követően az érintett tagállam a 
pénzügyi hozzájárulás és adott esetben a 
hitelrészlet kifizetésére irányuló, kellően 
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félévente nyújthatnak be a Bizottsághoz. A 
Bizottság a kérelem kézhezvételétől 
számított két hónapon belül értékeli, hogy 
a 17. cikk (1) bekezdésében említett 
határozatban előírt vonatkozó 
mérföldköveket és célokat kielégítő módon 
végrehajtották-e. Az értékelés során a 17. 
cikk (6) bekezdésében említett operatív 
megállapodást is figyelembe kell venni. A 
Bizottságot munkájában szakértők 
segíthetik.

indokolt kérelmet nyújt be a Bizottságnak. 
Ilyen kifizetési kérelmeket a tagállamok 
félévente nyújthatnak be a Bizottsághoz. A 
Bizottság a kérelem kézhezvételétől 
számított két hónapon belül értékeli, hogy 
a 17. cikk (1) bekezdésében említett 
határozatban előírt vonatkozó 
mérföldköveket és célokat kielégítő módon 
végrehajtották-e, és ennek keretében a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 4a. 
cikkének (3) bekezdésével összhangban 
részletesen értékelnie kell az olyan 
tevékenységekhez allokált összegeket is, 
amelyek az (EU) 2020/852 rendelet 10. és 
11. cikke szerint lényegesen 
hozzájárulnak az éghajlatváltozás 
mérsékléséhez vagy az ahhoz való 
alkalmazkodáshoz. Az értékelés során a 
17. cikk (6) bekezdésében említett operatív 
megállapodást is figyelembe kell venni. A 
Bizottságot munkájában szakértők 
segíthetik.

Or. en

Módosítás 1348
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A bizottsági végrehajtási jogi 
aktussal jóváhagyott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben foglalt, elfogadott 
vonatkozó mérföldkövek és célok 
teljesítését követően az érintett tagállam a 
pénzügyi hozzájárulás és adott esetben a 
hitelrészlet kifizetésére irányuló, kellően 
indokolt kérelmet nyújt be a Bizottságnak. 
Ilyen kifizetési kérelmeket a tagállamok 
félévente nyújthatnak be a Bizottsághoz. A 
Bizottság a kérelem kézhezvételétől 
számított két hónapon belül értékeli, hogy 
a 17. cikk (1) bekezdésében említett 
határozatban előírt vonatkozó 
mérföldköveket és célokat kielégítő módon 
végrehajtották-e. Az értékelés során a 17. 

(3) A bizottsági végrehajtási jogi 
aktussal jóváhagyott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben foglalt, elfogadott 
vonatkozó mérföldkövek és célok 
teljesítését követően az érintett tagállam a 
pénzügyi hozzájárulás célok és 
mérföldkövek teljesítésével arányos 
részének és adott esetben a hitelrészlet 
kifizetésére irányuló, kellően indokolt 
kérelmet nyújt be a Bizottságnak. Ilyen 
kifizetési kérelmeket a tagállamok 
félévente nyújthatnak be a Bizottsághoz. A 
Bizottság a kérelem kézhezvételétől 
számított két hónapon belül értékeli, hogy 
a 17. cikk (1) bekezdésében említett 
határozatban előírt vonatkozó 
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cikk (6) bekezdésében említett operatív 
megállapodást is figyelembe kell venni. A 
Bizottságot munkájában szakértők 
segíthetik.

mérföldköveket és célokat kielégítő módon 
végrehajtották-e. A pénzeszközök 
folyósítása az elfogadott mérföldkövek és 
célok teljesítési szintjének megfelelően 
történik. Az értékelés során a 17. cikk (6) 
bekezdésében említett operatív 
megállapodást is figyelembe kell venni. A 
Bizottságot munkájában szakértők 
segíthetik.

Or. en

Módosítás 1349
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A bizottsági végrehajtási jogi 
aktussal jóváhagyott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben foglalt, elfogadott 
vonatkozó mérföldkövek és célok 
teljesítését követően az érintett tagállam a 
pénzügyi hozzájárulás és adott esetben a 
hitelrészlet kifizetésére irányuló, kellően 
indokolt kérelmet nyújt be a Bizottságnak. 
Ilyen kifizetési kérelmeket a tagállamok 
félévente nyújthatnak be a Bizottsághoz. A 
Bizottság a kérelem kézhezvételétől 
számított két hónapon belül értékeli, hogy 
a 17. cikk (1) bekezdésében említett 
határozatban előírt vonatkozó 
mérföldköveket és célokat kielégítő módon 
végrehajtották-e. Az értékelés során a 17. 
cikk (6) bekezdésében említett operatív 
megállapodást is figyelembe kell venni. A 
Bizottságot munkájában szakértők 
segíthetik.

(3) A bizottsági felhatalmazáson 
alapuló jogi aktussal jóváhagyott 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervben 
foglalt, elfogadott vonatkozó mérföldkövek 
és célok teljesítését követően az érintett 
tagállam a pénzügyi hozzájárulás és adott 
esetben a hitelrészlet kifizetésére irányuló, 
kellően indokolt kérelmet nyújt be a 
Bizottságnak. Ilyen kifizetési kérelmeket a 
tagállamok félévente nyújthatnak be a 
Bizottsághoz. A Bizottság a kérelem 
kézhezvételétől számított két hónapon 
belül értékeli, hogy a 17. cikk (1) 
bekezdésében említett határozatban előírt 
vonatkozó mérföldköveket és célokat 
kielégítő módon végrehajtották-e. Az 
értékelés során a 17. cikk (6) bekezdésében 
említett operatív megállapodást is 
figyelembe kell venni. A Bizottságot 
munkájában külső szakértők segíthetik.

Or. en

Módosítás 1350
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész



AM\1214176HU.docx 131/220 PE657.421v02-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A bizottsági végrehajtási jogi 
aktussal jóváhagyott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben foglalt, elfogadott 
vonatkozó mérföldkövek és célok 
teljesítését követően az érintett tagállam a 
pénzügyi hozzájárulás és adott esetben a 
hitelrészlet kifizetésére irányuló, kellően 
indokolt kérelmet nyújt be a Bizottságnak. 
Ilyen kifizetési kérelmeket a tagállamok 
félévente nyújthatnak be a Bizottsághoz. A 
Bizottság a kérelem kézhezvételétől 
számított két hónapon belül értékeli, hogy 
a 17. cikk (1) bekezdésében említett 
határozatban előírt vonatkozó 
mérföldköveket és célokat kielégítő módon 
végrehajtották-e. Az értékelés során a 17. 
cikk (6) bekezdésében említett operatív 
megállapodást is figyelembe kell venni. A 
Bizottságot munkájában szakértők 
segíthetik.

(3) A bizottsági végrehajtási jogi 
aktussal jóváhagyott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben foglalt, elfogadott 
vonatkozó mérföldkövek és célok 
teljesítését követően az érintett tagállam a 
pénzügyi hozzájárulás és adott esetben a 
hitelrészlet kifizetésére irányuló, kellően 
indokolt kérelmet nyújt be a Bizottságnak. 
Ilyen kifizetési kérelmeket a tagállamok 
negyedévente nyújthatnak be a 
Bizottsághoz. A Bizottság a kérelem 
kézhezvételétől számított két hónapon 
belül értékeli, hogy a 17. cikk (1) 
bekezdésében említett határozatban előírt 
vonatkozó mérföldköveket és célokat 
kielégítő módon végrehajtották-e. Az 
értékelés során a 17. cikk (6) bekezdésében 
említett operatív megállapodást is 
figyelembe kell venni. A Bizottságot 
munkájában szakértők segíthetik.

Or. en

Módosítás 1351
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A bizottsági végrehajtási jogi 
aktussal jóváhagyott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben foglalt, elfogadott 
vonatkozó mérföldkövek és célok 
teljesítését követően az érintett tagállam a 
pénzügyi hozzájárulás és adott esetben a 
hitelrészlet kifizetésére irányuló, kellően 
indokolt kérelmet nyújt be a Bizottságnak. 
Ilyen kifizetési kérelmeket a tagállamok 
félévente nyújthatnak be a Bizottsághoz. A 
Bizottság a kérelem kézhezvételétől 
számított két hónapon belül értékeli, hogy 
a 17. cikk (1) bekezdésében említett 
határozatban előírt vonatkozó 
mérföldköveket és célokat kielégítő módon 

(3) A bizottsági végrehajtási jogi 
aktussal jóváhagyott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben foglalt, elfogadott 
vonatkozó mérföldkövek és célok 
teljesítését követően az érintett tagállam a 
pénzügyi hozzájárulás és adott esetben a 
hitelrészlet kifizetésére irányuló, kellően 
indokolt kérelmet nyújt be a Bizottságnak. 
Ilyen kifizetési kérelmeket a tagállamok 
évente négyszer nyújthatnak be a 
Bizottsághoz. A Bizottság a kérelem 
kézhezvételétől számított egy hónapon 
belül értékeli, hogy a 17. cikk (1) 
bekezdésében említett határozatban előírt 
vonatkozó mérföldköveket és célokat 
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végrehajtották-e. Az értékelés során a 17. 
cikk (6) bekezdésében említett operatív 
megállapodást is figyelembe kell venni. A 
Bizottságot munkájában szakértők 
segíthetik.

kielégítő módon végrehajtották-e. Az 
értékelés során a 17. cikk (6) bekezdésében 
említett operatív megállapodást is 
figyelembe kell venni. A Bizottságot 
munkájában szakértők segíthetik.

Or. en

Módosítás 1352
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A bizottsági végrehajtási jogi 
aktussal jóváhagyott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben foglalt, elfogadott 
vonatkozó mérföldkövek és célok 
teljesítését követően az érintett tagállam a 
pénzügyi hozzájárulás és adott esetben a 
hitelrészlet kifizetésére irányuló, kellően 
indokolt kérelmet nyújt be a Bizottságnak. 
Ilyen kifizetési kérelmeket a tagállamok 
félévente nyújthatnak be a Bizottsághoz. A 
Bizottság a kérelem kézhezvételétől 
számított két hónapon belül értékeli, hogy 
a 17. cikk (1) bekezdésében említett 
határozatban előírt vonatkozó 
mérföldköveket és célokat kielégítő módon 
végrehajtották-e. Az értékelés során a 17. 
cikk (6) bekezdésében említett operatív 
megállapodást is figyelembe kell venni. A 
Bizottságot munkájában szakértők 
segíthetik.

(3) A bizottsági felhatalmazáson 
alapuló jogi aktussal jóváhagyott 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervben 
foglalt, elfogadott vonatkozó mérföldkövek 
és célok teljesítését követően az érintett 
tagállam a pénzügyi hozzájárulás és adott 
esetben a hitelrészlet kifizetésére irányuló, 
kellően indokolt kérelmet nyújt be a 
Bizottságnak. Ilyen kifizetési kérelmeket a 
tagállamok félévente nyújthatnak be a 
Bizottsághoz. A Bizottság a kérelem 
kézhezvételétől számított két hónapon 
belül értékeli, hogy a 17. cikk (1) 
bekezdésében említett határozatban előírt 
vonatkozó mérföldköveket és célokat 
kielégítő módon végrehajtották-e. Az 
értékelés során a 17. cikk (6) bekezdésében 
említett operatív megállapodást is 
figyelembe kell venni. A Bizottságot 
munkájában szakértők segíthetik.

Or. en

Módosítás 1353
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A bizottsági végrehajtási jogi (3) A bizottsági felhatalmazáson 
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aktussal jóváhagyott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben foglalt, elfogadott 
vonatkozó mérföldkövek és célok 
teljesítését követően az érintett tagállam a 
pénzügyi hozzájárulás és adott esetben a 
hitelrészlet kifizetésére irányuló, kellően 
indokolt kérelmet nyújt be a Bizottságnak. 
Ilyen kifizetési kérelmeket a tagállamok 
félévente nyújthatnak be a Bizottsághoz. A 
Bizottság a kérelem kézhezvételétől 
számított két hónapon belül értékeli, hogy 
a 17. cikk (1) bekezdésében említett 
határozatban előírt vonatkozó 
mérföldköveket és célokat kielégítő módon 
végrehajtották-e. Az értékelés során a 17. 
cikk (6) bekezdésében említett operatív 
megállapodást is figyelembe kell venni. A 
Bizottságot munkájában szakértők 
segíthetik.

alapuló jogi aktussal jóváhagyott 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervben 
foglalt, elfogadott vonatkozó mérföldkövek 
és célok teljesítését követően az érintett 
tagállam a pénzügyi hozzájárulás és adott 
esetben a hitelrészlet kifizetésére irányuló, 
kellően indokolt kérelmet nyújt be a 
Bizottságnak. Ilyen kifizetési kérelmeket a 
tagállamok félévente nyújthatnak be a 
Bizottsághoz. A Bizottság a kérelem 
kézhezvételétől számított két hónapon 
belül értékeli, hogy a 17. cikk (1) 
bekezdésében említett határozatban előírt 
vonatkozó mérföldköveket és célokat 
kielégítő módon végrehajtották-e. Az 
értékelés során a 17. cikk (6) bekezdésében 
említett operatív megállapodást is 
figyelembe kell venni. A Bizottságot 
munkájában szakértők segíthetik.

Or. en

Módosítás 1354
Agnès Evren

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A bizottsági végrehajtási jogi 
aktussal jóváhagyott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben foglalt, elfogadott 
vonatkozó mérföldkövek és célok 
teljesítését követően az érintett tagállam a 
pénzügyi hozzájárulás és adott esetben a 
hitelrészlet kifizetésére irányuló, kellően 
indokolt kérelmet nyújt be a Bizottságnak. 
Ilyen kifizetési kérelmeket a tagállamok 
félévente nyújthatnak be a Bizottsághoz. A 
Bizottság a kérelem kézhezvételétől 
számított két hónapon belül értékeli, hogy 
a 17. cikk (1) bekezdésében említett 
határozatban előírt vonatkozó 
mérföldköveket és célokat kielégítő módon 
végrehajtották-e. Az értékelés során a 17. 
cikk (6) bekezdésében említett operatív 
megállapodást is figyelembe kell venni. A 
Bizottságot munkájában szakértők 

(3) A bizottsági felhatalmazáson 
alapuló jogi aktussal jóváhagyott 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervben 
foglalt, elfogadott vonatkozó mérföldkövek 
és célok teljesítését követően az érintett 
tagállam a pénzügyi hozzájárulás és adott 
esetben a hitelrészlet kifizetésére irányuló, 
kellően indokolt kérelmet nyújt be a 
Bizottságnak. Ilyen kifizetési kérelmeket a 
tagállamok félévente nyújthatnak be a 
Bizottsághoz. A Bizottság a kérelem 
kézhezvételétől számított két hónapon 
belül értékeli, hogy a 17. cikk (1) 
bekezdésében említett határozatban előírt 
vonatkozó mérföldköveket és célokat 
kielégítő módon végrehajtották-e. Az 
értékelés során a 17. cikk (6) bekezdésében 
említett operatív megállapodást is 
figyelembe kell venni. A Bizottságot 
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segíthetik. munkájában szakértők segíthetik.
Or. fr

Módosítás 1355
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A bizottsági végrehajtási jogi 
aktussal jóváhagyott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben foglalt, elfogadott 
vonatkozó mérföldkövek és célok 
teljesítését követően az érintett tagállam a 
pénzügyi hozzájárulás és adott esetben a 
hitelrészlet kifizetésére irányuló, kellően 
indokolt kérelmet nyújt be a Bizottságnak. 
Ilyen kifizetési kérelmeket a tagállamok 
félévente nyújthatnak be a Bizottsághoz. 
A Bizottság a kérelem kézhezvételétől 
számított két hónapon belül értékeli, hogy 
a 17. cikk (1) bekezdésében említett 
határozatban előírt vonatkozó 
mérföldköveket és célokat kielégítő módon 
végrehajtották-e. Az értékelés során a 17. 
cikk (6) bekezdésében említett operatív 
megállapodást is figyelembe kell venni. A 
Bizottságot munkájában szakértők 
segíthetik.

(3) A bizottsági felhatalmazáson 
alapuló jogi aktussal jóváhagyott 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervben 
foglalt, elfogadott egyértelmű 
mérföldkövek és célok teljesítését 
követően az érintett tagállam a pénzügyi 
hozzájárulás és adott esetben a hitelrészlet 
kifizetésére irányuló, kellően indokolt 
kérelmet nyújt be a Bizottságnak. Ilyen 
kifizetési kérelmeket a tagállamok 
félévente nyújtanak be a Bizottsághoz. A 
Bizottság a kérelem kézhezvételétől 
számított két hónapon belül értékeli, hogy 
a 17. cikk (1) bekezdésében említett 
határozatban előírt egyértelmű 
mérföldköveket és célokat kielégítő módon 
végrehajtották-e. Az értékelés során a 17. 
cikk (6) bekezdésében említett operatív 
megállapodást is figyelembe kell venni. A 
Bizottságot munkájában szakértők 
segíthetik.

Or. en

Módosítás 1356
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A bizottsági végrehajtási jogi 
aktussal jóváhagyott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben foglalt, elfogadott 
vonatkozó mérföldkövek és célok 
teljesítését követően az érintett tagállam a 

(3) A bizottsági felhatalmazáson 
alapuló jogi aktussal jóváhagyott 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervben 
foglalt, elfogadott egyértelmű 
mérföldkövek és célok teljesítését 
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pénzügyi hozzájárulás és adott esetben a 
hitelrészlet kifizetésére irányuló, kellően 
indokolt kérelmet nyújt be a Bizottságnak. 
Ilyen kifizetési kérelmeket a tagállamok 
félévente nyújthatnak be a Bizottsághoz. 
A Bizottság a kérelem kézhezvételétől 
számított két hónapon belül értékeli, hogy 
a 17. cikk (1) bekezdésében említett 
határozatban előírt vonatkozó 
mérföldköveket és célokat kielégítő módon 
végrehajtották-e. Az értékelés során a 17. 
cikk (6) bekezdésében említett operatív 
megállapodást is figyelembe kell venni. A 
Bizottságot munkájában szakértők 
segíthetik.

követően az érintett tagállam a pénzügyi 
hozzájárulás és adott esetben a hitelrészlet 
kifizetésére irányuló, kellően indokolt 
kérelmet nyújt be a Bizottságnak. Ilyen 
kifizetési kérelmeket a tagállamok 
félévente nyújtanak be a Bizottsághoz. A 
Bizottság a kérelem kézhezvételétől 
számított két hónapon belül értékeli, hogy 
a 17. cikk (1) bekezdésében említett 
határozatban előírt egyértelmű 
mérföldköveket és célokat kielégítő módon 
végrehajtották-e. Az értékelés során a 17. 
cikk (6) bekezdésében említett operatív 
megállapodást is figyelembe kell venni. A 
Bizottságot munkájában szakértők 
segíthetik.

Or. en

Módosítás 1357
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a Bizottság pozitív értékelést 
ad, határozatot kell elfogadnia a pénzügyi 
hozzájárulás költségvetési rendeletnek 
megfelelő folyósításáról.

Amennyiben a Bizottság pozitív értékelést 
ad, határozatot kell elfogadnia a pénzügyi 
hozzájárulás költségvetési rendeletnek 
megfelelő folyósításáról. Az egyes 
kifizetési határozatok által érintett 
pénzeszközöket csak akkor lehet 
folyósítani, ha teljesítették a vonatkozó 
mérföldköveket és egyértelmű előrelépés 
történt az előző folyósítás óta. Ha a 
Bizottság értékelése alapján a 
mérföldkövek vagy célok közül egy vagy 
több esetében egyértelmű visszalépés 
történt, és a tagállam szisztematikusan 
nem tesz eleget a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv szerinti 
kötelezettségeinek, a Bizottság 
visszafizetteti az adott beruházások és 
reformok tekintetében teljesített korábbi 
kifizetéseket.

Or. en
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Módosítás 1358
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a Bizottság pozitív értékelést 
ad, határozatot kell elfogadnia a pénzügyi 
hozzájárulás költségvetési rendeletnek 
megfelelő folyósításáról.

Amennyiben a Bizottság pozitív értékelést 
ad, határozatot kell elfogadnia a pénzügyi 
hozzájárulás költségvetési rendeletnek 
megfelelő folyósításáról. Az egyes 
kifizetési határozatok által érintett 
pénzeszközöket csak akkor lehet 
folyósítani, ha teljesítették a vonatkozó 
mérföldköveket és egyértelmű előrelépés 
történt az előző folyósítás óta.

Or. en

Módosítás 1359
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a Bizottság pozitív értékelést 
ad, határozatot kell elfogadnia a pénzügyi 
hozzájárulás költségvetési rendeletnek 
megfelelő folyósításáról.

Amennyiben a Bizottság pozitív értékelést 
ad, határozatot kell elfogadnia a pénzügyi 
hozzájárulás költségvetési rendeletnek 
megfelelő folyósításáról. A bizottsági 
határozatot megelőző minden 
konzultációba egyenlő feltételek mellett 
költségvetési hatósági minőségükben az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot is be 
kell vonni.

Or. en

Módosítás 1360
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

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

Amennyiben a Bizottság pozitív értékelést 
ad, határozatot kell elfogadnia a pénzügyi 
hozzájárulás költségvetési rendeletnek 
megfelelő folyósításáról.

Amennyiben a Bizottság pozitív értékelést 
ad, határozatot kell elfogadnia a pénzügyi 
hozzájárulás költségvetési rendeletnek 
megfelelő folyósításáról. A folyósításokat 
ütemezetten, a mérföldkövek teljesítésének 
függvényében kell végrehajtani.

Or. en

Módosítás 1361
Jens Geier, Joachim Schuster

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a Bizottság pozitív értékelést 
ad, határozatot kell elfogadnia a pénzügyi 
hozzájárulás költségvetési rendeletnek 
megfelelő folyósításáról.

Amennyiben a Bizottság pozitív értékelést 
ad, javaslatot kell benyújtania az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a pénzügyi 
hozzájárulás költségvetési rendeletnek 
megfelelő folyósításának jóváhagyására 
vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 1362
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a Bizottság pozitív értékelést 
ad, határozatot kell elfogadnia a pénzügyi 
hozzájárulás költségvetési rendeletnek 
megfelelő folyósításáról.

Amennyiben a Bizottság a három 
kritérium tekintetében pozitív értékelést 
ad, határozatot kell elfogadnia a pénzügyi 
hozzájárulás költségvetési rendeletnek 
megfelelő folyósításáról.

Or. en

Módosítás 1363
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper
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Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a Bizottság a (3) 
bekezdésben említett értékelés 
eredményeként megállapítja, hogy a 17. 
cikk (1) bekezdésében említett 
határozatban előírt mérföldköveket és 
célokat nem hajtották végre kielégítő 
módon, a pénzügyi hozzájárulás 
egészének vagy egy részének a kifizetését 
fel kell függeszteni. Az érintett tagállam a 
Bizottság értékelésének közlésétől 
számított egy hónapon belül észrevételeket 
tehet.

(4) Amennyiben a Bizottság a (3) 
bekezdésben említett értékelés 
eredményeként megállapítja, hogy a 17. 
cikk (1) bekezdésében említett 
határozatban előírt egyértelmű 
mérföldköveket és célokat nem hajtották 
végre kielégítő módon, a kifizetési 
kérelmet fel kell függeszteni. Az érintett 
tagállam a Bizottság értékelésének 
közlésétől számított egy hónapon belül 
észrevételeket tehet.

Az Európai Parlament is kezdeményezheti 
a kifizetés felfüggesztését, amennyiben a 
17. cikk (1) bekezdésében említett 
határozatban előírt egy vagy több 
egyértelmű mérföldkövet és célt nem 
kielégítő módon hajtották végre.

Or. en

Módosítás 1364
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a Bizottság a (3) 
bekezdésben említett értékelés 
eredményeként megállapítja, hogy a 17. 
cikk (1) bekezdésében említett 
határozatban előírt mérföldköveket és 
célokat nem hajtották végre kielégítő 
módon, a pénzügyi hozzájárulás 
egészének vagy egy részének a kifizetését 
fel kell függeszteni. Az érintett tagállam a 
Bizottság értékelésének közlésétől 
számított egy hónapon belül észrevételeket 
tehet.

(4) Amennyiben a Bizottság a (3) 
bekezdésben említett értékelés 
eredményeként megállapítja, hogy a 17. 
cikk (1) bekezdésében említett 
határozatban előírt egyértelmű 
mérföldköveket és célokat nem hajtották 
végre kielégítő módon, a kifizetési 
kérelmet fel kell függeszteni. Az érintett 
tagállam a Bizottság értékelésének 
közlésétől számított egy hónapon belül 
észrevételeket tehet. Az Európai 
Parlament is kezdeményezheti a kifizetés 
felfüggesztését, amennyiben a 17. cikk (1) 
bekezdésében említett határozatban előírt 
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egy vagy több egyértelmű mérföldkövet és 
célt nem kielégítő módon hajtották végre.

Or. en

Módosítás 1365
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felfüggesztést meg kell szüntetni, ha a 
tagállam meghozta a 17. cikk (1) 
bekezdésében említett mérföldkövek és 
célok kielégítő végrehajtásának 
biztosításához szükséges intézkedéseket.

A felfüggesztést meg kell szüntetni, ha a 
tagállam meghozta a 17. cikk (1) 
bekezdésében említett egyértelmű 
mérföldkövek és célok kielégítő 
végrehajtásának biztosításához szükséges 
intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 1366
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felfüggesztést meg kell szüntetni, ha a 
tagállam meghozta a 17. cikk (1) 
bekezdésében említett mérföldkövek és 
célok kielégítő végrehajtásának 
biztosításához szükséges intézkedéseket.

A felfüggesztést csak akkor lehet 
megszüntetni, ha a tagállam meghozta a 
17. cikk (1) bekezdésében említett 
mérföldkövek és célok kielégítő 
végrehajtásának biztosításához szükséges 
intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 1367
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felfüggesztést meg kell szüntetni, ha a 
tagállam meghozta a 17. cikk (1) 

A felfüggesztést meg kell szüntetni, ha a 
tagállam meghozta a 17. cikk (1) 
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bekezdésében említett mérföldkövek és 
célok kielégítő végrehajtásának 
biztosításához szükséges intézkedéseket.

bekezdésében említett mérföldkövek és 
célok elérésének biztosításához szükséges 
intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 1368
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kötelezettségvállalások, köztük a 
„jelentős károkozás elkerülését célzó” elv 
megsértése és az átállási tervben 
meghatározott szükséges intézkedések 
meghozatalának elmulasztása esetén az 
érintett tagállamnak vissza kell fizetnie a 
már kifizetett részleteket.

Or. en

Módosítás 1369
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A le nem kötött pénzeszközöket a 
többéves pénzügyi kereten belül az olyan 
pán-európai projektek rendelkezésére kell 
bocsátani, amelyek hozzájárulnak a 
konvergenciához és csökkentik a 
regionális különbségeket.

Or. en

Módosítás 1370
Csaba Molnár, Marek Belka

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben az érintett tagállam a 
felfüggesztéstől számított hat hónapos 
időtartamon belül nem hozta meg a 
szükséges intézkedéseket, a Bizottság a 
költségvetési rendelet 14. cikkének (1) 
bekezdése alapján törli a pénzügyi 
hozzájárulás összegét, miután lehetőséget 
adott az érintett tagállamnak arra, hogy a 
bizottsági megállapítások közlésétől 
számított két hónapon belül megtegye 
észrevételeit.

(6) Amennyiben az érintett tagállam a 
felfüggesztéstől számított hat hónapos 
időtartamon belül nem hozta meg a 
szükséges intézkedéseket, a Bizottság a 
regionális és helyi önkormányzatok és 
egyéb érdekelt felek, köztük a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervben 
azonosított kihívások kezeléséhez 
hozzájáruló szociális partnerek és civil 
társadalmi szervezetek rendelkezésére 
bocsátja a pénzügyi hozzájárulás összegét, 
miután lehetőséget adott az érintett 
tagállamnak arra, hogy a bizottsági 
megállapítások közlésétől számított két 
hónapon belül megtegye észrevételeit.

Or. en

Módosítás 1371
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben az érintett tagállam a 
felfüggesztéstől számított hat hónapos 
időtartamon belül nem hozta meg a 
szükséges intézkedéseket, a Bizottság a 
költségvetési rendelet 14. cikkének (1) 
bekezdése alapján törli a pénzügyi 
hozzájárulás összegét, miután lehetőséget 
adott az érintett tagállamnak arra, hogy a 
bizottsági megállapítások közlésétől 
számított két hónapon belül megtegye 
észrevételeit.

(6) Amennyiben az érintett tagállam a 
felfüggesztéstől számított hat hónapos 
időtartamon belül nem hozta meg a 
szükséges intézkedéseket, a Bizottság a 
költségvetési rendelet 14. cikkének (1) 
bekezdése alapján törli a pénzügyi 
hozzájárulás összegét, miután lehetőséget 
adott az érintett tagállamnak arra, hogy a 
bizottsági megállapítások közlésétől 
számított két hónapon belül megtegye 
észrevételeit, valamint visszafizetteti a már 
folyósított részleteket vagy részösszegeket.

Or. en

Módosítás 1372
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben az érintett tagállam a 
felfüggesztéstől számított hat hónapos 
időtartamon belül nem hozta meg a 
szükséges intézkedéseket, a Bizottság a 
költségvetési rendelet 14. cikkének (1) 
bekezdése alapján törli a pénzügyi 
hozzájárulás összegét, miután lehetőséget 
adott az érintett tagállamnak arra, hogy a 
bizottsági megállapítások közlésétől 
számított két hónapon belül megtegye 
észrevételeit.

(6) Amennyiben az érintett tagállam a 
felfüggesztéstől számított hat hónapos 
időtartamon belül nem hozta meg a 
szükséges intézkedéseket, a Bizottság a 
költségvetési rendelet 14. cikkének (1) 
bekezdése alapján törli és visszatérítteti a 
pénzügyi hozzájárulás összegét, miután 
lehetőséget adott az érintett tagállamnak 
arra, hogy a bizottsági megállapítások 
közlésétől számított két hónapon belül 
megtegye észrevételeit.

Or. en

Módosítás 1373
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben az érintett tagállam a 
felfüggesztéstől számított hat hónapos 
időtartamon belül nem hozta meg a 
szükséges intézkedéseket, a Bizottság a 
költségvetési rendelet 14. cikkének (1) 
bekezdése alapján törli a pénzügyi 
hozzájárulás összegét, miután lehetőséget 
adott az érintett tagállamnak arra, hogy a 
bizottsági megállapítások közlésétől 
számított két hónapon belül megtegye 
észrevételeit.

(6) Amennyiben az érintett tagállam a 
felfüggesztéstől számított hat hónapos 
időtartamon belül nem hozta meg a 
szükséges intézkedéseket, a Bizottság a 
költségvetési rendelet 14. cikkének (1) 
bekezdése alapján törli a vonatkozó 
pénzügyi hozzájárulás összegét, miután 
lehetőséget adott az érintett tagállamnak 
arra, hogy a bizottsági megállapítások 
közlésétől számított két hónapon belül 
megtegye észrevételeit.

Or. en

Módosítás 1374
Csaba Molnár, Marek Belka

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 7 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Amennyiben az érintett tagállam a 
17. cikk (1) bekezdésében említett 

(7) Amennyiben az érintett tagállam a 
17. cikk (1) bekezdésében említett 
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határozat elfogadásának napjától számított 
tizennyolc hónapon belül nem mutat fel 
kézzelfogható előrehaladást a vonatkozó 
mérföldkövek és célok tekintetében, a 
pénzügyi hozzájárulás összegét a 
költségvetési rendelet 14. cikkének (1) 
bekezdése alapján törölni kell.

határozat elfogadásának napjától számított 
tizennyolc hónapon belül nem mutat fel 
kézzelfogható előrehaladást a vonatkozó 
mérföldkövek és célok tekintetében, a 
pénzügyi hozzájárulás összegét a 
regionális és helyi önkormányzatok és 
egyéb érdekelt felek, köztük a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervben 
azonosított kihívások kezeléséhez 
hozzájáruló szociális partnerek és civil 
társadalmi szervezetek rendelkezésére kell 
bocsátani.

Or. en

Módosítás 1375
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 7 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Amennyiben az érintett tagállam a 
17. cikk (1) bekezdésében említett 
határozat elfogadásának napjától számított 
tizennyolc hónapon belül nem mutat fel 
kézzelfogható előrehaladást a vonatkozó 
mérföldkövek és célok tekintetében, a 
pénzügyi hozzájárulás összegét a 
költségvetési rendelet 14. cikkének (1) 
bekezdése alapján törölni kell.

(7) Amennyiben az érintett tagállam a 
bizottsági határozatban vagy az európai 
parlamenti határozatban meghatározott 
ütemterven belül, de legkésőbb a 17. cikk 
(1) bekezdésében említett határozat 
elfogadásának napjától számított nyolc 
hónapon belül nem mutat fel kézzelfogható 
előrehaladást a vonatkozó egyértelmű 
mérföldkövek és célok tekintetében, a 
pénzügyi hozzájárulás összegét a 
költségvetési rendelet 14. cikkének (1) 
bekezdése alapján törölni kell.

Or. en

Módosítás 1376
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 7 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Amennyiben az érintett tagállam a 
17. cikk (1) bekezdésében említett 
határozat elfogadásának napjától számított 

(7) Amennyiben az érintett tagállam a 
17. cikk (1) bekezdésében említett 
határozat elfogadásának napjától számított 
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tizennyolc hónapon belül nem mutat fel 
kézzelfogható előrehaladást a vonatkozó 
mérföldkövek és célok tekintetében, a 
pénzügyi hozzájárulás összegét a 
költségvetési rendelet 14. cikkének (1) 
bekezdése alapján törölni kell.

tizennyolc hónapon belül nem mutat fel 
kézzelfogható előrehaladást a vonatkozó 
mérföldkövek és célok tekintetében, a 
pénzügyi hozzájárulás összegét a 
költségvetési rendelet 14. cikkének (1) 
bekezdése alapján törölni kell, valamint 
105%-os visszafizetési ráta mellett vissza 
kell téríttetni a már folyósított részleteket 
vagy részösszegeket.

Or. en

Módosítás 1377
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 7 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Amennyiben az érintett tagállam a 
17. cikk (1) bekezdésében említett 
határozat elfogadásának napjától számított 
tizennyolc hónapon belül nem mutat fel 
kézzelfogható előrehaladást a vonatkozó 
mérföldkövek és célok tekintetében, a 
pénzügyi hozzájárulás összegét a 
költségvetési rendelet 14. cikkének (1) 
bekezdése alapján törölni kell.

(7) Amennyiben az érintett tagállam a 
17. cikk (1) bekezdésében említett 
határozat elfogadásának napjától számított 
tizennyolc hónapon belül nem mutat fel 
kézzelfogható előrehaladást a vonatkozó 
mérföldkövek és célok tekintetében, a 
pénzügyi hozzájárulás összegét a 
költségvetési rendelet 14. cikkének (1) 
bekezdése alapján törölni kell. Minden 
előfinanszírozást vissza kell téríttetni.

Or. en

Módosítás 1378
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 7 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Amennyiben az érintett tagállam a 
17. cikk (1) bekezdésében említett 
határozat elfogadásának napjától számított 
tizennyolc hónapon belül nem mutat fel 
kézzelfogható előrehaladást a vonatkozó 
mérföldkövek és célok tekintetében, a 
pénzügyi hozzájárulás összegét a 
költségvetési rendelet 14. cikkének (1) 

(7) Amennyiben az érintett tagállam a 
17. cikk (1) bekezdésében említett 
határozat elfogadásának napjától számított 
tizennyolc hónapon belül nem mutat fel 
kézzelfogható előrehaladást a vonatkozó 
mérföldkövek és célok tekintetében, a 
pénzügyi hozzájárulás összegét a 
költségvetési rendelet 14. cikkének (1) 
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bekezdése alapján törölni kell. bekezdése alapján törölni kell és vissza kell 
téríttetni.

Or. en

Módosítás 1379
Markus Ferber, Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 7 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Amennyiben az érintett tagállam a 
17. cikk (1) bekezdésében említett 
határozat elfogadásának napjától számított 
tizennyolc hónapon belül nem mutat fel 
kézzelfogható előrehaladást a vonatkozó 
mérföldkövek és célok tekintetében, a 
pénzügyi hozzájárulás összegét a 
költségvetési rendelet 14. cikkének (1) 
bekezdése alapján törölni kell.

(7) Amennyiben az érintett tagállam a 
17. cikk (1) bekezdésében említett 
határozat elfogadásának napjától számított 
hat hónapon belül nem mutat fel 
kézzelfogható előrehaladást a vonatkozó 
mérföldkövek és célok tekintetében, a 
pénzügyi hozzájárulás összegét a 
költségvetési rendelet 14. cikkének (1) 
bekezdése alapján törölni kell.

Or. en

Módosítás 1380
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a pénzügyi hozzájárulás 
törlésére vonatkozó határozatot hoz, 
miután lehetőséget adott az érintett 
tagállamnak arra, hogy a kézzelfogható 
előrehaladás elmaradását megállapító 
bizottsági értékelés közlésétől számított két 
hónapos időtartamon belül megtegye 
észrevételeit.

A Bizottság a pénzügyi hozzájárulás 
törlésére, illetve adott esetben az 
előfinanszírozás visszatérítésére 
vonatkozó határozatot hoz, miután 
lehetőséget adott az érintett tagállamnak 
arra, hogy a kézzelfogható előrehaladás 
elmaradását megállapító bizottsági 
értékelés közlésétől számított két hónapos 
időtartamon belül megtegye észrevételeit.

Or. en

Módosítás 1381
Jens Geier, Joachim Schuster
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Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a pénzügyi hozzájárulás 
törlésére vonatkozó határozatot hoz, 
miután lehetőséget adott az érintett 
tagállamnak arra, hogy a kézzelfogható 
előrehaladás elmaradását megállapító 
bizottsági értékelés közlésétől számított két 
hónapos időtartamon belül megtegye 
észrevételeit.

A Bizottság a pénzügyi hozzájárulás 
törlésére vonatkozó javaslatot nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, 
miután lehetőséget adott az érintett 
tagállamnak arra, hogy a kézzelfogható 
előrehaladás elmaradását megállapító 
bizottsági értékelés közlésétől számított két 
hónapos időtartamon belül megtegye 
észrevételeit.

Or. en

Módosítás 1382
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Moritz Körner, Nils Torvalds

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás érdekében a Bizottság a 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
jóváhagyása előtt a 17. cikk szerint 
elfogadandó, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus útján külön szabályokat állapít 
meg a költségvetési 
kötelezettségvállalások, a kifizetések, a 
felfüggesztés, a visszavonás és a 
pénzeszközök visszatéríttetése 
tekintetében. Tiszteletben tartva a 
tagállamok észrevételek tételéhez való 
jogát, megfelelő kontradiktórius 
eljárásokat kell bevezetni, amennyiben a 
Bizottság megállapítja, hogy a nem 
hajtották végre kielégítő módon a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervet. A 
Bizottság a nemzeti illetékes 
hatóságokkal, az OLAF-fal, az Európai 
Ügyészséggel és a Számvevőszékkel szoros 
együttműködésben gondoskodni fog az 
Unió ezen eszközből eredő pénzügyi 
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érdekeinek védelméről.
Or. en

Módosítás 1383
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Amennyiben a Bizottság pozitív 
értékelést ad valamely tagállam 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervéről, 
a szóban forgó tervnek az egy főre jutó 
GDP jelenlegi többéves pénzügyi keret 
végén kiszámított növekedésével 
kapcsolatos kedvező hatását figyelembe 
fogják venni az érintett tagállam uniós 
költségvetéshez való nemzeti 
hozzájárulása növekedésének 
kiszámításánál. A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközből pénzügyi 
támogatásban nem részesülő tagállamok 
éves hozzájárulásait a pénzügyi 
hozzájárulásban részesült tagállamokat 
érintő növekedéssel összhangban 
csökkentik.

Or. en

Módosítás 1384
Markus Ferber, Esther de Lange

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Ezen eszköz fel nem használt 
pénzeszközei más célra nem használhatók, 
hanem arra kell felhasználni, hogy a Next 
Generation EU eszköz keretében 
csökkentsék az Unió általános 
hitelszükségleteit.

Or. en
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Módosítás 1385
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 8 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8b) A vonatkozó mérföldkövek és célok 
érintett tagállamok általi végrehajtásával 
kapcsolatos csalás esetén a pénzügyi 
hozzájárulás összegét a költségvetési 
rendelet 14. cikkének (1) bekezdése 
alapján törölni kell, valamint 110%-os 
visszafizetési ráta mellett vissza kell 
téríttetni a már folyósított részleteket vagy 
részösszegeket.

Or. en

Módosítás 1386
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
19 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a. cikk
Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme
(1) Az eszköz végrehajtása során a 
tagállamok az eszközből származó 
pénzeszközök kedvezményezettjeiként vagy 
hitelfelvevőiként meghoznak minden 
szükséges intézkedést annak érdekében, 
hogy védjék az Unió pénzügyi érdekeit, és 
különösen biztosítsák, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
szerinti reformokkal és beruházási 
projektekkel kapcsolatos minden 
intézkedés megfeleljen az alkalmazandó 
uniós és nemzeti jognak.
(2) A 13. cikk (2) bekezdésében és a 
19. cikk (1) bekezdésében említett 
megállapodások rendelkeznek a 
tagállamok alábbi kötelezettségeiről:
a) rendszeresen ellenőrizni kell, hogy a 
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nyújtott finanszírozást megfelelően, az 
alkalmazandó szabályokkal összhangban 
használták-e fel, valamint hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
szerinti reformokkal és beruházási 
projektekkel kapcsolatos minden 
intézkedést megfelelően, az összes 
alkalmazandó szabállyal, többek között az 
uniós és nemzeti joggal összhangban 
hajtották-e végre;
b) megfelelő intézkedéseket kell hozni a 
csalás, a korrupció és a költségvetési 
rendelet 61. cikkének (2) és (3) 
bekezdésében meghatározott 
összeférhetetlenség megelőzése, feltárása 
és kiküszöbölése érdekében, valamint jogi 
lépéseket kell tenni a jogosulatlanul 
felhasznált pénzeszközök visszatéríttetése 
érdekében, többek között a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv szerinti reformok 
és beruházási projektek végrehajtásával 
kapcsolatos intézkedések vonatkozásában 
is;
c) a kifizetési kérelemhez csatolni kell a 
következőket:
i. vezetői nyilatkozat arról, hogy a 
pénzeszközöket rendeltetésszerűen 
használták fel, a kifizetési kérelemmel 
együtt benyújtott információk teljesek, 
pontosak és megbízhatóak, valamint a 
bevezetett ellenőrzési rendszerek 
biztosítják a szükséges biztosítékokat azzal 
kapcsolatban, hogy a pénzeszközöket az 
összes alkalmazandó szabállyal 
összhangban kezelték; valamint
ii. az elvégzett pénzügyi és egyéb 
ellenőrzések összefoglalása, beleértve a 
feltárt hiányosságokat és a megtett 
korrekciós intézkedéseket;
d) a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
szerinti reformok és beruházási projektek 
végrehajtására irányuló intézkedésekhez 
kapcsolódó pénzeszközök 
felhasználásának pénzügyi és egyéb 
ellenőrzése céljából a következő 
kategóriába tartozó adatokat elektronikus 
formátumban egy egységes adatbázisba 
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kell gyűjteni;
i. a pénzeszközök végső címzettjének neve;
ii. a vállalkozók és alvállalkozók neve, 
amennyiben a pénzeszközök végső 
címzettje az uniós vagy nemzeti 
közbeszerzési rendelkezésekkel 
összhangban valamely ajánlatkérő szerv;
iii. a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy 
terrorizmusfinanszírozás céljára való 
felhasználásának megelőzéséről szóló, 
2015. május 20-i (EU) 2015/849 európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének 
6. pontjában meghatározottak szerint a 
pénzeszközök címzettjei vagy a vállalkozó 
tényleges tulajdonosának/tulajdonosainak 
utóneve, vezetékneve és születési ideje;
iv. a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
szerinti reformok és beruházási projektek 
végrehajtására irányuló intézkedések 
felsorolása, a közfinanszírozás teljes 
összege, megjelölve az eszköz és más uniós 
alapok keretében folyósított pénzeszközök 
összegét;
e) kötelezni kell a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben foglalt reformok 
és beruházási projektek végrehajtására 
irányuló intézkedésekhez folyósított 
pénzeszközök minden végső címzettjét, 
illetve az azok végrehajtásában részt vevő 
minden egyéb személyt vagy szervezetet, 
hogy a költségvetési rendelet 129. 
cikkének (1) bekezdésében előírtak szerint 
kifejezetten biztosítsák a Bizottság, az 
OLAF, az Európai Ügyészség és a 
Számvevőszék számára, hogy 
gyakorolhassák jogaikat, és hasonló 
kötelezettségeket kell róni a folyósított 
pénzeszközök minden végső 
kedvezményezettjére;
f) a költségvetési rendelet 132. cikkével 
összhangban meg kell őrizni a 
nyilvántartásokat.
(3) A 13. cikk (2) bekezdésében és a 
19. cikk (1) bekezdésében említett 
megállapodásoknak ugyancsak 
biztosítaniuk kell a Bizottság számára az 
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ahhoz való jogot, hogy arányosan 
csökkentse az eszköz keretében nyújtott 
támogatást és behajtsa a költségvetésbe 
befizetendő összegeket, illetve csalás, 
korrupció vagy az Unió pénzügyi érdekeit 
érintő összeférhetetlenség vagy az említett 
megállapodásból eredő kötelezettségek 
megsértése esetén kérje a hitel lejárat 
előtti visszafizetését. A visszatérítendő, 
csökkentendő vagy lejárat előtt 
visszafizetendő összeggel kapcsolatos 
döntés meghozatalakor a Bizottság 
tiszteletben tartja az arányosság elvét és 
figyelembe veszik a csalás, a korrupció és 
az Unió pénzügyi érdekeit érintő 
összeférhetetlenség vagy a 
kötelezettségszegés súlyosságát. A 
tagállam számára lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy a csökkentés 
végrehajtása vagy a lejárat előtti 
visszafizetés kérése előtt benyújtsa 
észrevételeit.

Or. en

Módosítás 1387
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Rendeletre irányuló javaslat
19 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a. cikk
Helyreállítási és rezilienciaépítési 

párbeszéd
(1) Az uniós intézmények, különösen 
az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság közötti párbeszéd fokozása, 
valamint a nagyobb fokú átláthatóság és 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében 
az Európai Parlament illetékes bizottsága 
felkérheti a Tanács és a tanácsi előkészítő 
szervek, a Bizottság, valamint adott 
esetben az eurócsoport képviselőit, hogy 
az e rendelet értelmében és az 
XXX[EURI] tanácsi rendelet alapján 
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hozott minden intézkedés megvitatása 
érdekében jelenjen meg a bizottság előtt.
(2) A nagyobb átláthatóság és 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében 
az Európai Parlament illetékes 
bizottsága(i) felkérheti(k) a helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervért felelős 
tagállami képviselőket és adott esetben a 
nemzeti független költségvetési 
intézményeket, hogy jelenjenek meg a 
bizottságok előtt a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv és az e rendelet 
szerint előírt és hozott intézkedések 
bemutatása céljából.
(3) A Bizottság egyidejűleg a Tanács 
és az Európai Parlament rendelkezésére 
bocsátja a tagállamok által benyújtott, az 
intézmények számára az e rendelet szerinti 
megbízatásuk teljesítése szempontjából 
releváns összes információt. Az érzékeny 
vagy bizalmas információk egyedi 
titoktartási kötelezettségek mellett 
továbbíthatók.
(4) A Bizottság által az e rendelettel 
összefüggésben vagy annak végrehajtása 
keretében a Tanácsnak vagy bármely 
előkészítő szervének továbbított 
információkat egyidejűleg az Európai 
Parlament rendelkezésére kell bocsátani, 
szükség esetén titoktartási szabályok 
betartása mellett. A tanácsi előkészítő 
szerveken belül folytatott viták releváns 
eredményeit meg kell osztani az Európai 
Parlament illetékes bizottságaival.

Or. en

Módosítás 1388
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper

Rendeletre irányuló javaslat
19 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a. cikk
Az eszközt a végrehajtott projektekkel 
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kapcsolatos visszalépések esetén az uniós 
költségvetés védelméhez kapcsoló 

intézkedések
(1) Ha a Bizottság értékelése alapján a 
mérföldkövek vagy célok közül egy vagy 
több esetében egyértelmű visszalépés 
történt, a Bizottság visszatérítteti a 
vonatkozó mérföldkövek vagy célok 
tekintetében teljesített kifizetéseket.
(2) Ezenkívül a tagállam visszafizeti a 
Bizottságnak a valamely reformvállalás 
kapcsán a 19. cikk alapján számára 
kifizetett pénzügyi hozzájárulásokat, 
amennyiben a kifizetéstől számított öt 
éven belül a kifizetést lehetővé tevő 
feltételek jelentősen megváltoztak az 
érintett tagállamban.
(3) A következő esetek minősülnek a 
kifizetést lehetővé tevő feltételek jelentős 
változásának:
a) a reformvállalások teljesítéséhez vezető 
elemeket visszafordították; vagy
b) a reformvállalások teljesítéséhez vezető 
elemeket más intézkedések jelentősen 
módosították.
(4) A Bizottság visszafizetésre 
vonatkozó határozatot hoz, miután 
lehetőséget adott az érintett tagállamnak 
arra, hogy a bizottsági következtetések 
közlésétől számított két hónapos 
időtartamon belül megtegye észrevételeit.

Or. en

Módosítás 1389
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Paul Tang, Joachim Schuster

Rendeletre irányuló javaslat
19 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a. cikk
Jogállamiság

Addig, amíg hivatalosan le nem zárul az 
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Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 7. cikkével összhangban 
valamely tagállammal szemben indított 
eljárás, az érintett tagállam csak a 
19. cikkel összhangban meghatározott 
pénzügyi hozzájárulás 20%-ában 
részesülhet.

Or. en

Módosítás 1390
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
19 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a. cikk
Jogállamiság

Azok a tagállamok, amelyekkel szemben 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 7. cikkével összhangban eljárás 
indult, csak a 19. cikkel összhangban 
meghatározott pénzügyi hozzájárulás 
25%-ában részesülhetnek. 

Or. en

Módosítás 1391
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
19 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19b. cikk
Csökkentést kizáró és visszakövetelési 

rendelkezés
(1) A tagállam visszafizeti a 
Bizottságnak a valamely reformvállalás 
vagy mérföldkő kapcsán a 19. cikk 
alapján számára kifizetett pénzügyi 
hozzájárulásokat, amennyiben a 
kifizetéstől számított öt éven belül a 
kifizetést lehetővé tevő feltételek 
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jelentősen megváltoztak az érintett 
tagállamban.
(2) A következő esetek minősülnek a 
kifizetést lehetővé tevő feltételek jelentős 
változásának:
a) a reformvállalások teljesítéséhez vezető 
elemeket visszafordították; vagy
b) a reformvállalások teljesítéséhez vezető 
elemeket más intézkedések jelentősen 
módosították; vagy
c) a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
keretében elért mérföldköveket 
visszafordították; vagy
d) a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
keretében elért mérföldköveket más 
intézkedések jelentősen módosították;
(3) A Bizottság visszafizetésre 
vonatkozó határozatot hoz, miután 
lehetőséget adott az érintett tagállamnak 
arra, hogy a bizottsági következtetések 
közlésétől számított két hónapos 
időtartamon belül megtegye észrevételeit.
(4) Kizárólag valóban új reformok 
támogathatók e program keretében. A 
korábbi programok keretében 
végrehajtott, de azóta visszafordított 
reformvállalások nem támogathatók e 
program keretében. 

Or. en

Módosítás 1392
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, Martin Hojsík, 
Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Rendeletre irányuló javaslat
5 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Jelentéstétel és tájékoztatás Jelentéstétel, tájékoztatás és mentesítés
Or. en
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Módosítás 1393
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállam általi jelentéstétel az európai 
szemeszter keretében

Tagállami jelentéstétel

Or. en

Módosítás 1394
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érintett tagállam az európai szemeszter 
keretében negyedévente jelentést tesz a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
megvalósítása terén elért eredményekről, 
beleértve a 17. cikk (6) bekezdésében 
említett operatív szabályokat is. E célból a 
tagállamok negyedéves jelentéseit 
megfelelően meg kell jeleníteni a nemzeti 
reformprogramokban, amelyek a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
végrehajtása terén elért eredményekről 
szóló jelentéstétel eszközeként 
alkalmazandók.

törölve

Or. en

Módosítás 1395
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érintett tagállam az európai szemeszter 
keretében negyedévente jelentést tesz a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 

Az érintett tagállam az európai szemeszter 
keretében negyedévente jelentést tesz a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 



AM\1214176HU.docx 157/220 PE657.421v02-00

HU

megvalósítása terén elért eredményekről, 
beleértve a 17. cikk (6) bekezdésében 
említett operatív szabályokat is. E célból a 
tagállamok negyedéves jelentéseit 
megfelelően meg kell jeleníteni a nemzeti 
reformprogramokban, amelyek a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
végrehajtása terén elért eredményekről 
szóló jelentéstétel eszközeként 
alkalmazandók.

megvalósítása terén elért eredményekről, 
beleértve a 17. cikk (6) bekezdésében 
említett operatív szabályokat és a javasolt 
egyedi mérföldkövek, célok és kapcsolódó 
mutatók teljesítését is. E célból a 
tagállamok negyedéves jelentéseit 
megfelelően meg kell jeleníteni a nemzeti 
reformprogramokban, amelyek a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
végrehajtása terén elért eredményekről 
szóló jelentéstétel eszközeként 
alkalmazandók.

Or. en

Módosítás 1396
Nicolae Ştefănuță

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érintett tagállam az európai szemeszter 
keretében negyedévente jelentést tesz a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
megvalósítása terén elért eredményekről, 
beleértve a 17. cikk (6) bekezdésében 
említett operatív szabályokat is. E célból a 
tagállamok negyedéves jelentéseit 
megfelelően meg kell jeleníteni a nemzeti 
reformprogramokban, amelyek a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
végrehajtása terén elért eredményekről 
szóló jelentéstétel eszközeként 
alkalmazandók.

Az érintett tagállam az európai szemeszter 
keretében negyedévente jelentést tesz a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
megvalósítása terén elért eredményekről, 
beleértve a 17. cikk (6) bekezdésében 
említett operatív szabályokat és adott 
esetben a tagállam által kért technikai 
támogatásra vonatkozó ajánlásokat is. E 
célból a tagállamok negyedéves jelentéseit 
megfelelően meg kell jeleníteni a nemzeti 
reformprogramokban, amelyek a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
végrehajtása terén elért eredményekről 
szóló jelentéstétel eszközeként 
alkalmazandók.

Or. en

Módosítás 1397
Sirpa Pietikäinen

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

Az érintett tagállam az európai szemeszter 
keretében negyedévente jelentést tesz a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
megvalósítása terén elért eredményekről, 
beleértve a 17. cikk (6) bekezdésében 
említett operatív szabályokat is. E célból a 
tagállamok negyedéves jelentéseit 
megfelelően meg kell jeleníteni a nemzeti 
reformprogramokban, amelyek a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
végrehajtása terén elért eredményekről 
szóló jelentéstétel eszközeként 
alkalmazandók.

Az érintett tagállam az európai szemeszter 
keretében negyedévente jelentést tesz a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
megvalósítása terén elért eredményekről és 
az uniós taxonómiával összhangban elért 
haladásról, beleértve a 17. cikk (6) 
bekezdésében említett operatív szabályokat 
is. E célból a tagállamok negyedéves 
jelentéseit megfelelően meg kell jeleníteni 
a nemzeti reformprogramokban, amelyek a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
végrehajtása terén elért eredményekről 
szóló jelentéstétel eszközeként 
alkalmazandók.

Or. en

Módosítás 1398
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érintett tagállam az európai szemeszter 
keretében negyedévente jelentést tesz a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
megvalósítása terén elért eredményekről, 
beleértve a 17. cikk (6) bekezdésében 
említett operatív szabályokat is. E célból a 
tagállamok negyedéves jelentéseit 
megfelelően meg kell jeleníteni a nemzeti 
reformprogramokban, amelyek a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
végrehajtása terén elért eredményekről 
szóló jelentéstétel eszközeként 
alkalmazandók.

Az érintett tagállam félévente jelentést tesz 
a helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
megvalósítása terén elért eredményekről, 
beleértve a 17. cikk (6) bekezdésében 
említett operatív szabályokat is. E célból a 
tagállamok negyedéves jelentéseit 
megfelelően meg kell jeleníteni a nemzeti 
reformprogramokban, amelyek a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
végrehajtása terén elért eredményekről 
szóló jelentéstétel eszközeként 
alkalmazandók.

Or. en

Módosítás 1399
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

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

Az érintett tagállam az európai szemeszter 
keretében negyedévente jelentést tesz a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
megvalósítása terén elért eredményekről, 
beleértve a 17. cikk (6) bekezdésében 
említett operatív szabályokat is. E célból a 
tagállamok negyedéves jelentéseit 
megfelelően meg kell jeleníteni a nemzeti 
reformprogramokban, amelyek a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
végrehajtása terén elért eredményekről 
szóló jelentéstétel eszközeként 
alkalmazandók.

Az érintett tagállam az európai szemeszter 
keretében félévente jelentést tesz a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
megvalósítása terén elért eredményekről, 
beleértve a 17. cikk (6) bekezdésében 
említett operatív szabályokat is. E célból a 
tagállamok negyedéves jelentéseit 
megfelelően meg kell jeleníteni a nemzeti 
reformprogramokban, amelyek a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
végrehajtása terén elért eredményekről 
szóló jelentéstétel eszközeként 
alkalmazandók.

Or. en

Módosítás 1400
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érintett tagállam az európai szemeszter 
keretében negyedévente jelentést tesz a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
megvalósítása terén elért eredményekről, 
beleértve a 17. cikk (6) bekezdésében 
említett operatív szabályokat is. E célból a 
tagállamok negyedéves jelentéseit 
megfelelően meg kell jeleníteni a nemzeti 
reformprogramokban, amelyek a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
végrehajtása terén elért eredményekről 
szóló jelentéstétel eszközeként 
alkalmazandók.

Az érintett tagállam az európai szemeszter 
keretében félévente jelentést tesz a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
megvalósítása terén elért eredményekről, 
beleértve a 17. cikk (6) bekezdésében 
említett operatív szabályokat is. E célból a 
tagállamok féléves jelentéseit megfelelően 
meg kell jeleníteni a nemzeti 
reformprogramokban, amelyek a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
végrehajtása terén elért eredményekről 
szóló jelentéstétel eszközeként 
alkalmazandók.

Or. en

Módosítás 1401
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds, Moritz Körner, Markus Ferber, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal

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

A 2011/85/EU tanácsi irányelvben 
meghatározott független költségvetési 
intézmények félévente kiegészítik és 
értékelik ezeket az jelentéseket a 
rendelkezésre bocsátott információk, 
adatok és előrejelzések megbízhatóságára, 
valamint a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek végrehajtása terén 
elért teljesítményre és általános haladásra 
összpontosítva.

Or. en

Módosítás 1402
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Rendeletre irányuló javaslat
20 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20a. cikk
Különleges mentesítési eljárás

(1) Az eszközön belüli kiadásokra 
különleges mentesítési eljárás vonatkozik, 
amelynek keretében ellenőrizni kell, hogy 
a végrehajtás a vonatkozó szabályokkal, 
többek között a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás elvével összhangban 
történt-e.
(2) A Bizottság minden pénzügyi év 
lezárulta után március 1-jéig megküldi a 
Számvevőszéknek – amely teljes körű 
ellenőrzési joggal rendelkezik az eszközön 
belüli kiadások tekintetében – az eszköz 
előzetes beszámolóját, valamint az adott 
pénzügyi év költségvetési és pénzügyi 
gazdálkodásáról szóló jelentést. A 
Bizottság a következő év március 31-ig az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak is 
megküldi a költségvetési és a pénzügyi 
gazdálkodásról szóló jelentést.
(3) A Bizottság az eszközön belüli 
kiadásokra vonatkozó végleges beszámoló 
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elkészítése során figyelembe veszi a 
Számvevőszék észrevételeit.
(4) A Bizottság az Európai 
Parlamentnek – ez utóbbi kérésére és a 
költségvetési rendelet 146. cikkének (3) 
bekezdésében foglaltakkal összhangban – 
minden olyan tájékoztatást megad, amely 
a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó 
mentesítési eljárás zavartalan 
lebonyolításához szükséges.
(5) Az Európai Parlament minősített 
többséggel eljárva az N + 2. év május 15. 
előtt különleges mentesítést ad az 
eszközön belüli kiadások tekintetében.
(6) A mentesítési eljárás során 
gondoskodni kell arról, hogy a Bizottság 
az Európai Parlament ajánlásai alapján 
járjon el, mielőtt ismét mentesítést kérne.

Or. en

Módosítás 1403
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
20 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20a. cikk
Jelentéstétel az Európai Parlamentnek és 
a Tanácsnak az eszköz céljára előteremtett 

finanszírozásról
A Bizottság negyedévente részletes 
jelentést küld az Európai Parlamentnek és 
a Tanácsnak azokról a pénzügyi 
kötelezettségekről, amelyeket harmadik 
felekkel vállalt az eszköz finanszírozása 
céljából. A jelentés a 7. cikkel 
összhangban egyértelmű és hiteles 
visszafizetési tervet tartalmaz a többéves 
pénzügyi keret igénybevétele nélkül. Az 
érzékeny és bizalmas információk 
előzetesen elfogadott szigorú titoktartás 
mellett bocsáthatók az európai parlamenti 
képviselők rendelkezésére.
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Or. en

Módosítás 1404
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
20 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20b. cikk
Különleges mentesítési eljárás

(1) Az eszközön belüli kiadásokra 
különleges mentesítési eljárás vonatkozik, 
amelynek keretében ellenőrizni kell, hogy 
a végrehajtás a vonatkozó szabályokkal, 
többek között a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás elvével összhangban 
történt-e.
(2) A Bizottság minden pénzügyi év 
lezárulta után március 1-jéig megküldi a 
Számvevőszéknek – amely teljes körű 
ellenőrzési joggal rendelkezik az eszközön 
belüli kiadások tekintetében – az eszköz 
előzetes beszámolóját, valamint az adott 
pénzügyi év költségvetési és pénzügyi 
gazdálkodásáról szóló jelentést. A 
Bizottság a következő év március 31-ig az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak is 
megküldi a költségvetési és a pénzügyi 
gazdálkodásról szóló jelentést.
(3) A Bizottság az eszközön belüli 
kiadásokra vonatkozó végleges beszámoló 
elkészítése során figyelembe veszi a 
Számvevőszék észrevételeit.
(4) A Bizottság az Európai 
Parlamentnek – ez utóbbi kérésére és a 
költségvetési rendelet 261. cikkének (3) 
bekezdésében foglaltakkal összhangban – 
minden olyan tájékoztatást megad, amely 
a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó 
mentesítési eljárás zavartalan 
lebonyolításához szükséges.
(5) Az Európai Parlament minősített 
többséggel eljárva az N + 2. év május 15. 
előtt különleges mentesítést ad az 
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eszközön belüli kiadások tekintetében.
(6) A mentesítési eljárás során 
gondoskodni kell arról, hogy a Bizottság 
az Európai Parlament ajánlásai alapján 
járjon el, mielőtt ismét mentesítést kérne.

Or. en

Módosítás 1405
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveivel kapcsolatos 
tájékoztatás az Európai Parlament és a 
Tanács számára és kommunikációs 
tevékenységek

A tagállamok helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveivel kapcsolatos 
tájékoztatás az Európai Parlament számára 
és kommunikációs tevékenységek

Or. en

Módosítás 1406
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a 17. cikknek 
megfelelően a Bizottság végrehajtási jogi 
aktusával elfogadott helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket indokolatlan 
késedelem nélkül továbbítja az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. Az érintett 
tagállam kérheti a Bizottságtól, hogy 
takarja ki azokat az érzékeny, illetve 
bizalmas információkat, amelyek közlése 
veszélyeztetné a tagállam közérdekét.

(1) A Bizottság a 17. cikknek 
megfelelően a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusával elfogadott 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveket 
indokolatlan késedelem nélkül továbbítja 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. 
Az érintett tagállam kérheti a Bizottságtól, 
hogy takarja ki azokat az érzékeny, illetve 
bizalmas információkat, amelyek közlése 
veszélyeztetné a tagállam közérdekét. A 
nagyobb átláthatóság és 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében 
a helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervekért felelős tagállami képviselők, 
valamint az érintett intézmények és 
érdekelt felek az Európai Parlament 
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kérésére megjelennek az illetékes 
bizottságok előtt, hogy megvitassák az e 
rendelet alapján előírt és meghozandó 
intézkedéseket. A tagállamok a folyamat 
bármely szakaszában egyidejűleg az 
Európai Parlament és a Tanács 
rendelkezésére bocsátják a vonatkozó 
információkat.

Or. en

Módosítás 1407
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a 17. cikknek 
megfelelően a Bizottság végrehajtási jogi 
aktusával elfogadott helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket indokolatlan 
késedelem nélkül továbbítja az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. Az érintett 
tagállam kérheti a Bizottságtól, hogy 
takarja ki azokat az érzékeny, illetve 
bizalmas információkat, amelyek közlése 
veszélyeztetné a tagállam közérdekét.

(1) A Bizottság a 17. cikknek 
megfelelően a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusával elfogadott 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveket 
indokolatlan késedelem nélkül továbbítja 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. 
Az érintett tagállam kérheti a Bizottságtól, 
hogy takarja ki azokat az érzékeny, illetve 
bizalmas információkat, amelyek közlése 
veszélyeztetné a tagállam közérdekét. Ilyen 
esetben a Bizottság az Európai 
Parlamenttel és a Tanáccsal 
együttműködve dönt arról, hogyan lehet a 
kitakart információkat bizalmas módon, 
haladéktalanul hozzáférhetővé tenni a 
társjogalkotó számára.

Or. en

Módosítás 1408
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a 17. cikknek 
megfelelően a Bizottság végrehajtási jogi 

(1) A Bizottság a 17. cikknek 
megfelelően a Bizottság felhatalmazáson 
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aktusával elfogadott helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket indokolatlan 
késedelem nélkül továbbítja az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. Az érintett 
tagállam kérheti a Bizottságtól, hogy 
takarja ki azokat az érzékeny, illetve 
bizalmas információkat, amelyek közlése 
veszélyeztetné a tagállam közérdekét.

alapuló jogi aktusával elfogadott 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveket 
indokolatlan késedelem nélkül továbbítja 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en

Módosítás 1409
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a 17. cikknek 
megfelelően a Bizottság végrehajtási jogi 
aktusával elfogadott helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket indokolatlan 
késedelem nélkül továbbítja az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. Az érintett 
tagállam kérheti a Bizottságtól, hogy 
takarja ki azokat az érzékeny, illetve 
bizalmas információkat, amelyek közlése 
veszélyeztetné a tagállam közérdekét.

(1) A Bizottság a 17. cikknek 
megfelelően a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusával elfogadott 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveket 
és az összes egyéb releváns információt 
azonnal, indokolatlan késedelem nélkül, 
egyidejűleg és egyenlő feltételek mellett 
továbbítja az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

Or. en

Módosítás 1410
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a 17. cikknek 
megfelelően a Bizottság végrehajtási jogi 
aktusával elfogadott helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket indokolatlan 
késedelem nélkül továbbítja az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. Az érintett 
tagállam kérheti a Bizottságtól, hogy 
takarja ki azokat az érzékeny, illetve 

(1) A Bizottság a 17. cikknek 
megfelelően a Bizottság végrehajtási jogi 
aktusával elfogadott helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket indokolatlan 
késedelem nélkül továbbítja az Európai 
Parlamentnek, az érintett tagállam nemzeti 
parlamentjének és a Tanácsnak. A 
demokratikus ellenőrzés és a reformokat 
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bizalmas információkat, amelyek közlése 
veszélyeztetné a tagállam közérdekét.

támogató tagállamok érdekeinek 
tiszteletben tartása érdekében a 
jóváhagyott terveket nem szabad 
tömöríteni.

Or. en

Módosítás 1411
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a 17. cikknek 
megfelelően a Bizottság végrehajtási jogi 
aktusával elfogadott helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket indokolatlan 
késedelem nélkül továbbítja az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. Az érintett 
tagállam kérheti a Bizottságtól, hogy 
takarja ki azokat az érzékeny, illetve 
bizalmas információkat, amelyek közlése 
veszélyeztetné a tagállam közérdekét.

(1) A Bizottság a 17. cikknek 
megfelelően elfogadott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek értékelését 
indokolatlan késedelem nélkül továbbítja 
az Európai Parlamentnek. Az érintett 
tagállam kérheti a Bizottságtól, hogy 
takarja ki azokat az érzékeny, illetve 
bizalmas információkat, amelyek közlése 
veszélyeztetné a tagállam közérdekét.

Or. en

Módosítás 1412
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Othmar Karas, Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a 17. cikknek 
megfelelően a Bizottság végrehajtási jogi 
aktusával elfogadott helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket indokolatlan 
késedelem nélkül továbbítja az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. Az érintett 
tagállam kérheti a Bizottságtól, hogy 
takarja ki azokat az érzékeny, illetve 
bizalmas információkat, amelyek közlése 
veszélyeztetné a tagállam közérdekét.

(1) A Bizottság a 17. cikknek 
megfelelően a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusával elfogadott 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveket 
indokolatlan késedelem nélkül továbbítja 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. 
Az érintett tagállam kérheti a Bizottságtól, 
hogy takarja ki azokat az érzékeny, illetve 
bizalmas információkat, amelyek közlése 
veszélyeztetné a tagállam közérdekét.

Or. en
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Módosítás 1413
Agnès Evren

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a 17. cikknek 
megfelelően a Bizottság végrehajtási jogi 
aktusával elfogadott helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket indokolatlan 
késedelem nélkül továbbítja az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. Az érintett 
tagállam kérheti a Bizottságtól, hogy 
takarja ki azokat az érzékeny, illetve 
bizalmas információkat, amelyek közlése 
veszélyeztetné a tagállam közérdekét.

(1) A Bizottság a 17. cikknek 
megfelelően a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusával elfogadott 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveket 
indokolatlan késedelem nélkül továbbítja 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. 
Az érintett tagállam kérheti a Bizottságtól, 
hogy takarja ki azokat az érzékeny, illetve 
bizalmas információkat, amelyek közlése 
veszélyeztetné a tagállam közérdekét.

Or. fr

Módosítás 1414
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az eszköz végrehajtásáért felelős 
biztosoknak elszámoltathatóknak kell 
lenniük. Súlyos gondatlanság vagy 
kötelességszegés esetén az Európai 
Parlamenten belüli bizalmatlansági 
szavazást követően a felelős biztos(ok) 
egyedi alapon lemond(anak). A Bizottság 
elnöke erről plenáris ülés keretében 
nyilatkozatot tesz az Európai 
Parlamentnek.

Or. en

Módosítás 1415
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

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

(2) A Bizottság kommunikációs 
tevékenységeket folytathat annak 
érdekében, hogy biztosítsa a vonatkozó 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervben 
előirányzott pénzügyi támogatás uniós 
finanszírozásának láthatóságát, többek 
között az érintett nemzeti hatóságokkal 
végzett közös kommunikációs 
tevékenységek révén.

törölve

Or. en

Módosítás 1416
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság kommunikációs 
tevékenységeket folytathat annak 
érdekében, hogy biztosítsa a vonatkozó 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervben 
előirányzott pénzügyi támogatás uniós 
finanszírozásának láthatóságát, többek 
között az érintett nemzeti hatóságokkal 
végzett közös kommunikációs 
tevékenységek révén.

(2) A Bizottság kommunikációs 
tevékenységeket folytathat annak 
érdekében, hogy biztosítsa a vonatkozó 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervben 
előirányzott pénzügyi támogatás uniós 
finanszírozásának láthatóságát, láthatóan 
elhelyezve az Unió emblémáját, többek 
között az érintett nemzeti hatóságokkal 
végzett közös kommunikációs 
tevékenységek révén. A Bizottság 
kötelezően biztosítja az eszközön belüli 
kiadások láthatóságát azáltal, hogy közli, 
hogy a támogatott projekteket 
egyértelműen „uniós helyreállítási 
kezdeményezésként” kell feltüntetni.

Or. en

Módosítás 1417
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

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



AM\1214176HU.docx 169/220 PE657.421v02-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az eszköz keretében végrehajtott 
kiadások tekintetében az Európai 
Parlamentnek mentesítési eljárást kell 
folytatnia.

Or. en

Módosítás 1418
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
21 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21a. cikk
(1) A Bizottság helyreállítási és 
rezilienciaépítési eredménytáblát (a 
továbbiakban: „eredménytábla”) hoz 
létre, amely bemutatja az egyes 
tagállamok által a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervük keretében 
elfogadott növekedést serkentő reformok 
és fenntartható beruházások 
végrehajtásának állását, valamint az 
egyértelmű mérföldkövek és célok 
kielégítő végrehajtásához kapcsolódó 
részletek tagállamok részére történő 
folyósításának állását.
(2) Az eredménytábla 
kulcsfontosságú, például társadalmi, 
gazdasági, környezeti és versenyképességi 
mutatókat tartalmaz, amelyek értékelik a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
révén az e rendelet alkalmazási körébe 
tartozó hat területen elért haladást.
(3) Az eredménytáblában fel kell 
tüntetni a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek egyértelmű 
mérföldkövei teljesítésének mértékét, a 
végrehajtásuk során feltárt 
hiányosságokat, valamint a Bizottság által 
az egyes hiányosságok kezelésére tett 
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ajánlásokat.
(4) Az eredménytáblában fel kell 
tüntetni a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv végrehajtásával, 
valamint az egyértelmű mérföldkövek és 
célok kielégítő végrehajtásához 
kapcsolódó részletek folyósításával 
kapcsolatos intézkedéseket és ütemtervet.
(5) Az eredménytábla összefoglalja 
továbbá a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveik tekintetében a 
tagállamoknak címzett főbb ajánlásokat 
is.
(6) Az eredménytábla a bevált 
gyakorlatok tagállamok közötti állandó 
cseréjének alapjául szolgál, amely 
rendszeresen szervezett strukturált 
párbeszéd formájában valósul meg.
(7) Az eredménytáblát folyamatosan 
frissítik és nyilvánosan elérhetővé teszik a 
Bizottság honlapján. Az 
eredménytáblában fel kell tüntetni a 
kifizetési kérelmek, a kifizetések, valamint 
a pénzügyi hozzájárulások 
felfüggesztésének és visszavonásának 
státuszát.
(8) A Bizottság az Európai Parlament 
illetékes bizottságai által szervezett 
meghallgatásokon ismerteti az 
eredménytáblát.

Or. en

Módosítás 1419
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
21 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21a. cikk
Helyreállítási és rezilienciaépítési 

eredménytábla



AM\1214176HU.docx 171/220 PE657.421v02-00

HU

(1) A Bizottság helyreállítási és 
rezilienciaépítési eredménytáblát (a 
továbbiakban: eredménytábla) hoz létre, 
amely bemutatja az egyes tagállamok által 
a helyreállítási és rezilienciaépítési tervük 
keretében elfogadott reformok és 
beruházások végrehajtásának állását.
(2) Az eredménytábla 
kulcsfontosságú, például társadalmi, 
gazdasági és környezeti mutatókat 
tartalmaz, amelyek értékelik a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
révén az e rendelet alkalmazási körébe 
tartozó hat elsőbbségi szakpolitikai 
területen elért haladást, valamint az 
eredménytábla összegzi az éghajlat-
politikai és környezetvédelmi 
célkitűzésekkel kapcsolatos kiadások 
minimális részarányának való megfelelés 
terén elért és nyomon követett haladást.
(3) Az eredménytáblában fel kell 
tüntetni a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek vonatkozó 
mérföldkövei teljesítésének mértékét, a 
végrehajtásuk során feltárt 
hiányosságokat, valamint a Bizottság által 
az egyes hiányosságok kezelésére tett 
ajánlásokat.
(4) Az eredménytábla összefoglalja 
továbbá a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveik tekintetében a 
tagállamoknak címzett főbb ajánlásokat 
is.
(5) Az eredménytábla a bevált 
gyakorlatok tagállamok közötti állandó 
cseréjének alapjául szolgál, amely 
rendszeresen szervezett strukturált 
párbeszéd formájában valósul meg.
(6) Az eredménytáblát folyamatosan 
frissítik és nyilvánosan elérhetővé teszik a 
Bizottság honlapján. Az 
eredménytáblában fel kell tüntetni a 
kifizetési kérelmek, a kifizetések, valamint 
a pénzügyi hozzájárulások 
felfüggesztésének és visszavonásának 
státuszát.
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(7) A Bizottság az Európai Parlament 
illetékes bizottságai által szervezett 
meghallgatásokon ismerteti az 
eredménytáblát.

Or. en

Módosítás 1420
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Rendeletre irányuló javaslat
21 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21a. cikk
Helyreállítási és rezilienciaépítési 

eredménytábla
(1) A Bizottság a szociális és a 
makrogazdasági eredménytáblával teljes 
mértékben összehangolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési eredménytáblát hoz 
létre, amely bemutatja az egyes 
tagállamok által a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervük keretében 
elfogadott reformok végrehajtásának 
állását.
(2) Az eredménytábla a szociális és a 
makrogazdasági eredménytábla 
mutatóival összehangolt kulcsfontosságú, 
például társadalmi, gazdasági és 
környezeti mutatókat tartalmaz, amelyek 
értékelik a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek révén az e 
rendelet alkalmazási körébe tartozó hat 
területen elért haladást.
(3) Az eredménytáblában feltüntetik a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
vonatkozó mérföldkövei teljesítésének 
mértékét, a végrehajtásuk során feltárt 
hiányosságokat, valamint a Bizottság által 
az egyes hiányosságok kezelésére tett 
ajánlásokat.
(4) Az eredménytábla összefoglalja 
továbbá a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveik tekintetében a 
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tagállamoknak címzett főbb ajánlásokat 
is, valamint az eredménytáblában az egyes 
tagállamok számára középtávú szociális 
célkitűzéseket is meg kell fogalmazni.
(5) Az eredménytábla a bevált 
gyakorlatok tagállamok közötti állandó 
cseréjének alapjául szolgál, amely 
rendszeresen szervezett strukturált 
párbeszéd formájában valósul meg.
(6) Az eredménytáblát állandóan 
frissítik és nyilvánosan elérhetővé teszik a 
Bizottság honlapján. Az 
eredménytáblában feltüntetik a kifizetési 
kérelmek, a kifizetések, valamint a 
pénzügyi hozzájárulások 
felfüggesztésének és visszavonásának 
státuszát.
(7) A Bizottság az Európai Parlament 
illetékes bizottsága által szervezett 
meghallgatáson ismerteti az 
eredménytáblát.

Or. en

Módosítás 1421
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Rendeletre irányuló javaslat
21 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21a. cikk
Helyreállítási és rezilienciaépítési 

eredménytábla
(1) A Bizottság helyreállítási és 
rezilienciaépítési eredménytáblát (a 
továbbiakban: „eredménytábla”) hoz 
létre, amely bemutatja az egyes 
tagállamok által a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervük keretében 
elfogadott növekedést serkentő reformok 
és fenntartható beruházások 
végrehajtásának állását, valamint az 
egyértelmű mérföldkövek és célok 
kielégítő végrehajtásához kapcsolódó 
részletek tagállamok részére történő 
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folyósításának állását.
(2) Az eredménytábla 
kulcsfontosságú, például társadalmi, 
gazdasági, környezeti és versenyképességi 
mutatókat tartalmaz, amelyek értékelik a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
révén az e rendelet hatálya alá tartozó hat 
területen elért haladást.
(3) Az eredménytáblában fel kell 
tüntetni a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek egyértelmű 
mérföldkövei teljesítésének mértékét, a 
végrehajtásuk során feltárt 
hiányosságokat, valamint a Bizottság által 
az egyes hiányosságok kezelésére tett 
ajánlásokat.
(4) Az eredménytáblában fel kell 
tüntetni a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv végrehajtásával, 
valamint az egyértelmű mérföldkövek és 
célok kielégítő végrehajtásához 
kapcsolódó részletek folyósításával 
kapcsolatos intézkedéseket és ütemtervet.

Or. en

Módosítás 1422
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, Martin Hojsík, 
Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Rendeletre irányuló javaslat
21 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21a. cikk
Mentesítési eljárás

Az eszköz keretében végrehajtott kiadások 
tekintetében az Európai Parlamentnek 
mentesítési eljárást kell folytatnia.

Or. en
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Módosítás 1423
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
21 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21a. cikk
Mentesítési eljárás

Az eszköz keretében végrehajtott kiadások 
tekintetében az Európai Parlamentnek 
mentesítési eljárást kell folytatnia.

Or. en

Módosítás 1424
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
21 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21a. cikk
Mentesítési eljárás

Az eszköz keretében végrehajtott kiadások 
tekintetében az Európai Parlamentnek 
mentesítési eljárást kell folytatnia.

Or. en

Módosítás 1425
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság és az érintett tagállamok – a 
felelősségi területeikkel arányos mértékben 
– elősegítik a szinergiákat, és 
gondoskodnak az e rendelet által 
létrehozott eszközök, illetve más uniós 
programok és eszközök, különösen az 

A Bizottság és az érintett tagállamok – a 
felelősségi területeikkel arányos mértékben 
– elősegítik a szinergiákat, és 
gondoskodnak az e rendelet által 
létrehozott eszközök, illetve más uniós 
programok és eszközök, különösen a 
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uniós alapokból finanszírozott 
intézkedések közötti hatékony 
koordinációról. Ebből a célból:

technikai támogatási eszköz és az uniós 
alapokból finanszírozott intézkedések 
közötti hatékony koordinációról. Ebből a 
célból:

Or. en

Módosítás 1426
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság és az érintett tagállamok – a 
felelősségi területeikkel arányos mértékben 
– elősegítik a szinergiákat, és 
gondoskodnak az e rendelet által 
létrehozott eszközök, illetve más uniós 
programok és eszközök, különösen az 
uniós alapokból finanszírozott 
intézkedések közötti hatékony 
koordinációról. Ebből a célból:

A Bizottság és az érintett tagállamok – a 
felelősségi területeikkel arányos mértékben 
– elősegítik a szinergiákat, és 
gondoskodnak az e rendelet által 
létrehozott eszköz, illetve más uniós 
programok és eszközök, különösen az 
uniós alapokból finanszírozott 
intézkedések közötti hatékony 
koordinációról. Ebből a célból:

Or. en

Módosítás 1427
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) az uniós szinten kiegyensúlyozott 
ágazati vagy földrajzi lefedettség 
garantálása céljából biztosítják a 
kiegészítő jelleget, a szinergiát, a 
koherenciát és a konzisztenciát a 
különböző uniós, nemzeti, illetve adott 
esetben regionális szintű eszközök között, 
különösen az uniós alapokból 
finanszírozott intézkedések tekintetében, a 
tervezési szakaszban és a végrehajtás során 
egyaránt;

Or. en
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Módosítás 1428
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Moritz Körner, Nils Torvalds, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) biztosítják a szoros együttműködést 
a végrehajtás uniós, nemzeti és adott 
esetben regionális szintű felelősei között az 
e rendelet alapján létrehozott eszközök 
célkitűzéseinek elérése érdekében.

c) biztosítják a szoros együttműködést 
a végrehajtás, az ellenőrzés és a felügyelet 
uniós, nemzeti és adott esetben regionális 
szintű felelősei között az e rendelet alapján 
létrehozott eszközök célkitűzéseinek 
elérése érdekében.

Or. en

Módosítás 1429
Nicolae Ştefănuță

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a magánszektor számára 
biztosítják a finanszírozási lehetőségekkel 
kapcsolatos információk elérhetőségét;

Or. en

Módosítás 1430
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
22 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22a. cikk
Helyreállítási és rezilienciaépítési 

eredménytábla
(1) A Bizottság a jelenlegi szociális 
eredménytáblát (a továbbiakban: 
eredménytábla) a fenntartható fejlődési 
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célok mentén meghatározott mutatókkal 
egészíti ki annak érdekében, hogy nyomon 
tudja követni az egyes tagállamok által a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervük 
keretében elfogadott reformok és 
beruházások végrehajtásának állását.
(2) Az eredménytáblában fel kell 
tüntetni a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek révén az e 
rendelet alkalmazási körébe tartozó hat 
területen elért haladást. 
(3) Az eredménytáblában fel kell 
tüntetni a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek vonatkozó 
mérföldkövei teljesítésének mértékét, a 
végrehajtásuk során feltárt 
hiányosságokat, valamint a Bizottság által 
az egyes hiányosságok kezelésére tett 
ajánlásokat. 
(4) Az eredménytábla összefoglalja 
továbbá a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveik tekintetében a 
tagállamoknak címzett főbb ajánlásokat 
is. 
(5) Az eredménytábla a bevált 
gyakorlatok tagállamok közötti állandó 
cseréjének alapjául szolgál, amely 
rendszeresen szervezett strukturált 
párbeszéd formájában valósul meg. 
(6) Az eredménytáblát folyamatosan 
frissítik és nyilvánosan elérhetővé teszik a 
Bizottság honlapján. Az 
eredménytáblában fel kell tüntetni a 
kifizetési kérelmek, a kifizetések, valamint 
a pénzügyi hozzájárulások 
felfüggesztésének és visszavonásának 
státuszát. 
(7) A Bizottság az Európai Parlament 
illetékes bizottságai által szervezett 
meghallgatásokon ismerteti az 
eredménytáblát. 
(8) Az eredménytábla létrehozása 
során a Bizottság lehetőség szerint a 
reziliencia társadalmi és gazdasági 
vetületének nyomon követésére szolgáló 
többféle mutatón alapuló 
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jelzőrendszerekre, valamint a reziliencia 
zöld és digitális vetületének nyomon 
követésére szolgáló jelzőrendszerekre 
támaszkodik, amelyeket „A reziliensebb 
Európa felé vezető út felvázolása” című 
2020. évi stratégiai előrejelzési jelentéshez 
csatoltak. 

Or. en

Módosítás 1431
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság nyomon követi az 
eszköz végrehajtását és méri a 4. cikkben 
meghatározott célkitűzések 
megvalósulását. Az általános és egyedi 
célkitűzések megvalósításában elért 
haladásról való jelentéstétel, és az eszköz 
nyomon követése és értékelése céljából 
használandó mutatókat a III. melléklet 
határozza meg. A végrehajtás nyomon 
követése célzott és az eszköz keretében 
végrehajtott tevékenységekkel arányos. A 
Bizottság benyújtja a 4. cikkben 
meghatározott célkitűzéseket 
egyértelműen szemléltető eredmény- és 
teljesítménymutatókat.

Or. en

Módosítás 1432
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság nyomon követi az 
eszköz végrehajtását és méri a 4. cikkben 
meghatározott célkitűzések 
megvalósulását. Az általános és egyedi 

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

14. cikkben meghatározott európai 
szakpolitikai területek számára 
elkülönítendő összegnek való megfelelést. 
Az általános és egyedi célkitűzések 
megvalósításában elért haladásról való 
jelentéstétel, és az eszköz nyomon 
követése és értékelése céljából használandó 
mutatókat a III. melléklet határozza meg. A 
végrehajtás nyomon követése az eszköz 
keretében végrehajtott tevékenységekkel 
arányos.

Or. en

Módosítás 1433
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) E célból a tagállamok:
a) nyomon követik, összegyűjtik és 
tárolják az ezen eszköz keretében nyújtott 
finanszírozás címzettjeire vonatkozó 
információkat;
b) a Bizottság rendelkezésére bocsátják a 
kifizetési kérelmek 19. cikk szerinti 
értékeléséhez szükséges információkat, 
ideértve az ellenőrzési jelentéseket, a 
projekt vagy a beruházások végső 
kedvezményezettjeire vonatkozó adatokat, 
a pénzügyi kimutatásokat, a 
hatásvizsgálatokat és minden egyéb 
releváns információt. A beruházási 
projektek vonatkozásában a tagállamok 
egy független szakértői testület által 
készített jelentést is mellékelnek, amely 
értékeli az egyes projektek hatékonyságát, 
eredményességét, alkalmasságát, valamint 
az adott helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervnek való megfelelőségét;
c) minden kifizetési kérelemhez csatolnak 
egy aláírt ünnepélyes nyilatkozatot, 
amelyben az illetékes nemzeti hatóság 
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megerősíti a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás elvével összhangban 
történő tényleges végrehajtást, továbbá 
biztosítja, hogy az megfelel a vonatkozó 
uniós szabályoknak, különösen az 
összeférhetetlenség elkerülésére, a csalás 
megelőzésére, valamint a korrupció és a 
kettős finanszírozás elkerülésére 
vonatkozó szabályoknak;
d) az eszköz keretében biztosított 
pénzeszközök minden végső címzettjét 
arra kell kötelezni, hogy az (EU) 
2018/1046 rendelet 129. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban biztosítsák a 
Bizottság, az OLAF, az Európai 
Ügyészség és a Számvevőszék számára a 
vizsgálatok – többek között a helyszíni 
ellenőrzések és szemlék – lefolytatásához 
szükséges jogokat.

Or. en

Módosítás 1434
Marc Angel

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A teljesítményjelentési rendszer 
biztosítja, hogy a tevékenységek 
végrehajtásának nyomon követésére 
vonatkozó adatokat és az eredményeket 
hatékonyan, eredményesen és időben 
összegyűjtsék. Ezeket az adatokat 
indokolatlan késedelem nélkül az Európai 
Parlament és a Tanács, valamint a 
nyomonkövetési eljárásban részt vevő más 
érintett hatóság, azaz az Európai 
Számvevőszék rendelkezésére bocsátják. 
Ennek érdekében az uniós finanszírozás 
címzettjeire vonatkozóan arányos 
jelentéstételi követelményeket kell 
megállapítani.

Or. en
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Módosítás 1435
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A teljesítményjelentési rendszer 
biztosítja, hogy a tevékenységek 
végrehajtásának nyomon követésére 
vonatkozó adatokat és az eredményeket 
nemek és jövedelemszintek szerinti 
bontásban hatékonyan, eredményesen és 
időben összegyűjtsék. Ennek érdekében az 
uniós finanszírozás címzettjeire 
vonatkozóan arányos jelentéstételi 
követelményeket kell megállapítani.

Or. en

Módosítás 1436
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A teljesítményjelentési rendszer 
biztosítja, hogy a tevékenységek 
végrehajtásának nyomon követésére 
vonatkozó adatokat és az eredményeket 
megbízható módon, függetlenül, 
hatékonyan, eredményesen és időben 
összegyűjtsék és közzétegyék. Ennek 
érdekében az uniós finanszírozás 
címzettjeire vonatkozóan arányos 
jelentéstételi követelményeket kell 
megállapítani.

Or. en

Módosítás 1437
Sirpa Pietikäinen
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A teljesítményjelentési rendszer 
biztosítja, hogy a tevékenységek 
végrehajtásának nyomon követésére 
vonatkozó adatok és eredmények 
összehasonlíthatóak legyenek, és azokat 
nemek szerinti bontásban hatékonyan, 
eredményesen és időben összegyűjtsék. 
Ennek érdekében az uniós finanszírozás 
címzettjeire vonatkozóan arányos 
jelentéstételi követelményeket kell 
megállapítani.

Or. en

Módosítás 1438
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 1439
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Európai Parlament jogosult a 
kiadásokra vonatkozó bizottsági 
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határozatok teljes körű ellenőrzésére. A 
Bizottság teljes körű hozzáférést biztosít az 
Európai Parlament illetékes szerve és az 
európai parlamenti képviselők számára, 
valamint negyedévente tájékoztatja az 
Európai Parlamentet a jóváhagyott tervek 
állásáról, azok jóváhagyott 
módosításairól, a benyújtott kifizetési 
kérelmekről, a meghozott kifizetési 
határozatokról, a kifizetések 
felfüggesztéséről, a kifizetések törléséről 
és a pénzeszközök visszafizettetéséről. A 
Bizottság az Európai Parlament illetékes 
bizottságai által szervezett 
meghallgatásokon negyedévente 
áttekintést nyújt ezekről az 
információkról.

Or. en

Módosítás 1440
Piernicola Pedicini

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok és az uniós 
finanszírozás címzettjei a Bizottság által 
adott, a más uniós programok 
tekintetében kidolgozott iránymutatással 
összhangban álló iránymutatás alapján 
rendelkezésre bocsátják az uniós éghajlat-
politikai és környezetvédelmi célkitűzések 
eléréséhez hozzájáruló beruházások 
nyomon követéséhez szükséges 
információkat. A Bizottság az adatokat 
évente közli az éves költségvetés-tervezet 
keretében.

Or. en

Módosítás 1441
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

(2a) A Bizottság félévente tájékoztatja 
az Európai Parlamentet és a 
rendelkezésére bocsátja az eszköz által 
támogatott beruházási intézkedések és 
projektek 14. cikk (1b) bekezdésében 
említett jegyzékét, beleértve az eszközből 
nyújtott pénzeszközök végső 
kedvezményezettjeit is.

Or. en

Módosítás 1442
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az Európai Parlament küldöttségi 
látogatásokat szervez a tagállamokba 
annak érdekében, hogy demokratikus 
felügyeletet gyakoroljon a növekedést 
serkentő strukturális reformok és a 
fenntartható beruházások felett.

Or. en

Módosítás 1443
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) A Bizottság negyedévente 
tájékoztatja az Európai Parlamentet, és e 
célból az eszközből származó 
pénzeszközök végső kedvezményezettjei 
tekintetében nyílt hozzáférésű adatokat 
tartalmazó, nyilvánosan hozzáférhető 
adatbázist hoz létre. Az érzékeny és 
bizalmas információk előzetesen 
elfogadott szigorú titoktartás mellett 
bocsáthatók az európai parlamenti 
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képviselők rendelkezésére.
Or. en

Módosítás 1444
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
23 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23a. cikk
A lezárult projektek utólagos nyomon 

követése
Az erőforrások hatékony felhasználása és 
az eszköz keretében lezárult projektek 
tartósságának biztosítása céljából a 
Bizottság hatékony nyomonkövetési 
keretet hoz létre a lezárt projektek 
számára.

Or. en

Módosítás 1445
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Éves jelentés A Bizottság jelentéstételi kötelezettségei
Or. en

Módosítás 1446
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Éves jelentés Jelentések és meghallgatások
Or. en
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Módosítás 1447
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Éves jelentés Féléves jelentés
Or. en

Módosítás 1448
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság éves jelentést nyújt be 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
az e rendeletben meghatározott eszköz 
végrehajtásáról és az uniós taxonómiával 
összhangban elért haladásról.

Or. en

Módosítás 1449
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság féléves nyilvános 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak az e rendeletben 
meghatározott eszköz végrehajtásáról.

Or. en

Módosítás 1450
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság féléves jelentést nyújt 
be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak az e rendeletben meghatározott 
eszköz végrehajtásáról.

Or. en

Módosítás 1451
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság negyedéves jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak az e rendeletben meghatározott 
eszköz végrehajtásáról.

Or. en

Módosítás 1452
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság negyedéves jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak az e rendeletben meghatározott 
eszköz végrehajtásáról.

Or. en

Módosítás 1453
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Othmar Karas

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

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

(1) A Bizottság féléves jelentést nyújt 
be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak az e rendeletben meghatározott 
eszköz végrehajtásáról.

Or. en

Módosítás 1454
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság negyedéves 
jelentéseket nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak az e 
rendeletben meghatározott eszköz 
végrehajtásáról

Or. en

Módosítás 1455
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az éves jelentésnek információkat 
kell tartalmaznia az eszköz keretében 
érintett tagállamok helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervei terén elért 
előrehaladásról.

(2) A negyedéves jelentéseknek 
részletes információkat kell tartalmazniuk 
a jóváhagyott és függőben lévő 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
számáról, az eszköz keretében érintett 
tagállamok tervei terén elért 
előrehaladásról, az egyes tagállamok 
tekintetében meghatározott célok és 
mérföldkövek végrehajtásának állásáról, 
az egyes tagállamok számára lekötött és 
kifizetett összegekről és a teljes összegről, 
a benyújtott kifizetési kérelmekről, az 
elfogadott kifizetési határozatokról, a 
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kifizetések felfüggesztéséről vagy 
visszavonásáról, a pénzeszközök 
visszatéríttetéséről, a pénzeszközök 
címzettjeiről és a teljes átláthatóság és 
elszámoltathatóság biztosításához 
szükséges minden egyéb információról.

Or. en

Módosítás 1456
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az éves jelentésnek információkat 
kell tartalmaznia az eszköz keretében 
érintett tagállamok helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervei terén elért 
előrehaladásról.

(2) A féléves jelentésnek információkat 
kell tartalmaznia az eszköz keretében 
érintett tagállamok helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervei terén elért 
előrehaladásról, különös tekintettel a 3. 
cikkben említett európai szakpolitikai 
területeket érintő beruházások és 
reformintézkedések végrehajtására.

Or. en

Módosítás 1457
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az éves jelentésnek információkat 
kell tartalmaznia az eszköz keretében 
érintett tagállamok helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervei terén elért 
előrehaladásról.

(2) Az éves jelentésnek információkat 
kell tartalmaznia az eszköz keretében 
érintett tagállamok helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervei terén elért 
előrehaladásról és a „jelentős károkozás 
elkerülését célzó” elv betartásáról.

Or. en

Módosítás 1458
Sirpa Pietikäinen
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az éves jelentésnek információkat 
kell tartalmaznia az eszköz keretében 
érintett tagállamok helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervei terén elért 
előrehaladásról.

(2) Az éves jelentésnek információkat 
kell tartalmaznia az eszköz keretében 
érintett tagállamok helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervei terén elért 
előrehaladásról és azok nemek közötti 
egyenlőségre gyakorolt hatásáról.

Or. en

Módosítás 1459
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az éves jelentésnek információkat 
kell tartalmaznia az eszköz keretében 
érintett tagállamok helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervei terén elért 
előrehaladásról.

(2) A féléves jelentésnek információkat 
kell tartalmaznia az eszköz keretében 
érintett tagállamok helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervei terén elért 
előrehaladásról.

Or. en

Módosítás 1460
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az éves jelentésnek információkat 
kell tartalmaznia az eszköz keretében 
érintett tagállamok helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervei terén elért 
előrehaladásról.

(2) A jelentésnek információkat kell 
tartalmaznia az eszköz keretében érintett 
tagállamok helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervei terén elért 
előrehaladásról.

Or. en

Módosítás 1461
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea
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Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az éves jelentésnek információkat 
kell tartalmaznia az eszköz keretében 
érintett tagállamok helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervei terén elért 
előrehaladásról.

(2) A jelentésnek információkat kell 
tartalmaznia az eszköz keretében érintett 
tagállamok helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervei terén elért 
előrehaladásról.

Or. en

Módosítás 1462
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az éves jelentésnek információkat 
kell tartalmaznia az eszköz keretében 
érintett tagállamok helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervei terén elért 
előrehaladásról.

(2) A jelentésnek információkat kell 
tartalmaznia az eszköz keretében érintett 
tagállamok helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervei terén elért 
előrehaladásról.

Or. en

Módosítás 1463
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az éves jelentés a következő 
információkat tartalmazza:

(3) A féléves jelentés a következő 
információkat tartalmazza:

Or. en

Módosítás 1464
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

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

(3) Az éves jelentés a következő 
információkat tartalmazza:

(3) A negyedéves jelentés a következő 
információkat tartalmazza

Or. en

Módosítás 1465
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az éves jelentés a következő 
információkat tartalmazza:

(3) A jelentés a következő 
információkat tartalmazza:

Or. en

Módosítás 1466
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az éves jelentés a következő 
információkat tartalmazza:

(3) A jelentés a következő 
információkat tartalmazza:

Or. en

Módosítás 1467
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az éves jelentés a következő 
információkat tartalmazza:

(3) A jelentés a következő 
információkat tartalmazza:

Or. en

Módosítás 1468
Markus Ferber, Siegfried Mureşan
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Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az Európai Uniós Helyreállítási 
Eszköz keretében az eszközhöz rendelt, 
előző évi bevételek összege költségvetési 
sorok szerinti bontásban, valamint az, hogy

a) Az Európai Uniós Helyreállítási 
Eszköz keretében az eszközhöz rendelt, 
előző évi bevételek összege költségvetési 
sorok szerinti és tagállamonkénti 
bontásban, valamint az, hogy

Or. en

Módosítás 1469
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az Európai Uniós Helyreállítási 
Eszköz keretében az eszközhöz rendelt, 
előző évi bevételek összege költségvetési 
sorok szerinti bontásban, valamint az, hogy

a) Az Európai Uniós Helyreállítási 
Eszköz keretében az eszközhöz rendelt, 
előző negyedévi bevételek összege 
költségvetési sorok szerinti bontásban, 
valamint az, hogy

Or. en

Módosítás 1470
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az Európai Uniós Helyreállítási 
Eszközön keresztül beszedett összegek 
milyen mértékben segítik elő az eszköz 
célkitűzéseinek megvalósítását.

b) az Európai Uniós Helyreállítási 
Eszközön keresztül beszedett összegek 
milyen mértékben segítik elő az eszköz 
célkitűzéseinek és különösen a 
fenntartható átállás megvalósítását.

Or. en

Módosítás 1471
Monika Hohlmeier
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Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az egyes tagállamokra vonatkozó 
szakasz, amely részletesen bemutatja, 
hogy hogyan biztosították a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás elvének a 
költségvetési rendelet 61. cikkével 
összhangban történő betartását.

Or. en

Módosítás 1472
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervek mérföldköveinek teljesítésében elért 
eredményekre, valamint arra vonatkozó 
részletes információk, hogy a tervek 
mennyiben egészítik ki a meglévő uniós 
programokat.

Or. en

Módosítás 1473
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az egyes tagállamokra vonatkozó 
szakasz, amely részletesen bemutatja, 
hogy hogyan alkalmazták a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás elvét a 
költségvetési rendelet 61. cikkével 
összhangban.

Or. en
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Módosítás 1474
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az egyes tagállamokra vonatkozó 
szakasz, amely részletesen bemutatja, 
hogy hogyan alkalmazták a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás elvét a 
költségvetési rendelet 61. cikkével 
összhangban.

Or. en

Módosítás 1475
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az eszköz milyen arányban járul 
hozzá az uniós éghajlat-politikai és 
környezetvédelmi célkitűzésekhez, adott 
esetben az (EU) 2020/852 rendeletben 
meghatározott kritériumok 
alkalmazásával.

Or. en

Módosítás 1476
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) az összes elért és még teljesítendő 
mérföldkő áttekintése tagállamonkénti és 
nemzeti tervenkénti bontásban.

Or. en
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Módosítás 1477
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) az eszközből származó 
pénzeszközök végső 
kedvezményezettjeinek jegyzéke.

Or. en

Módosítás 1478
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – b c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bc) az eszköz tagállamokon belüli 
végrehajtására vonatkozó releváns, 
részletes információk, ideértve a lekötött 
és a tagállamoknak kifizetett összegekre, 
az elfogadott mérföldkövek 
végrehajtásának állására vonatkozó 
részletes információkat, valamint az 
eszköz teljes átláthatóságának és 
nyilvánosságának biztosításához 
szükséges minden releváns információt is.

Or. en

Módosítás 1479
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdésben említett 
tevékenységekre vonatkozó jelentéstétel 
céljából a Bizottság adott esetben 
felhasználhatja az európai szemeszter 

törölve
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keretében a Bizottság által hivatalosan 
elfogadott vonatkozó dokumentumok 
tartalmát.

Or. en

Módosítás 1480
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdésben említett 
tevékenységekre vonatkozó jelentéstétel 
céljából a Bizottság adott esetben 
felhasználhatja az európai szemeszter 
keretében a Bizottság által hivatalosan 
elfogadott vonatkozó dokumentumok 
tartalmát.

törölve

Or. en

Indokolás

Az átláthatóság biztosítása céljából a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközzel 
kapcsolatos bizottsági jelentéstételt külön kell választani az európai szemeszterrel kapcsolatos 
rendszeres tájékoztatástól.

Módosítás 1481
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
24 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdésben említett 
tevékenységekre vonatkozó jelentéstétel 
céljából a Bizottság adott esetben 
felhasználhatja az európai szemeszter 
keretében a Bizottság által hivatalosan 
elfogadott vonatkozó dokumentumok 
tartalmát.

(4) A (2) bekezdésben említett 
tevékenységekre vonatkozó jelentéstétel 
céljából a Bizottság adott esetben 
felhasználhatja a legutóbbi európai 
szemeszter keretében a Bizottság által 
hivatalosan elfogadott vonatkozó 
dokumentumok tartalmát, valamint a 
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fizetőeszközként az eurót használó 
tagállamokra vonatkozó, az euróövezet 
gazdaságpolitikájáról szóló legutóbbi 
tanácsi ajánlást.

Or. en

Módosítás 1482
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdésben említett 
tevékenységekre vonatkozó jelentéstétel 
céljából a Bizottság adott esetben 
felhasználhatja az európai szemeszter 
keretében a Bizottság által hivatalosan 
elfogadott vonatkozó dokumentumok 
tartalmát.

(4) A (2) bekezdésben említett 
tevékenységekre vonatkozó jelentéstétel 
céljából a Bizottság adott esetben 
felhasználhatja az európai szemeszter 
keretében elfogadott vonatkozó 
dokumentumok, például a nemzeti 
reformprogramok tartalmát.

Or. en

Módosítás 1483
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdésben említett 
tevékenységekre vonatkozó jelentéstétel 
céljából a Bizottság adott esetben 
felhasználhatja az európai szemeszter 
keretében a Bizottság által hivatalosan 
elfogadott vonatkozó dokumentumok 
tartalmát.

(4) A (2) bekezdésben említett 
tevékenységekre vonatkozó jelentéstétel 
céljából a Bizottság adott esetben 
felhasználhatja a Bizottság által 
hivatalosan elfogadott összes vonatkozó 
dokumentum tartalmát.

Or. en

Módosítás 1484
Monika Hohlmeier

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

(4a) Az éves jelentést az integrált 
pénzügyi elszámoltathatósági jelentéstétel 
keretében továbbítani kell az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak, továbbá e 
jelentésnek az éves mentesítési eljárás 
részét kell képeznie, és azzal a Bizottság 
mentesítési jelentésének egy külön 
fejezetben kell foglalkoznia.

Or. en

Módosítás 1485
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az éves jelentést az integrált 
pénzügyi elszámoltathatósági jelentéstétel 
keretében továbbítani kell az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak, továbbá e 
jelentésnek az eszközre vonatkozó 
különleges mentesítési eljárás részét kell 
képeznie.

Or. en

Módosítás 1486
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az éves jelentést az integrált 
pénzügyi elszámoltathatósági jelentéstétel 
keretében továbbítani kell az Európai 
Parlamentnek és az Európai Tanácsnak, 
továbbá e jelentésnek az eszközre 
vonatkozó különleges mentesítési eljárás 
részét kell képeznie.

Or. en
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Módosítás 1487
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság az Európai Parlament 
kérésére negyedévente az Európai 
Parlament előtt meghallgatásokon vesz 
részt, hogy beszámoljon a (2) és (3) 
bekezdésben említett tevékenységekről és 
információkról.

Or. en

Módosítás 1488
Sirpa Pietikäinen
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság e rendelet 
hatálybalépése után négy évvel a rendelet 
végrehajtására vonatkozó független 
értékelő jelentést, és legkésőbb három 
évvel 2027 végét követően független 
utólagos értékelő jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának.

(1) A Bizottság e rendelet 
hatálybalépése után négy évvel a rendelet 
végrehajtására vonatkozó független 
értékelő jelentést, és legkésőbb három 
évvel 2027 végét követően a nemek közötti 
egyenlőség szempontját érvényesítő 
független utólagos értékelő jelentést nyújt 
be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, 
az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának.

Or. en

Módosítás 1489
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság e rendelet (1) A Bizottság 2024. január 1-jéig a 
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hatálybalépése után négy évvel a rendelet 
végrehajtására vonatkozó független 
értékelő jelentést, és legkésőbb három 
évvel 2027 végét követően független 
utólagos értékelő jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának.

rendelet végrehajtására vonatkozó 
független értékelő jelentést, és legkésőbb 
három évvel 2027 végét követően 
független utólagos értékelő jelentést nyújt 
be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, 
az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a jelenlegi Parlament alaposan megvizsgálhassa az időközi értékelő jelentést.

Módosítás 1490
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság e rendelet 
hatálybalépése után négy évvel a rendelet 
végrehajtására vonatkozó független 
értékelő jelentést, és legkésőbb három 
évvel 2027 végét követően független 
utólagos értékelő jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának.

(1) A Bizottság e rendelet 
hatálybalépése után két évvel a rendelet 
végrehajtására vonatkozó független 
értékelő jelentést, és legkésőbb három 
évvel 2024 végét követően független 
utólagos értékelő jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának.

Or. en

Módosítás 1491
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság e rendelet 
hatálybalépése után négy évvel a rendelet 
végrehajtására vonatkozó független 
értékelő jelentést, és legkésőbb három 

(1) A Bizottság e rendelet 
hatálybalépése után négy évvel a rendelet 
végrehajtására vonatkozó független 
értékelő jelentést, és legkésőbb két évvel 
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évvel 2027 végét követően független 
utólagos értékelő jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának.

2027 végét követően független utólagos 
értékelő jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának.

Or. en

Módosítás 1492
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság e rendelet 
hatálybalépése után négy évvel a rendelet 
végrehajtására vonatkozó független 
értékelő jelentést, és legkésőbb három 
évvel 2027 végét követően független 
utólagos értékelő jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának.

(1) A Bizottság e rendelet 
hatálybalépése után négy évvel a rendelet 
végrehajtására vonatkozó független 
értékelő jelentést, és legkésőbb egy évvel 
2027 végét követően független utólagos 
értékelő jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának.

Or. en

Módosítás 1493
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az értékelő jelentés értékeli 
különösen a célkitűzések 
megvalósulásának mértékét, az erőforrások 
felhasználásának hatékonyságát és az uniós 
hozzáadott értéket. Az értékelő jelentés 
figyelembe veszi azt is, hogy továbbra is 
releváns-e mindegyik célkitűzés és 
intézkedés.

(2) Az értékelő jelentés értékeli 
különösen a célkitűzések 
megvalósulásának mértékét, az erőforrások 
felhasználásának hatékonyságát és az uniós 
hozzáadott értéket, a feltételességi 
rendelkezések megfelelőségét, valamint az 
erkölcsi veszélyekkel kapcsolatos 
kockázatok értékelését. Az értékelő 
jelentés figyelembe veszi azt is, hogy 
továbbra is releváns-e mindegyik 
célkitűzés és intézkedés.
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Or. en

Módosítás 1494
Sirpa Pietikäinen
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az értékelő jelentés értékeli 
különösen a célkitűzések 
megvalósulásának mértékét, az erőforrások 
felhasználásának hatékonyságát és az uniós 
hozzáadott értéket. Az értékelő jelentés 
figyelembe veszi azt is, hogy továbbra is 
releváns-e mindegyik célkitűzés és 
intézkedés.

(2) Az értékelő jelentés értékeli 
különösen a célkitűzések 
megvalósulásának mértékét, az erőforrások 
felhasználásának hatékonyságát, az uniós 
hozzáadott értéket és a nemek közötti 
egyenlőség általános érvényesítésének 
hatásait. Az értékelő jelentés figyelembe 
veszi azt is, hogy továbbra is releváns-e 
mindegyik célkitűzés és intézkedés.

Or. en

Módosítás 1495
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az értékelést adott esetben a 
rendelet módosítására irányuló javaslat 
kíséri.

törölve

Or. en

Módosítás 1496
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az utólagos értékelő jelentés az e 
rendelet által létrehozott eszközök átfogó 

(4) Az utólagos értékelő jelentés az e 
rendelet által létrehozott eszköz átfogó 
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értékeléséből áll és információt tartalmaz 
azok hosszú távú hatásáról.

értékeléséből áll és információt tartalmaz 
azok hosszú távú hatásáról, különös 
tekintettel az Unió éghajlat-politikai, 
környezetvédelmi és nemek közötti 
esélyegyenlőségre vonatkozó 
célkitűzéseinek elérésére, valamint a 
szociális jogok európai pillérének elvei 
terén elért javulásra.

Or. en

Módosítás 1497
Sirpa Pietikäinen
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az utólagos értékelő jelentés az e 
rendelet által létrehozott eszközök átfogó 
értékeléséből áll és információt tartalmaz 
azok hosszú távú hatásáról.

(4) Az utólagos értékelő jelentés az e 
rendelet által létrehozott eszközök átfogó 
értékeléséből áll és információt tartalmaz 
azok hosszú távú hatásáról, többek között a 
nemek közötti egyenlőség tekintetében is.

Or. en

Módosítás 1498
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
25 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25 a. cikk
A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozóan a 
Bizottság részére adott felhatalmazás 
feltételeit e cikk határozza meg.
(2) A Bizottságnak a 4a., 9., 17. és 19. 
cikkben említett, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadására vonatkozó 
felhatalmazása a 2027. december 31-ig 
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terjedő időszakra szól.
(3) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 9., 17. 
és 19. cikkben említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok érvényességét.
(4) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus elfogadása előtt a Bizottság a 
jogalkotás minőségének javításáról szóló, 
2016. április 13-i intézményközi 
megállapodásban foglalt elveknek 
megfelelően konzultál az egyes 
tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
(5) A Bizottság 2020. december 31-ig 
elfogadja a (2) bekezdésben említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust 
annak biztosítása érdekében, hogy az 
2021. július 1-jétől alkalmazandó legyen. 
A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.
(6) A 9., 17. és 19. cikk értelmében 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő három 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emel ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatja a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam három 
hónappal meghosszabbodik.

Or. en
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Módosítás 1499
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
25 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25 a. cikk
A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozóan a 
Bizottság részére adott felhatalmazás 
feltételeit e cikk határozza meg.
(2) A Bizottságnak a 4., 14. és 19. 
cikkben említett, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadására vonatkozó 
felhatalmazása a 2027. december 31-ig 
terjedő időszakra szól.
(3) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 4., 14. 
és 19. cikkben említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok érvényességét.
(4) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus elfogadása előtt a Bizottság a 
jogalkotás minőségének javításáról szóló, 
2016. április 13-i intézményközi 
megállapodásban foglalt elveknek 
megfelelően konzultál az egyes 
tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
(5) A Bizottság a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.
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(6) A 4., 14. és 19. cikk értelmében 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő három 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emel ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatja a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

Or. en

Módosítás 1500
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Rendeletre irányuló javaslat
25 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25 a. cikk
A költségvetés ellenőrzése

(1) A Bizottság számvitelért felelős 
tisztviselője minden pénzügyi év lezárulta 
után március 1-jéig megküldi a 
Számvevőszéknek az eszköz előzetes 
beszámolóját, valamint az adott pénzügyi 
év költségvetési és pénzügyi 
gazdálkodásáról szóló jelentést. A 
Bizottság számvitelért felelős tisztviselője 
a következő év március 31-ig az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak is megküldi 
a költségvetési és a pénzügyi 
gazdálkodásról szóló jelentést.
(2) Miután a Számvevőszék a 
költségvetési rendelet 245. és 246. cikkével 
összhangban megkapta a hatóság előzetes 
beszámolójára vonatkozó észrevételeit, a 
Bizottság elkészíti a hatóság 
zárszámadását, és azt véleményezés 
céljából továbbítja az igazgatóságnak.
(3) A Bizottság az Európai 
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Parlamentnek – ez utóbbi kérésére és a 
költségvetési rendelet 261. cikkének (3) 
bekezdésében foglaltakkal összhangban – 
minden olyan tájékoztatást megad, amely 
a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó 
mentesítési eljárás zavartalan 
lebonyolításához szükséges.
(4) Az Európai Parlament – a Tanács 
minősített többséggel hozott ajánlása 
alapján – legkésőbb az N + 2. év május 
15-ig megadja a Hatóság számára a 
felmentést az N. pénzügyi év 
költségvetésének végrehajtására 
vonatkozóan, beleértve az Európai Unió 
általános költségvetéséből és az illetékes 
hatóságoktól származó bevételt is.
(5) A végleges elszámolást közzé kell 
tenni.

Or. en

Indokolás

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz nagyságrendje indokolja a rendszeres 
mentesítési eljárást.

Módosítás 1501
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
25 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25a. cikk
A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozóan a 
Bizottság részére adott felhatalmazás 
feltételeit e cikk határozza meg.
(2) A Bizottságnak a 16a., 17., 17a. és 
18. cikkben említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó 
felhatalmazása a 2027. december 31-ig 
terjedő időszakra szól.
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(3) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 16a., 
17., 17a. és 18. cikkben említett 
felhatalmazást.
(4) A felhatalmazás visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást.
(5) A Bizottság a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.
(6) A 16a., 17., 17a. és 18. cikk 
értelmében elfogadott, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus akkor lép hatályba, ha 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
a jogi aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni.

Or. en

Módosítás 1502
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
25 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25b. cikk
Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme

(1) A 19. cikk sérelme nélkül a 
Bizottság megfelelő intézkedéseket hoz, 
amelyek csalás, korrupció és egyéb 
jogellenes tevékenységek elleni megelőző 
intézkedések, hatékony ellenőrzések, 
valamint szabálytalanságok észlelése 
esetén a jogosulatlanul kifizetett összegek 
visszafizettetése, illetve adott esetben 
hatékony, arányos és visszatartó erejű 
közigazgatási és pénzügyi szankciók révén 
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biztosítják az Unió pénzügyi érdekeinek 
védelmét az e rendelet alapján 
finanszírozott tevékenységek végrehajtása 
során.
(2) A Bizottság és képviselői, valamint 
a Számvevőszék jogosultak 
dokumentumalapú és helyszíni ellenőrzést 
végezni az uniós források 
kedvezményezettjeinél, valamint az uniós 
forrásokban részesülő vállalkozóknál és 
alvállalkozóknál. Az Európai Csalás 
Elleni Hivatal (OLAF) jogosult az ilyen 
finanszírozás által közvetlenül vagy 
közvetetten érintett gazdasági szereplőknél 
a 2185/96/Euratom, EK tanácsi 
rendeletben előírt eljárásoknak 
megfelelően helyszíni ellenőrzéseket és 
vizsgálatokat végezni annak megállapítása 
céljából, hogy történt-e az uniós 
finanszírozásra vonatkozó támogatási 
megállapodással, támogatási határozattal 
vagy szerződéssel összefüggésben olyan 
csalás, korrupciós vagy más jogellenes 
cselekmény, amely az Unió pénzügyi 
érdekeit sérti. Az első és a második 
albekezdés sérelme nélkül az e rendelet 
végrehajtása keretében harmadik 
országokkal és nemzetközi szervezetekkel 
kötött együttműködési 
megállapodásokban, valamint az e 
rendelet végrehajtása keretében létrejött 
támogatási megállapodásokban, 
támogatási határozatokban és 
szerződésekben kifejezetten rendelkezni 
kell arról, hogy a Bizottság, a 
Számvevőszék és az OLAF elvégezheti az 
említett helyszíni és egyéb ellenőrzéseket 
és vizsgálatokat.
(3) Az uniós források 
kedvezményezettjeinek egy adott projekttel 
kapcsolatos utolsó kifizetés időpontját 
követő öt éven keresztül hozzáférhetővé 
kell tenniük a Bizottság számára az adott 
projekttel kapcsolatos kiadásokat igazoló 
összes dokumentumot.

Or. en
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Módosítás 1503
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
25 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25c. cikk
A Számvevőszék által végzett ellenőrzés

(1) Az e rendeletnek megfelelően 
végrehajtott tevékenységek külső 
ellenőrzését az EUMSZ 287. cikkével 
összhangban a Számvevőszék végzi.
(2) E cikk (1) bekezdésének 
alkalmazásában a Számvevőszék – 
kérésére és az EUMSZ 287. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban – teljes körű 
hozzáférést kap minden olyan 
dokumentumhoz vagy információhoz, 
amelyre a feladata elvégzéséhez szüksége 
van.

Or. en

Módosítás 1504
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az uniós finanszírozás címzettjei 
elismerik az uniós finanszírozás eredetét, 
és (különösen az intézkedések és azok 
eredményeinek népszerűsítésekor) 
gondoskodnak annak láthatóságáról azáltal, 
hogy következetes, hatékony és arányos 
módon célzott információkat juttatnak el 
többféle közönségnek, köztük a médiának 
és a nyilvánosságnak.

(1) Az uniós finanszírozás címzettjei 
elismerik az uniós finanszírozás eredetét, 
és (különösen az intézkedések és azok 
eredményeinek népszerűsítésekor) 
gondoskodnak annak láthatóságáról azáltal, 
hogy jól láthatóan elhelyezik az Unió 
emblémáját, valamint következetes, 
hatékony és arányos módon célzott 
információkat juttatnak el többféle 
célközönségnek, köztük a médiának és a 
nyilvánosságnak. A kedvezményezettek 
kötelezően biztosítják az eszköz keretében 
történő kiadások láthatóságát azáltal, 
hogy a támogatott projekteket 
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egyértelműen „uniós helyreállítási 
kezdeményezésként” tüntetik fel.

Or. en

Módosítás 1505
Nicolae Ştefănuță

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az uniós finanszírozás címzettjei 
elismerik az uniós finanszírozás eredetét, 
és (különösen az intézkedések és azok 
eredményeinek népszerűsítésekor) 
gondoskodnak annak láthatóságáról azáltal, 
hogy következetes, hatékony és arányos 
módon célzott információkat juttatnak el 
többféle közönségnek, köztük a médiának 
és a nyilvánosságnak.

(1) Az uniós finanszírozás címzettjei 
elismerik az uniós finanszírozás eredetét, 
és (különösen az intézkedések és azok 
eredményeinek népszerűsítésekor) 
gondoskodnak annak láthatóságáról azáltal, 
hogy következetes, hatékony és arányos 
módon célzott információkat juttatnak el 
többféle közönségnek, köztük a médiának, 
a közösségi médiának és a 
nyilvánosságnak.

Or. en

Módosítás 1506
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az uniós finanszírozás címzettjei 
elismerik az uniós finanszírozás eredetét, 
és (különösen az intézkedések és azok 
eredményeinek népszerűsítésekor) 
gondoskodnak annak láthatóságáról azáltal, 
hogy következetes, hatékony és arányos 
módon célzott információkat juttatnak el 
többféle közönségnek, köztük a médiának 
és a nyilvánosságnak.

(1) Az uniós finanszírozás címzettjei 
elismerik az uniós finanszírozás eredetét, 
és (különösen az intézkedések és azok 
eredményeinek népszerűsítésekor) 
gondoskodnak annak láthatóságáról azáltal, 
hogy következetes, hatékony és arányos 
módon célzott információkat juttatnak el a 
nyilvánosságnak, többek között a médián 
keresztül megkülönböztetéstől mentes 
módon.

Or. en

Módosítás 1507
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 1508
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az intézkedések és azok 
eredményeinek népszerűsítése során az 
uniós támogatás kedvezményezettjeinek be 
kell vonniuk az Európai Parlament azon 
képviselőit, akik a kedvezményezettek 
régióit képviselik.

Or. en

Módosítás 1509
Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
26 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26a. cikk
A felhatalmazás gyakorlása



AM\1214176HU.docx 215/220 PE657.421v02-00

HU

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozóan a 
Bizottság részére adott felhatalmazás 
feltételeit e cikk határozza meg.
(2) A Bizottságnak a 9. és a 17. 
cikkben említett, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadására vonatkozó 
felhatalmazása a 2027. december 31-ig 
terjedő időszakra szól.
(3) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 9. és 
17. cikk szerinti felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok érvényességét.
(4) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus elfogadása előtt a Bizottság a 
jogalkotás minőségének javításáról szóló, 
2016. április 13-i intézményközi 
megállapodásban foglalt elveknek 
megfelelően konzultál az egyes 
tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
(5) A Bizottság a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.
(6) A 9. vagy 17. cikk értelmében 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő három 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emel ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatja a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam három 
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hónappal meghosszabbodik.
Or. en

Módosítás 1510
Csaba Molnár, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Rendeletre irányuló javaslat
26 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26a. cikk
A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozóan a 
Bizottság részére adott felhatalmazás 
feltételeit e cikk határozza meg.
(2) A Bizottságnak a 14. cikkben 
említett, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus elfogadására vonatkozó 
felhatalmazása a 2028. december 31-ig 
terjedő időszakra szól.
(3) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 14. 
cikkben említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban megjelölt 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon, vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok érvényességét.
(4) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus elfogadása előtt a Bizottság a 
jogalkotás minőségének javításáról szóló, 
2016. április 13-i intézményközi 
megállapodásban foglalt elveknek 
megfelelően konzultál az egyes 
tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
(5) A Bizottság a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
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Tanácsot.
Or. en

Módosítás 1511
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
26 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26a. cikk
Az EUMSZ 107., 108. és 109. cikke nem 
alkalmazandó az 5. cikkben előírt 
forrásokat érintő finanszírozásra.

Or. en

Módosítás 1512
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
26 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26b. cikk
E rendelet alkalmazásában, ha az állami 
támogatásokra vonatkozó szabályok 
alkalmazandók, a 702/2014/EU 
rendeletben és a 2014–2020 közötti 
időszakra vonatkozó, a mezőgazdasági és 
erdészeti ágazatban, valamint a vidéki 
térségekben nyújtott állami 
támogatásokról szóló európai uniós 
iránymutatásokban említett, kkv-k és 
nagyvállalkozások által végrehajtott 
beruházásokra vonatkozó maximális 
támogatási intenzitás mértéke 20%-kal 
növelhető, feltéve, hogy a maximális 
kombinált támogatás mértéke nem 
haladja meg a 90%-ot.

Or. en
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Módosítás 1513
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27. cikk törölve
Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti. 
Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet 
értelmében vett bizottság.
(2) Az e bekezdésre történő 
hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. 
cikke alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 1514
Jens Geier, Joachim Schuster

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27. cikk törölve
Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti. 
Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet 
értelmében vett bizottság.
(2) Az e bekezdésre történő 
hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. 
cikke alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 1515
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27. cikk törölve
Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti. 
Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet 
értelmében vett bizottság.
(2) Az e bekezdésre történő 
hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. 
cikke alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 1516
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27. cikk törölve
Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot munkájában egy 
bizottság segíti. Ez a bizottság a 
182/2011/EU rendelet értelmében vett 
bizottság.
(2) Az e bekezdésre történő 
hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. 
cikke alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 1517
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottságot munkájában egy 
bizottság segíti. Ez a bizottság a 
182/2011/EU rendelet értelmében vett 
bizottság.

törölve



PE657.421v02-00 220/220 AM\1214176HU.docx

HU

Or. en

Módosítás 1518
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az e bekezdésre történő 
hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. 
cikke alkalmazandó.

törölve

Or. en


