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Módosítás 1519
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a melléklet meghatározza az egyes 
tagállamok számára rendelkezésre álló 
maximális pénzügyi hozzájárulás 
kiszámításának módszerét. A módszer a 
következőket veszi figyelembe:

Ez a melléklet meghatározza az egyes 
tagállamok számára a 10. cikknek 
megfelelően rendelkezésre álló maximális 
pénzügyi hozzájárulás kiszámításának 
módszerét. A módszer a következőket 
veszi figyelembe:

Or. en

Módosítás 1520
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 bekezdés – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— az elmúlt 5 év átlagos 
munkanélküliségi rátája az uniós átlaghoz 
képest (2015–2019).

— az átlagos munkanélküliségi ráta 
2020-ban megfigyelt változása az uniós 
átlagos munkanélküliségi ráta 2020-ban 
bekövetkezett változásához képest.

Or. en

Módosítás 1521
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 bekezdés – 3 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— A reál GDP-ben 2020-ban 
megfigyelt veszteség, valamint a 2020–
2021 közötti időszakban megfigyelt 
halmozott reál GDP-veszteség.
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Or. en

Módosítás 1522
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 bekezdés – 3 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— A reál GDP halmozott visszaesése 
a 2020–2021 közötti időszakban, vagyis a 
reál GDP 2021-ig bekövetkező változása 
2019-hez képest.

Or. en

Módosítás 1523
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Elkötelezettség és előrehaladás a 
fenntartható átállás felé az uniós 
taxonómiával összhangban.

Or. en

Módosítás 1524
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eszköz keretében az adott tagállamra 
vonatkozó maximális pénzügyi 
hozzájárulás () a következőképpen 
határozható meg:

törölve
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𝑴𝑭𝑪𝒊 = 𝜶𝒊 × (𝑭𝑺)

ahol:
FS (pénzügyi támogatás) az eszköz 
keretében rendelkezésre álló, az 5. cikk 
(1) bekezdésének a) pontjában említett 
pénzügyi keretösszeg; továbbá

𝜶𝒊az i. tagállamra vonatkozó 
hozzájárulási kulcs a következőképpen 
határozható meg:

𝜶𝒊 =  

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑼
∗

𝑼𝒊

𝑼𝑬𝑼

∑
𝟐𝟕

𝒊 = 𝟏

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑼
∗

𝑼𝒊

𝑼𝑬𝑼

ahol 1,𝟓 ≥
𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪

𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

és𝟏.𝟓 ≥ 𝑼𝒊/𝑼𝒊𝑬𝑼  és 0,75 ≥ 𝑼𝒊/𝑼𝒊𝑬𝑼 ahol 
a tagállamoknál a 𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪

𝒊 > 𝟏𝟎𝟎% ∗  
𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪

𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 

ahol:

𝜶𝒊az i. országra vonatkozó hozzájárulási 
kulcs

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊 az i. ország egy főre jutó bruttó 

hazai terméke 2019-ben

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆az EU-27 tagállamainak egy 

főre jutó súlyozott átlagos bruttó hazai 
terméke 2019-ben

𝒑𝒐𝒑𝒊az i. ország teljes népessége 2019-ben

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑼 az EU-27 tagállamainak teljes 
népessége 2019-ben

𝑼𝒊az i. ország átlagos munkanélküliségi 
rátája 2015 és 2019 között

𝑼𝑬𝑼az EU-27 átlagos munkanélküliségi 
rátája 2015 és 2019 között
A módszertan alkalmazása a 
tagállamonkénti maximális pénzügyi 
hozzájárulás következő részarányát és 
összegét eredményezi.
Maximális pénzügyi hozzájárulás uniós 
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tagállamonként
Részesed
és a 
teljes %-
ában

Összeg 
(millió, 
2018-as 
árak)

BE 1,55 4821
BG 1,98 6131
CZ 1,51 4678
DK 0,56 1723
DE 6,95 21545
EE 0,32 1004
IE 0,39 1209
EL 5,77 17874
ES 19,88 61618
FR 10,38 32167
HR 1,98 6125
IT 20,45 63380
CY 0,35 1082
LV 0,70 2170
LT 0,89 2766
LU 0,03 101
HU 1,98 6136
MT 0,07 226
NL 1,68 5197
AT 0,95 2950
PL 8,65 26808
PT 4,16 12905
RO 4,36 13505
SI 0,55 1693
SK 1,98 6140
FI 0,71 2196 
SE 1 243 3849 
Összesen 100,00 310000 

Or. en
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Módosítás 1525
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eszköz keretében az adott tagállamra 
vonatkozó maximális pénzügyi 
hozzájárulás (MFCi) a következőképpen 
határozható meg:

2020-re és 2022-re vonatkozóan az eszköz 
keretében az adott tagállamra vonatkozó 
maximális pénzügyi hozzájárulás (MFCi) a 
következőképpen határozható meg:

MFCi = αi × (FS) MFCi(2021-2022) = αi × 0,6 × (FS)

Or. en

Módosítás 1526
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 bekezdés – 2 albekezdés – 3 albekezdés – 4 albekezdés – 15 a albekezdés 
(új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2023-ra és 2024-re vonatkozóan az eszköz 
keretében az adott tagállamra vonatkozó 
maximális pénzügyi hozzájárulás (MFCi) 
a következőképpen határozható meg:
MFCi(2023-2024) = betai × [ 0,4(FS) + le nem 
kötött összeg (2021-2022) ]

Or. en

Módosítás 1527
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 bekezdés – 2 albekezdés – 3 albekezdés – 4 albekezdés – 15 b albekezdés 
(új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

FS (pénzügyi támogatás) az eszköz keretében 
rendelkezésre álló, az 5. cikk (1) bekezdésének 
a) pontjában említett pénzügyi keretösszeg; 
továbbá 
az i. tagállamra vonatkozó betai hozzájárulási 
kulcs a következőképpen határozható meg:

ahol 1,

és  és 0,75  ahol a 
tagállamoknál a 
ahol:

  az i. országra vonatkozó hozzájárulási 
kulcs

 az i. ország egy főre jutó bruttó hazai 
terméke 2019-ben

 az EU-27 tagállamainak egy főre 
jutó súlyozott átlagos bruttó hazai terméke 
2019-ben

 az i. ország teljes népessége 2019-ben

 az EU-27 tagállamainak teljes népessége 
2019-ben

 a halmozott veszteség 
mértéke az i. ország bruttó hazai termékében a 
2020–2021 közötti időszakban

 a halmozott veszteség 
mértéke az EU-27 tagállamainak bruttó hazai 
termékében a 2020–2021 közötti időszakban

Or. en

Módosítás 1528
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru
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Rendeletre irányuló javaslat
 I melléklet – 4 bekezdés – 2 albekezdés – 3 albekezdés – 4 albekezdés – 15 c albekezdés 
(új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2023–2024 közötti időszakra vonatkozó 
hozzájárulási kulcsot az Eurostat 2022. 
június 30-i adatai alapján kell 
kiszámítani.

Or. en

Módosítás 1529
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az értékelési iránymutatások célja, hogy az 
iránymutatások és a rendelet alapján a 
Bizottság – átlátható és méltányos módon – 
értékelje a tagállamok által előterjesztett 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervekre 
vonatkozó javaslatokat, továbbá, hogy a 
Bizottság a célkitűzésekkel és az e 
rendeletben meghatározott egyéb releváns 
követelményekkel összhangban határozza 
meg a pénzügyi hozzájárulást. Ezek az 
iránymutatások konkrétan a 16. cikk (3) 
bekezdésében, valamint a 17. cikk 
(3) bekezdésében említett értékelési 
kritériumok alkalmazásának és a pénzügyi 
hozzájárulás meghatározásának alapját 
képezik.

Az értékelési iránymutatások célja, hogy az 
iránymutatások és a rendelet alapján a 
Bizottság – átlátható és méltányos módon – 
értékelje a tagállamok által előterjesztett 
helyreállítási, rezilienciaépítési és átállási 
tervekre vonatkozó javaslatokat, továbbá, 
hogy a Bizottság a célkitűzésekkel és az e 
rendeletben meghatározott egyéb releváns 
követelményekkel összhangban határozza 
meg a pénzügyi hozzájárulást. Ezek az 
iránymutatások konkrétan a 16. cikk (3) 
bekezdésében, valamint a 17. cikk 
(3) bekezdésében említett értékelési 
kritériumok alkalmazásának és a pénzügyi 
hozzájárulás meghatározásának alapját 
képezik.

Or. en

Módosítás 1530
Sirpa Pietikäinen
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Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a méltányos és átlátható eljárás 
biztosítása érdekében az értékelési 
kritériumok további részleteinek 
pontosítása, továbbá egy minősítési 
rendszer létrehozása; továbbá

b) a méltányos és átlátható eljárás 
biztosítása érdekében az értékelési 
kritériumok további részleteinek 
pontosítása, továbbá az uniós 
taxonómiával összehangolt minősítési 
rendszer létrehozása; továbbá

Or. en

Módosítás 1531
Jens Geier, Joachim Schuster

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a Bizottság által az értékelési 
kritériumok alapján elvégzendő értékelés 
és a kiválasztott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekkel kapcsolatban a 
bizottsági határozatban meghatározandó 
pénzügyi hozzájárulás megállapítása 
közötti kapcsolat rögzítése.

c) a Bizottság által az értékelési 
kritériumok alapján elvégzendő értékelés 
és a kiválasztott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekkel kapcsolatban a 
határozatban meghatározandó pénzügyi 
hozzájárulás megállapítása közötti 
kapcsolat rögzítése.

Or. en

Módosítás 1532
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az iránymutatások a tagállamok által 
benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekre vonatkozó 
javaslatok Bizottság általi értékelésének 
megkönnyítésére, valamint annak 

Az iránymutatások a tagállamok által 
benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekre vonatkozó 
javaslatok Bizottság általi értékelésének 
megkönnyítésére, valamint annak 
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biztosítására szolgálnak, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
elősegítsék a releváns és jelentős 
hozzáadott értéket képviselő reformokat és 
közberuházásokat a tagállamokkal 
szembeni egyenlő bánásmód biztosítása 
mellett.

biztosítására szolgálnak, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
elősegítsék a releváns reformokat és 
közberuházásokat, tiszteletben tartsák az 
uniós finanszírozás addicionalitásának 
elvét és valódi európai hozzáadott értéket 
teremtsenek a tagállamokkal szembeni 
egyenlő bánásmód biztosítása mellett.

Or. en

Módosítás 1533
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az iránymutatások a tagállamok által 
benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekre vonatkozó 
javaslatok Bizottság általi értékelésének 
megkönnyítésére, valamint annak 
biztosítására szolgálnak, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
elősegítsék a releváns és jelentős 
hozzáadott értéket képviselő reformokat és 
közberuházásokat a tagállamokkal 
szembeni egyenlő bánásmód biztosítása 
mellett.

Az iránymutatások a tagállamok által 
benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekre vonatkozó 
javaslatok Bizottság általi értékelésének 
megkönnyítésére, valamint annak 
biztosítására szolgálnak, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
elősegítsék a fenntartható átállásra 
irányuló releváns és jelentős hozzáadott 
értéket képviselő reformokat és 
közberuházásokat a tagállamokkal 
szembeni egyenlő bánásmód biztosítása 
mellett.

Or. en

Módosítás 1534
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A 16. cikk (2a) bekezdésével 
összhangban a Bizottság értékeli, hogy a 
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helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
megfelelnek-e a következő horizontális 
követelményeknek:
a) a beruházási projektek részét képezik-e 
harmadik országok olyan stratégiai 
beruházási terveinek, amelyek a 
biztonságra vagy a közrendre valószínűleg 
hatást gyakorló, a tagállamok és a 
Bizottság által a 2019/452 rendelet 4. 
cikke alapján figyelembe veendő tényezők 
körébe tartoznak. Ehhez különösen az 
szükséges, hogy a beruházási projektek ne 
kapcsolódjanak harmadik országok 
stratégiai beruházási terveihez vagy ne 
képezzék azok részét, és hogy a beruházási 
projektek ne tartozzanak a 2019/452 
rendelet 4. cikkében felsorolt, a 
tagállamok és a Bizottság által figyelembe 
veendő azon tényezők körébe, amelyek 
valószínűleg hatást gyakorolnak a 
biztonságra vagy a közrendre. E célból a 
tagállamoknak meg kell bízniuk egy olyan 
szervezetet, amely az említett elvekkel 
összhangban hitelesen ellenőrzi és 
átvilágítja a közvetlen külföldi 
befektetéseket;
b) a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
nem helyettesít-e és nem finanszíroz-e 
ismétlődő nemzeti költségvetési 
kiadásokat, és tiszteletben tartja-e az 
uniós finanszírozás addicionalitásának 
elvét;
c) a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
megfelel-e a 2020-2025 közötti időszakra 
szóló uniós nemi esélyegyenlőségi 
stratégiának;
d) a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan teremt-e európai hozzáadott 
értéket, vagyis az uniós beavatkozásból 
adódó olyan értéket, amely többletként 
jelentkezik ahhoz az értékhez képest, 
amely a tagállamok egyedüli fellépése 
esetén jött volna létre, illetve az érintett 
tagállamnak származik-e jelentős előnye a 
más helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervekkel való szinergiákból;
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e) a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
megfelel-e a 4a. cikkben meghatározott 
horizontális és minimális allokációs 
követelményeknek;
Az értékelési folyamat eredményeként a 
Bizottság a 16. cikk (2a) bekezdésében 
említett értékelési kritériumok mindegyike 
alapján pozitív vagy negatív eredményt ad 
a tagállamok által benyújtott helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervek mindegyikére 
vonatkozóan annak érdekében, hogy 
értékelje a horizontális követelményeket.
2. Ha a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv nem felel meg a fent felsorolt 
horizontális követelményeknek, a terv 
nem tekinthető finanszírozásra 
jogosultnak. Az érintett tagállam a 
technikai támogatási eszköz részeként 
technikai segítségnyújtás iránti kérelmet 
nyújthat be annak érdekében, hogy a 
következő ciklusokban jobban elő 
lehessen készíteni a javaslatot.

Or. en

Módosítás 1535
Sirpa Pietikäinen
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 16. cikk (3) bekezdésével összhangban a 
Bizottság értékeli a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek jelentőségét és 
koherenciáját, valamint hozzájárulásukat a 
zöld és digitális átálláshoz, és ebből a 
célból figyelembe veszi a következő 
kritériumokat:

A 16. cikk (3) bekezdésével összhangban a 
Bizottság értékeli a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek jelentőségét és 
koherenciáját, valamint hozzájárulásukat a 
zöld, gondozási és digitális átálláshoz, 
valamint a nemek közötti egyenlőség 
előmozdításához, és ebből a célból 
figyelembe veszi a következő 
kritériumokat:

Or. en
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Módosítás 1536
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 16. cikk (3) bekezdésével összhangban a 
Bizottság értékeli a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek jelentőségét és 
koherenciáját, valamint hozzájárulásukat 
a zöld és digitális átálláshoz, és ebből a 
célból figyelembe veszi a következő 
kritériumokat:

A 16. cikk (3) bekezdésével összhangban a 
Bizottság értékeli a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv eredményességét, 
hatékonyságát, relevanciáját és 
koherenciáját, és ebből a célból figyelembe 
veszi a következő elemeket:

Or. en

Módosítás 1537
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 16. cikk (3) bekezdésével összhangban a 
Bizottság értékeli a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek jelentőségét és 
koherenciáját, valamint hozzájárulásukat 
a zöld és digitális átálláshoz, és ebből a 
célból figyelembe veszi a következő 
kritériumokat:

A 16. cikk (3) bekezdésével összhangban a 
Bizottság értékeli a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv eredményességét, 
hatékonyságát, relevanciáját és 
koherenciáját, és ebből a célból figyelembe 
veszi a következő elemeket:

Or. en

Módosítás 1538
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 16. cikk (3) bekezdésével összhangban a 
Bizottság értékeli a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek jelentőségét és 
koherenciáját, valamint hozzájárulásukat 
a zöld és digitális átálláshoz, és ebből a 
célból figyelembe veszi a következő 
kritériumokat:

A 16. cikk (3) bekezdésével összhangban a 
Bizottság értékeli a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveknek az európai 
kiemelt szakpolitikai területek 
szempontjából való relevanciáját, 
eredményességét, hatékonyságát és 
koherenciáját, és ebből a célból figyelembe 
veszi a következő kritériumokat:

Or. en

Módosítás 1539
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) Az európai szakpolitikai 
prioritások szempontjából való relevancia:
A helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
megfelel-e a 14. cikk (1a) bekezdésében 
említett, az európai kiemelt szakpolitikai 
területek számára elkülönített 
minimumösszegeknek;

Or. en

Módosítás 1540
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – -a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-aa) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan segíti-e a 
fenntartható növekedési potenciál 
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erősítését, minőségi munkahelyeket 
teremt-e, valamint fokozza-e a gazdasági, 
társadalmi és intézményi rezilienciát az 
érintett tagállamban, elősegítve a 
szakpolitikák nemek tekintetében 
kiegyensúlyozott végrehajtását a válság 
gazdasági és társadalmi hatásainak 
enyhítése érdekében, valamint hozzájárul-
e a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió és konvergencia megerősítéséhez;

Or. en

Módosítás 1541
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – -a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-ab) a terv összhangban van-e a 
globális hőmérséklet-emelkedés 
mértékének az iparosodás előtti szinthez 
képest 1,5 °C-ra történő korlátozása 
érdekében követendő úttal, az Unió 
éghajlat-politikai és környezetvédelmi 
célkitűzéseivel, és különösen az összes 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
becsült összköltségének legalább 40%-át 
olyan tevékenységekre fordítják-e, 
amelyek az (EU) 2020/852 rendelet 10. és 
11. cikke értelmében lényegesen 
hozzájárulnak az éghajlatváltozás 
mérsékléséhez vagy az ahhoz való 
alkalmazkodáshoz, valamint az összes 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
becsült összköltségének legalább 10%-át 
olyan tevékenységekre fordítják-e, 
amelyek lényegesen hozzájárulnak az 
említett rendelet szerinti bármely más 
környezetvédelmi célkitűzéshez;

Or. en
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Módosítás 1542
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – -a c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-ac) a tagállamok által a 14. cikk (1c) 
bekezdésében említett módszertan alapján 
benyújtott indokolás igazolja-e, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervben 
tervezett valamennyi reform és beruházás 
megfelel a jelentős károkozás elkerülését 
célzó elvnek és a minimális biztosítéki 
követelményeknek, a terv elkerüli-e a 
karbonintenzív technológiákba való 
esetleges bezáródást és nem támogat-e a 
14. cikk (1d) bekezdésében említett 
gazdasági tevékenységeket, valamint a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
környezetvédelmi célkitűzésekre szánt 
költségeinek becslése hiteles-e és 
megfelel-e a 14. cikk (1c) bekezdésében 
foglalt követelményeknek;

Or. en

Módosítás 1543
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – -a d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-ad) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervben szereplő, a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó terv hatékonyan 
kezeli-e a nemek közötti egyenlőség 
kapcsán a válságban felmerülő kérdések 
hatását, és biztosítja-e a nemek közötti 
egyenlőséget, különösen a foglalkoztatás, 
az egyenlő díjazás és a finanszírozáshoz 
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való hozzáférés területén;

Or. en

Módosítás 1544
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 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 1545
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 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
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Módosítás 1546
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 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) Eredményesség:

a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan hozzájárul-e az érintett 
tagállamoknak címzett 2020. évi 
országspecifikus ajánlásokban vagy a 
Bizottság által az európai szemeszter 
keretében hivatalosan elfogadott más 
releváns dokumentumokban azonosított 
kihívások hatékony kezeléséhez, és segíti-e 
az Unió és a tagállamok által a Párizsi 
Megállapodásban vállalt kötelezettségek 
végrehajtását, illetve az európai zöld 
megállapodás, az (EU) 2018/1999 rendelet 
értelmében kidolgozott nemzeti energia- 
és éghajlat-politikai tervek és aktualizált 
változataik, a Méltányos Átállást 
Támogató Alap égisze alatt létrejött 
méltányos területi átállási tervek, a 
szociális jogok európai pillére – az azt 
kísérő szociális eredménytáblát is 
beleértve –, valamint a 2020-2025 közötti 
időszakra szóló uniós nemi 
esélyegyenlőségi stratégia célkitűzéseit;

Or. en

Módosítás 1547
Frances Fitzgerald
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Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 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 a világjárvány 
gazdasági, foglalkoztatási és társadalmi 
hatása kapcsán 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 1548
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 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 európai 
szemeszterben vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott más releváns dokumentumokban 
azonosított kihívások hatékony 
kezeléséhez;

Or. en

Módosítás 1549
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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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 vagy az európai szemeszter 
keretében más releváns 
dokumentumokban, például a nemzeti 
reformprogramokban azonosított 
kihívások hatékony kezeléséhez;

Or. en

Módosítás 1550
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) Eredményesség:

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

Or. en

Módosítás 1551
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Módosítás 1552
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 1553
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a tervben foglalt intézkedések 
várhatóan előmozdítják-e a versenyképes, 
nyitott és hozzáférhető digitális 
társadalmat és gazdaságot, beleértve 
annak magyarázatát, hogy az intézkedések 
miként tartják tiszteletben az 
interoperabilitás, az energiahatékonyság 
és az adatvédelem elveit, és hogyan kezelik 
az átállásból, többek között a digitális 
elfogultságból, az egyenlőtlenségből, 
valamint az elégtelen digitális 
hozzáférhetőségből és az alacsony szintű 
digitális készségekből eredő kihívásokat;

Or. en

Módosítás 1554
Sirpa Pietikäinen
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Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a terv az eszközből történő 
finanszírozás előfeltételeként hatékonyan 
hozzájárul-e a zöld és digitális átálláshoz, 
valamint az azokból eredő kihívások 
kezeléséhez az uniós taxonómiával és a 
jelentős károkozás elkerülését célzó elvvel 
összhangban;

Or. en

Módosítás 1555
Sirpa Pietikäinen
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 1556
Sirpa Pietikäinen
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a terv magában foglal-e olyan 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
hozzájárulnak a nemek közötti 
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egyenlőségnek és a nemek közötti 
egyenlőség érvényesítése elvének az 
előmozdításához, valamint a nemi alapon 
történő megkülönböztetés 
felszámolásához, illetve az abból eredő 
kihívások kezeléséhez, különösen olyan 
intézkedéseket, amelyek a nemek közötti 
bérszintkülönbség, a megfelelő családi 
szabadság és a rugalmas munkafeltételek, 
az elérhető és megfizethető 
gyermekgondozás és tartós ápolás-
gondozás és a nők fokozott munkaerőpiaci 
részvételének kérdését kezelik, többek 
között esélyegyenlőség és szakmai 
előrelépés biztosítása révén;

Or. en

Módosítás 1557
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 1558
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 1559
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 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 1560
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 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 kapcsolódik-e a strukturálisreform-
támogató program vagy a technikai 
támogatási eszköz keretében megkezdett 
vagy tervezett reformokhoz, és várhatóan 
tartós hatást gyakorol-e az érintett 
tagállamra;

Or. en

Módosítás 1561
Sirpa Pietikäinen
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a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervben szereplő, a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó terv összhangban 
áll-e a nemi esélyegyenlőségi stratégiában 
meghatározott célkitűzésekkel, és 
hatékonyan kezeli-e a válság nemek 
közötti egyenlőségre gyakorolt hatását, 
különösen a foglalkoztatás, az egyenlő 
díjazás és a finanszírozáshoz való 
hozzáférés területén, valamint magában 
foglal-e olyan intézkedéseket, amelyek a 
nemi alapú erőszak és a szexuális zaklatás 
megelőzésére és az azokkal szembeni 
küzdelemre irányulnak;

Or. en

Módosítás 1562
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a terv magában foglal-e olyan 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
hozzájárulnak a zöld és digitális 
átálláshoz, illetve az azokból eredő 
kihívások kezeléséhez.

Or. en

Módosítás 1563
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan
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Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan segíti-e a 
növekedési potenciál erősítését, a 
munkahelyteremtést, valamint a 
gazdasági és társadalmi reziliencia 
fokozását az érintett tagállamban, enyhíti-
e a válság gazdasági és társadalmi 
hatásait, valamint hozzájárul-e a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
javításához;

törölve

Or. en

Módosítás 1564
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan segíti-e a 
növekedési potenciál erősítését, a 
munkahelyteremtést, valamint a gazdasági 
és társadalmi reziliencia fokozását az 
érintett tagállamban, enyhíti-e a válság 
gazdasági és társadalmi hatásait, valamint 
hozzájárul-e a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió javításához;

d) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan kezeli-e az Európai 
Parlament és a Tanács által azon 
reformok és közberuházások kapcsán 
tárgyalt legfrissebb stratégiai 
irányvonalakat, amelyek hatékonyan 
segítik a növekedési potenciál erősítését, a 
munkahelyteremtést, valamint a gazdasági 
és társadalmi reziliencia fokozását az 
érintett tagállamban, biztosítják az 
egységes piac megfelelő működését, 
enyhítik a válság gazdasági és társadalmi 
hatásait, valamint hozzájárulnak a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
javításához;

Or. en
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Módosítás 1565
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan segíti-e a 
növekedési potenciál erősítését, a 
munkahelyteremtést, valamint a gazdasági 
és társadalmi reziliencia fokozását az 
érintett tagállamban, enyhíti-e a válság 
gazdasági és társadalmi hatásait, valamint 
hozzájárul-e a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió javításához;

d) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan segíti-e a 
fenntartható növekedési potenciál 
erősítését, minőségi munkahelyeket 
teremt-e, valamint fokozza-e a gazdasági, 
társadalmi és intézményi rezilienciát az 
érintett tagállamban, elősegítve a 
szakpolitikák nemek tekintetében 
kiegyensúlyozott végrehajtását a válság 
gazdasági és társadalmi hatásainak 
enyhítése érdekében, valamint hozzájárul-
e a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió és konvergencia megerősítéséhez;

Or. en

Módosítás 1566
Piernicola Pedicini

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan segíti-e a 
növekedési potenciál erősítését, a 
munkahelyteremtést, valamint a gazdasági 
és társadalmi reziliencia fokozását az 
érintett tagállamban, enyhíti-e a válság 
gazdasági és társadalmi hatásait, valamint 
hozzájárul-e a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió javításához;

d) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan segíti-e a 
növekedési potenciál erősítését, a 
munkahelyteremtést, valamint a gazdasági 
és társadalmi reziliencia fokozását az 
érintett tagállamban, enyhíti-e a válság 
gazdasági és társadalmi hatásait a 
tagállamok legmagasabb 
munkanélküliségi rátával rendelkező 
régióiban és területein, valamint 
hozzájárul-e a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió javításához;

Or. en
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Módosítás 1567
Sirpa Pietikäinen
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan segíti-e a 
növekedési potenciál erősítését, a 
munkahelyteremtést, valamint a gazdasági 
és társadalmi reziliencia fokozását az 
érintett tagállamban, enyhíti-e a válság 
gazdasági és társadalmi hatásait, valamint 
hozzájárul-e a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió javításához;

d) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan segíti-e a 
növekedési potenciál erősítését, a 
munkahelyteremtést, a nemek közötti 
egyenlőséget, valamint a gazdasági és 
társadalmi reziliencia fokozását az érintett 
tagállamban, enyhíti-e a válság gazdasági 
és társadalmi hatásait, valamint hozzájárul-
e a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió javításához;

Or. en

Módosítás 1568
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az éghajlattal és a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos értékelést 
helyesen végezték-e el a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben szereplő minden 
intézkedés esetében, és a tagállam 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervében 
szereplő intézkedések nem sértik-e az 
(EU) 2020/852 rendeletben felsorolt 
környezeti célkitűzések bármelyikét az 
említett rendelet 17. cikkének 
megfelelően;

Or. en
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Módosítás 1569
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a terv magában foglal-e olyan 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
kezelik az EUSZ 2. cikkében foglalt 
értékek tekintetében mutatkozó 
hiányosságokat;

Or. en

Módosítás 1570
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 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 1571
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a helyreállítási és rezilienciaépítési e) Hatékonyság:
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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;

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;

Or. en

Módosítás 1572
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 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 
észszerű és valószerű-e, valamint az 
összköltség arányos-e a gazdaságra és a 
foglalkoztatásra gyakorolt várható hatással;

Or. en

Módosítás 1573
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

ea) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv környezetvédelmi célkitűzésekre szánt 
költségeinek becslése hiteles-e és 
megfelel-e a 14. cikk (1b) bekezdésében 
foglalt követelményeknek;

Or. en

Módosítás 1574
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv elegendő biztosítékot ad-e arra, hogy 
összhangban áll a költségvetési 
rendeletnek az uniós költségvetés 
végrehajtásával kapcsolatos 
összeférhetetlenségi szabályaival;

Or. en

Módosítás 1575
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – e c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 1576
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv tartalmaz-e a reformok és a 
közberuházási projektek végrehajtására 
irányuló, koherens csomagot alkotó 
intézkedéseket;

törölve

Or. en

Módosítás 1577
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv tartalmaz-e a reformok és a 
közberuházási projektek végrehajtására 
irányuló, koherens csomagot alkotó 
intézkedéseket;

törölve

Or. en

Módosítás 1578
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv tartalmaz-e a reformok és a 
közberuházási projektek végrehajtására 
irányuló, koherens csomagot alkotó 
intézkedéseket;

f) Koherencia:

a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
tartalmaz-e a reformok és a közberuházási 
projektek végrehajtására irányuló, 
koherens csomagot alkotó intézkedéseket;

Or. en

Módosítás 1579
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) Relevancia:

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 1580
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – g pont
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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 1581
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 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.

törölve

Or. en

Módosítás 1582
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 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 

g) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv előkészítése érdekében tartott 
konzultációk, valamint a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv végrehajtásával – 
beleértve a vonatkozó mérföldköveket és 
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célokra, valamint a kapcsolódó mutatókra 
is kiterjedően.

célokat is – kapcsolatban tervezett 
párbeszédek biztosítják-e, hogy a helyi 
hatóságok, a szociális partnerek, a civil 
társadalmi szervezetek és más érdekelt 
felek tényleges lehetőséget kapjanak a 15. 
cikkben meghatározott helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv előkészítésében való 
részvételre és részesüljenek a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
végrehajtásából származó előnyökből.

Or. en

Módosítás 1583
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 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, határidőkhöz kötött 
és tudományosan megalapozott 
mérföldkövekre és célokra, valamint a 
harmonizált fenntarthatósági mutatókra is 
kiterjedően.

Or. en

Módosítás 1584
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv előkészítése érdekében tartott 
konzultációk, valamint a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv végrehajtásával – 
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beleértve a vonatkozó mérföldköveket és 
célokat is – kapcsolatban tervezett 
párbeszédek biztosítják-e, hogy a helyi és 
regionális hatóságok, a szociális 
partnerek, a civil társadalmi szervezetek 
és más érdekelt felek tényleges lehetőséget 
kapjanak a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv előkészítésében és 
végrehajtásában való részvételre; 

Or. en

Módosítás 1585
Csaba Molnár, Eero Heinäluoma

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a partnerség elvének megfelelően 
maradéktalanul eleget tettek-e azon 
kötelezettségnek, amely szerint az érdekelt 
feleket a 15. cikk (5) bekezdésével 
összhangban be kell vonni a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv előkészítési 
folyamatába.

Or. en

Módosítás 1586
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 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.
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Or. en

Módosítás 1587
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) Koherencia:

a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
tartalmaz-e a reformok és a közberuházási 
projektek végrehajtására irányuló, 
koherens csomagot alkotó intézkedéseket;

Or. en

Módosítás 1588
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – g b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) a reformvállalások átfogó 
reformcsomagot alkotnak-e;

Or. en

Módosítás 1589
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Eredményesség:
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a) a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan tartós hatást gyakorol-e az 
érintett tagállamra;
b) a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan hatékonyan segíti-e a 3. és a 
4. cikkben meghatározott területeket és 
célkitűzéseket;
c) 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;
d) 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.

Or. en

Módosítás 1590
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hatékonyság:

a) 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;

Or. en
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Módosítás 1591
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Relevancia:

a) a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan teremt-e európai hozzáadott 
értéket;
b) a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
összhangban áll-e az érintett tagállamnak 
címzett legújabb országspecifikus 
ajánlásokban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott más releváns 
dokumentumokban azonosított 
kihívásokkal;
c) a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
összhangban áll-e a 3. cikkben 
meghatározott hat pillérrel;
d) a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan hatékonyan segíti-e az Unió és 
tagállamai kötelezettségvállalásainak 
végrehajtását, különös tekintettel a Párizsi 
Megállapodásra, az ENSZ fenntartható 
fejlődési céljaira, a nemek közötti 
egyenlőség érvényesítésére és a szociális 
jogok európai pillérére; 

Or. en

Módosítás 1592
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Koherencia:

a) a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
tartalmaz-e a reformok és a beruházási 
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projektek végrehajtására irányuló, 
koherens csomagot alkotó intézkedéseket;
b) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervre igényelt összeg legalább 30%-a az 
éghajlattal és 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;
c) 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 
társadalmi szervezetek és más érdekelt 
felek tényleges lehetőséget kapjanak a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
előkészítésében és végrehajtásában való 
részvételre;

Or. en

Módosítás 1593
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az értékelési folyamat eredményeként a 
Bizottság a 16. cikk (3) bekezdésében 
említett értékelési kritériumok mindegyike 
alapján minősíti a tagállamok által 
benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket annak 
érdekében, hogy értékelje a tervek 
jelentőségét és koherenciáját, valamint a 
pénzügyi allokációnak a 17. cikk 
(3) bekezdésével összhangban történő 

Az értékelési folyamat eredményeként a 
Bizottság a 16. cikk (3) bekezdésében 
említett értékelési kritériumok mindegyike 
alapján minősíti a tagállamok által 
benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket annak 
érdekében, hogy értékelje a terveknek az 
európai kiemelt szakpolitikai területek 
szempontjából való relevanciáját, 
eredményességét, hatékonyságát és 
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megállapítása céljából. koherenciáját, valamint a pénzügyi 
allokációnak a 17. cikk (3) bekezdésével 
összhangban történő megállapítása 
céljából.

Or. en

Módosítás 1594
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az értékelési folyamat eredményeként a 
Bizottság a 16. cikk (3) bekezdésében 
említett értékelési kritériumok mindegyike 
alapján minősíti a tagállamok által 
benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket annak 
érdekében, hogy értékelje a tervek 
jelentőségét és koherenciáját, valamint a 
pénzügyi allokációnak a 17. cikk 
(3) bekezdésével összhangban történő 
megállapítása céljából.

Az értékelési folyamat eredményeként a 
Bizottság a 16. cikk (3) bekezdésében 
említett értékelési kritériumok mindegyike 
alapján minősíti a tagállamok által 
benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket annak 
érdekében, hogy értékelje a tervek 
eredményességét, hatékonyságát, 
relevanciáját és koherenciáját, valamint a 
pénzügyi allokációnak a 17. cikk 
(3) bekezdésével összhangban történő 
megállapítása céljából.

Or. en

Módosítás 1595
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.1. A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hozzájárul az érintett 
tagállamoknak címzett országspecifikus 
ajánlásokban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott más releváns 
dokumentumokban azonosított kihívások 

törölve
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hatékony kezeléséhez.
Az e kritérium szerinti értékelés során a 
Bizottság a következő elemeket veszi 
figyelembe:
Alkalmazási kör

– A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hozzájárul az érintett 
tagállamoknak címzett országspecifikus 
ajánlásokban – beleértve a költségvetési 
szempontokat – vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott más releváns 
dokumentumokban azonosított kihívások 
hatékony kezeléséhez,
továbbá

– ezek a kihívások jelentősnek 
tekinthetők az érintett tagállam 
gazdaságában rejlő növekedési potenciál 
fellendítése szempontjából,
továbbá

– a javasolt reformok és 
beruházások befejezését követően 
várhatóan megoldották vagy kielégítő 
módon kezelték volna a kapcsolódó 
kihívásokat,
továbbá

– a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv átfogó és megfelelő választ ad az 
érintett tagállam gazdasági és társadalmi 
helyzetére.
Minősítés

A – A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv hozzájárul az országspecifikus 
ajánlásokban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb vonatkozó 
dokumentumokban azonosított kihívások 
eredményes kezeléséhez, és a terv 
megfelelő választ nyújt az érintett 
tagállam gazdasági és társadalmi 
helyzetére.
B – A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv hozzájárul az országspecifikus 
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ajánlásokban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb vonatkozó 
dokumentumokban azonosított kihívások 
részleges kezeléséhez, és a terv részben 
megfelelő választ nyújt az érintett 
tagállam gazdasági és társadalmi 
helyzetére.
C – A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv nem járul hozzá az országspecifikus 
ajánlásokban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb vonatkozó 
dokumentumokban azonosított kihívások 
kezeléséhez, és a terv nem nyújt megfelelő 
választ az érintett tagállam gazdasági és 
társadalmi helyzetére.

Or. en

Módosítás 1596
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Az e kritérium szerinti értékelés során a 
Bizottság a következő elemeket veszi 
figyelembe:
Alkalmazási kör

– A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hozzájárul az érintett 
tagállamoknak címzett országspecifikus 
ajánlásokban – beleértve a költségvetési 
szempontokat – vagy a Bizottság által az 
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európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott más releváns 
dokumentumokban azonosított kihívások 
hatékony kezeléséhez,
továbbá

– ezek a kihívások jelentősnek 
tekinthetők az érintett tagállam 
gazdaságában rejlő növekedési potenciál 
fellendítése szempontjából,
továbbá

– a javasolt reformok és 
beruházások befejezését követően 
várhatóan megoldották vagy kielégítő 
módon kezelték volna a kapcsolódó 
kihívásokat,
továbbá

– a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv átfogó és megfelelő választ ad az 
érintett tagállam gazdasági és társadalmi 
helyzetére.
Minősítés

A – A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv hozzájárul az országspecifikus 
ajánlásokban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb vonatkozó 
dokumentumokban azonosított kihívások 
eredményes kezeléséhez, és a terv 
megfelelő választ nyújt az érintett 
tagállam gazdasági és társadalmi 
helyzetére.
B – A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv hozzájárul az országspecifikus 
ajánlásokban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb vonatkozó 
dokumentumokban azonosított kihívások 
részleges kezeléséhez, és a terv részben 
megfelelő választ nyújt az érintett 
tagállam gazdasági és társadalmi 
helyzetére.
C – A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv nem járul hozzá az országspecifikus 
ajánlásokban vagy a Bizottság által az 



PE657.422v01-00 46/131 AM\1213691HU.docx

HU

európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb vonatkozó 
dokumentumokban azonosított kihívások 
kezeléséhez, és a terv nem nyújt megfelelő 
választ az érintett tagállam gazdasági és 
társadalmi helyzetére.

Or. en

Módosítás 1597
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2.1. A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hozzájárul a világjárvány 
gazdasági, foglalkoztatási és társadalmi 
hatása kapcsán 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 1598
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.1. A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hozzájárul az érintett 
tagállamoknak címzett országspecifikus 
ajánlásokban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott más releváns dokumentumokban 
azonosított kihívások hatékony 

2.1. A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hozzájárul az európai 
szemeszterben vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott más releváns dokumentumokban 
azonosított kihívások hatékony 
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kezeléséhez. kezeléséhez.

Or. en

Módosítás 1599
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2.1. A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hozzájárul az érintett 
tagállamoknak címzett országspecifikus 
ajánlásokban vagy az európai szemeszter 
keretében más releváns 
dokumentumokban, például a nemzeti 
reformprogramokban azonosított 
kihívások hatékony kezeléséhez.

Or. en

Módosítás 1600
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2.1. A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan támogatja az 
európai kiemelt szakpolitikai területeket a 
14. cikk (1a) bekezdésében előírt 
allokációval összhangban, és figyelembe 
veszi az érintett tagállamoknak címzett 
2020. évi országspecifikus ajánlásokat.

Or. en
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Módosítás 1601
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.1 pont – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 1 
franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hozzájárul az érintett 
tagállamoknak címzett országspecifikus 
ajánlásokban – beleértve a költségvetési 
szempontokat – vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott más releváns dokumentumokban 
azonosított kihívások hatékony 
kezeléséhez,

— A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hozzájárul a világjárvány 
gazdasági, foglalkoztatási és társadalmi 
hatása kapcsán 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 1602
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.1 pont – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 1 
franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hozzájárul az érintett 
tagállamoknak címzett országspecifikus 
ajánlásokban – beleértve a költségvetési 
szempontokat – vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott más releváns 
dokumentumokban azonosított kihívások 
hatékony kezeléséhez,

— A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan támogatja az 
európai kiemelt szakpolitikai területeket a 
14. cikk (1a) bekezdésében előírt 
allokációval összhangban, figyelembe 
véve az érintett tagállamoknak címzett 
2020. évi országspecifikus ajánlásokat,

Or. en
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Módosítás 1603
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.1 pont – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 1 
franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hozzájárul az érintett 
tagállamoknak címzett országspecifikus 
ajánlásokban – beleértve a költségvetési 
szempontokat – vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott más releváns dokumentumokban 
azonosított kihívások hatékony 
kezeléséhez,

— A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hozzájárul az érintett 
tagállamoknak címzett országspecifikus 
ajánlásokban – beleértve a költségvetési és 
környezetvédelmi szempontokat – vagy a 
Bizottság által az európai szemeszter 
keretében hivatalosan elfogadott más 
releváns dokumentumokban azonosított 
kihívások hatékony kezeléséhez,

Or. en

Módosítás 1604
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.1 pont – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 1 
franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hozzájárul az érintett 
tagállamoknak címzett országspecifikus 
ajánlásokban – beleértve a költségvetési 
szempontokat – vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott más releváns 
dokumentumokban azonosított kihívások 
hatékony kezeléséhez,

— A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hozzájárul az 
országspecifikus ajánlásokban – beleértve 
a költségvetési szempontokat – vagy az 
európai szemeszter keretében más releváns 
dokumentumokban, például a nemzeti 
reformprogramokban azonosított 
kihívások hatékony kezeléséhez.

Or. en

Módosítás 1605
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques
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Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.1 pont – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 1 
franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hozzájárul az érintett 
tagállamoknak címzett országspecifikus 
ajánlásokban – beleértve a költségvetési 
szempontokat – vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott más releváns dokumentumokban 
azonosított kihívások hatékony 
kezeléséhez,

— A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hozzájárul az európai 
szemeszterben, különösen 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 1606
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.1 pont – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 1 
franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hozzájárul az érintett 
tagállamoknak címzett országspecifikus 
ajánlásokban – beleértve a költségvetési 
szempontokat – vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott más releváns dokumentumokban 
azonosított kihívások hatékony 
kezeléséhez,

— A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hozzájárul 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 1607
Piernicola Pedicini

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.1 pont – 1 bekezdés – 2 albekezdés – 1 
franciabekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— ezek a kihívások jelentősnek 
tekinthetők az érintett tagállam 
gazdaságában rejlő növekedési potenciál 
fellendítése szempontjából,

— a tagállamokon belüli regionális és 
területi különbségek kellő 
figyelembevételével ezek a kihívások 
jelentősnek tekinthetők az érintett tagállam 
gazdaságában rejlő növekedési potenciál 
fellendítése szempontjából,

Or. en

Módosítás 1608
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.1 pont – 1 bekezdés – 2 albekezdés – 1 
franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— ezek a kihívások jelentősnek 
tekinthetők az érintett tagállam 
gazdaságában rejlő növekedési potenciál 
fellendítése szempontjából,

— ezek a kihívások jelentősnek 
tekinthetők az érintett tagállam 
gazdaságában rejlő fenntartható és a 
nemek tekintetében kiegyensúlyozott 
növekedési potenciál fellendítése 
szempontjából,

Or. en

Módosítás 1609
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.1 pont – 1 bekezdés – 6 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A – A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv hozzájárul az országspecifikus 
ajánlásokban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb vonatkozó 
dokumentumokban azonosított kihívások 

A – A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv hozzájárul az európai szemeszterben 
vagy a Bizottság által az európai 
szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb vonatkozó 
dokumentumokban azonosított kihívások 
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eredményes kezeléséhez, és a terv 
megfelelő választ nyújt az érintett tagállam 
gazdasági és társadalmi helyzetére.

eredményes kezeléséhez, és a terv 
megfelelő választ nyújt az érintett tagállam 
gazdasági és társadalmi helyzetére.

Or. en

Módosítás 1610
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.1 pont – 1 bekezdés – 6 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A – A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv hozzájárul az országspecifikus 
ajánlásokban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb vonatkozó 
dokumentumokban azonosított kihívások 
eredményes kezeléséhez, és a terv 
megfelelő választ nyújt az érintett tagállam 
gazdasági és társadalmi helyzetére.

A – A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv hozzájárul az országspecifikus 
ajánlásokban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb vonatkozó 
dokumentumokban azonosított kihívások 
többségének eredményes kezeléséhez, és a 
terv megfelelő választ nyújt az érintett 
tagállam gazdasági és társadalmi 
helyzetére.

Or. en

Módosítás 1611
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.1 pont – 1 bekezdés – 6 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A – A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv hozzájárul az országspecifikus 
ajánlásokban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb vonatkozó 
dokumentumokban azonosított kihívások 
eredményes kezeléséhez, és a terv 
megfelelő választ nyújt az érintett tagállam 
gazdasági és társadalmi helyzetére.

A – A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv hozzájárul az országspecifikus 
ajánlásokban vagy az európai szemeszter 
keretében egyéb vonatkozó 
dokumentumokban, például a nemzeti 
reformprogramokban azonosított 
kihívások eredményes kezeléséhez, és a 
terv megfelelő választ nyújt az érintett 
tagállam gazdasági és társadalmi 
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helyzetére.

Or. en

Módosítás 1612
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.1 pont – 1 bekezdés – 6 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A – A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv hozzájárul az országspecifikus 
ajánlásokban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb vonatkozó 
dokumentumokban azonosított kihívások 
eredményes kezeléséhez, és a terv 
megfelelő választ nyújt az érintett tagállam 
gazdasági és társadalmi helyzetére.

A – A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv hatékonyan támogatja az európai 
kiemelt szakpolitikai területeket a 14. cikk 
(1a) bekezdésében előírt allokációval 
összhangban, illetve figyelembe veszi a 
2020. évi országspecifikus ajánlásokat, és 
a terv megfelelő választ nyújt az érintett 
tagállam gazdasági és társadalmi 
helyzetére.

Or. en

Módosítás 1613
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.1 pont – 1 bekezdés – 7 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

B – A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv hozzájárul az országspecifikus 
ajánlásokban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb vonatkozó 
dokumentumokban azonosított kihívások 
részleges kezeléséhez, és a terv részben 
megfelelő választ nyújt az érintett tagállam 
gazdasági és társadalmi helyzetére.

B – A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv hozzájárul az európai szemeszterben 
vagy a Bizottság által az európai 
szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb vonatkozó 
dokumentumokban azonosított kihívások 
részleges kezeléséhez, és a terv részben 
megfelelő választ nyújt az érintett tagállam 
gazdasági és társadalmi helyzetére.

Or. en
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Módosítás 1614
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.1 pont – 1 bekezdés – 7 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

B – A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv hozzájárul az országspecifikus 
ajánlásokban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb vonatkozó 
dokumentumokban azonosított kihívások 
részleges kezeléséhez, és a terv részben 
megfelelő választ nyújt az érintett tagállam 
gazdasági és társadalmi helyzetére.

B – A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv hozzájárul az országspecifikus 
ajánlásokban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb vonatkozó 
dokumentumokban azonosított kihívások 
több mint felének kezeléséhez, és a terv 
részben megfelelő választ nyújt az érintett 
tagállam gazdasági és társadalmi 
helyzetére.

Or. en

Módosítás 1615
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.1 pont – 1 bekezdés – 7 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

B – A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv hozzájárul az országspecifikus 
ajánlásokban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb vonatkozó 
dokumentumokban azonosított kihívások 
részleges kezeléséhez, és a terv részben 
megfelelő választ nyújt az érintett tagállam 
gazdasági és társadalmi helyzetére.

B – A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv hozzájárul az országspecifikus 
ajánlásokban vagy az európai szemeszter 
keretében egyéb vonatkozó 
dokumentumokban, például a nemzeti 
reformprogramokban azonosított 
kihívások részleges kezeléséhez, és a terv 
részben megfelelő választ nyújt az érintett 
tagállam gazdasági és társadalmi 
helyzetére.

Or. en
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Módosítás 1616
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.1 pont – 1 bekezdés – 7 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

B – A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv hozzájárul az országspecifikus 
ajánlásokban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb vonatkozó 
dokumentumokban azonosított kihívások 
részleges kezeléséhez, és a terv részben 
megfelelő választ nyújt az érintett tagállam 
gazdasági és társadalmi helyzetére.

B – A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv támogatja az európai kiemelt 
szakpolitikai területeket a 14. cikk (1a) 
bekezdésében előírt allokációval 
összhangban, illetve részlegesen 
figyelembe veszi a 2020. évi 
országspecifikus ajánlásokat, és a terv 
részben megfelelő választ nyújt az érintett 
tagállam gazdasági és társadalmi 
helyzetére.

Or. en

Módosítás 1617
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.1 pont – 1 bekezdés – 8 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

C – A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv nem járul hozzá az országspecifikus 
ajánlásokban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb vonatkozó 
dokumentumokban azonosított kihívások 
kezeléséhez, és a terv nem nyújt megfelelő 
választ az érintett tagállam gazdasági és 
társadalmi helyzetére.

C – A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv nem járul hozzá az európai 
szemeszterben vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb vonatkozó 
dokumentumokban azonosított kihívások 
kezeléséhez, és a terv nem nyújt megfelelő 
választ az érintett tagállam gazdasági és 
társadalmi helyzetére.

Or. en

Módosítás 1618
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel
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Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.1 pont – 1 bekezdés – 8 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

C – A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv nem járul hozzá az országspecifikus 
ajánlásokban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb vonatkozó 
dokumentumokban azonosított kihívások 
kezeléséhez, és a terv nem nyújt megfelelő 
választ az érintett tagállam gazdasági és 
társadalmi helyzetére.

C – A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv csak korlátozott számú, az 
országspecifikus ajánlásokban vagy a 
Bizottság által az európai szemeszter 
keretében hivatalosan elfogadott egyéb 
vonatkozó dokumentumokban azonosított 
kihívás kezeléséhez járul hozzá, és a terv 
nem nyújt megfelelő választ az érintett 
tagállam gazdasági és társadalmi 
helyzetére.

Or. en

Módosítás 1619
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.1 pont – 1 bekezdés – 8 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

C – A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv nem járul hozzá az országspecifikus 
ajánlásokban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb vonatkozó 
dokumentumokban azonosított kihívások 
kezeléséhez, és a terv nem nyújt megfelelő 
választ az érintett tagállam gazdasági és 
társadalmi helyzetére.

C – A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv nem járul hozzá az országspecifikus 
ajánlásokban vagy az európai szemeszter 
keretében egyéb vonatkozó 
dokumentumokban, például a nemzeti 
reformprogramokban azonosított 
kihívások kezeléséhez, és a terv nem nyújt 
megfelelő választ az érintett tagállam 
gazdasági és társadalmi helyzetére.

Or. en

Módosítás 1620
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.1 pont – 1 bekezdés – 8 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

C – A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv nem járul hozzá az országspecifikus 
ajánlásokban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb vonatkozó 
dokumentumokban azonosított kihívások 
kezeléséhez, és a terv nem nyújt megfelelő 
választ az érintett tagállam gazdasági és 
társadalmi helyzetére.

C – A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv nem támogatja az európai kiemelt 
szakpolitikai területeket a 14. cikk (1a) 
bekezdésében előírt allokációval 
összhangban, illetve nem veszi figyelembe 
a 2020. évi országspecifikus ajánlásokat, 
és a terv nem nyújt megfelelő választ az 
érintett tagállam gazdasági és társadalmi 
helyzetére.

Or. en

Módosítás 1621
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
II c melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.1a. A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan koherens módon és az 
egyes pillérekhez való minimális 
hozzájárulásokat betartva, hatékonyan 
hozzájárul a 3. cikkben meghatározott hat 
pillérhez; 
Az e kritérium szerinti értékelés során a 
Bizottság a következő elemeket veszi 
figyelembe: 
Alkalmazási kör 

– a tervezett intézkedések végrehajtása 
várhatóan jelentősen hozzá fog járulni a 
3. cikkben meghatározott hat pillér 
mindegyikéhez: 
– legalább 40% a méltányos zöld 
átálláshoz; 
– legalább 20% a digitális 
transzformációhoz; 
– gazdasági kohézió, termelékenység és 
versenyképesség; 



PE657.422v01-00 58/131 AM\1213691HU.docx

HU

– legalább 30% a társadalmi és területi 
kohézióhoz; 
– intézményi reziliencia; továbbá 

– legalább 10% a következő generációval 
kapcsolatos politikákhoz. 
Továbbá 

– 

Minősítés 

A – A 3. cikkben meghatározott mind a 
hat pillérre gyakorolt nagy várható hatás, 
és betartják az egyes pillérekhez való 
minimális hozzájárulásokat; 
B – A 3. cikkben meghatározott mind a 
hat pillérre gyakorolt legalább közepes 
várható hatás, és betartják az egyes 
pillérekhez való minimális 
hozzájárulásokat; 
C – Nem várható a 3. cikkben 
meghatározott hat pillér közül egyre vagy 
többre gyakorolt jelentős hatás, illetve az 
egyes pillérekhez való minimális 
hozzájárulások közül egyet vagy többet 
nem tartanak be.
A minősítési eljárás során a Bizottságnak 
amennyire csak lehetséges a reziliencia 
társadalmi és gazdasági dimenziójának 
monitorozására szolgáló több mutatóra 
épülő eredménytáblákra, valamint a 
reziliencia zöld és digitális dimenziójának 
monitorozására szolgáló 
eredménytáblákra kell támaszkodnia, 
amelyek „A reziliensebb Európa felé 
vezető út felvázolása” című, 2020. évi 
stratégiai előrejelzési jelentés mellékletét 
képezik.

Or. en

Módosítás 1622
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan
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Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.2. A terv magában foglal olyan 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
hozzájárulnak a zöld és digitális 
átálláshoz, illetve az azokból eredő 
kihívások kezeléséhez.

törölve

Az e kritérium szerinti értékelés során a 
Bizottság a következő elemeket veszi 
figyelembe:
Alkalmazási kör

– A tervezett intézkedések 
végrehajtása várhatóan jelentősen hozzá 
fog járulni éghajlat- és környezetbarát 
rendszerek létrehozásához, valamint a 
gazdasági és társadalmi ágazatok 
környezetbarátabbá tételéhez azzal a 
céllal, hogy elősegítse a klímasemleges 
Európa 2050-ig történő megvalósításának 
átfogó célkitűzését,
vagy

– a tervezett intézkedések 
végrehajtása várhatóan jelentősen hozzá 
fog járulni a gazdasági vagy a szociális 
ágazatok digitális átalakulásához,
vagy

– a tervezett intézkedések 
végrehajtása várhatóan jelentősen 
hozzájárul majd a zöld és/vagy digitális 
átállásból eredő kihívások kezeléséhez,
továbbá

– a tervezett intézkedések 
végrehajtása várhatóan tartós hatást fejt 
ki.
Minősítés

A – Nagymértékben

B – Mérsékelten

C – Kismértékben
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Or. en

Módosítás 1623
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.2. A terv magában foglal olyan 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
hozzájárulnak a zöld és digitális 
átálláshoz, illetve az azokból eredő 
kihívások kezeléséhez.

törölve

Az e kritérium szerinti értékelés során a 
Bizottság a következő elemeket veszi 
figyelembe:
Alkalmazási kör

– A tervezett intézkedések 
végrehajtása várhatóan jelentősen hozzá 
fog járulni éghajlat- és környezetbarát 
rendszerek létrehozásához, valamint a 
gazdasági és társadalmi ágazatok 
környezetbarátabbá tételéhez azzal a 
céllal, hogy elősegítse a klímasemleges 
Európa 2050-ig történő megvalósításának 
átfogó célkitűzését,
vagy

– a tervezett intézkedések 
végrehajtása várhatóan jelentősen hozzá 
fog járulni a gazdasági vagy a szociális 
ágazatok digitális átalakulásához,
vagy

– a tervezett intézkedések 
végrehajtása várhatóan jelentősen 
hozzájárul majd a zöld és/vagy digitális 
átállásból eredő kihívások kezeléséhez,
továbbá

– a tervezett intézkedések 
végrehajtása várhatóan tartós hatást fejt 
ki.
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Minősítés

A – Nagymértékben

B – Mérsékelten

C – Kismértékben

Or. en

Módosítás 1624
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.2. A terv magában foglal olyan 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
hozzájárulnak a zöld és digitális átálláshoz, 
illetve az azokból eredő kihívások 
kezeléséhez.

2.2. A terv magában foglal olyan 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
hozzájárulnak az Unió környezetvédelmi 
és éghajlat-politikai célkitűzéseihez és a 
zöld átálláshoz, illetve az abból eredő 
kihívások kezeléséhez.

Or. en

Módosítás 1625
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.2. A terv magában foglal olyan 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
hozzájárulnak a zöld és digitális átálláshoz, 
illetve az azokból eredő kihívások 
kezeléséhez.

2.2. A terv olyan intézkedéseket mutat 
be, amelyek hatékonyan hozzájárulnak a 
zöld és digitális átálláshoz, illetve az 
azokból eredő kihívások kezeléséhez.

Or. en
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Módosítás 1626
Sirpa Pietikäinen
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.2. A terv magában foglal olyan 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
hozzájárulnak a zöld és digitális átálláshoz, 
illetve az azokból eredő kihívások 
kezeléséhez.

2.2. A terv magában foglal olyan 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
hozzájárulnak a zöld, gondozási és digitális 
átálláshoz, illetve az azokból eredő 
kihívások kezeléséhez.

Or. en

Módosítás 1627
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.2 pont – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 1 
franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— A tervezett intézkedések 
végrehajtása várhatóan jelentősen hozzá 
fog járulni éghajlat- és környezetbarát 
rendszerek létrehozásához, valamint a 
gazdasági és társadalmi ágazatok 
környezetbarátabbá tételéhez azzal a céllal, 
hogy elősegítse a klímasemleges Európa 
2050-ig történő megvalósításának átfogó 
célkitűzését,

— A tervezett intézkedések 
végrehajtása várhatóan jelentősen hozzá 
fog járulni a zöld átálláshoz éghajlat- és 
környezetbarát rendszerek létrehozása 
révén, valamint a gazdasági és társadalmi 
ágazatok környezetbarátabbá tételéhez 
azzal a céllal, hogy elősegítse az (EU) …/.. 
rendeletben [az európai klímarendelet] 
meghatározott uniós éghajlat-politikai és 
környezetvédelmi célkitűzések és célok, 
illetve a legújabb környezetvédelmi 
cselekvési programban meghatározott 
uniós környezetvédelmi célkitűzések és 
célok megvalósítását,

Or. en
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Módosítás 1628
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.2 pont – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 1 
franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— A tervezett intézkedések 
végrehajtása várhatóan jelentősen hozzá 
fog járulni éghajlat- és környezetbarát 
rendszerek létrehozásához, valamint a 
gazdasági és társadalmi ágazatok 
környezetbarátabbá tételéhez azzal a céllal, 
hogy elősegítse a klímasemleges Európa 
2050-ig történő megvalósításának átfogó 
célkitűzését,

— A tervezett intézkedések 
végrehajtása várhatóan jelentősen hozzá 
fog járulni éghajlat- és környezetbarát 
rendszerek létrehozásához, valamint a 
gazdasági és társadalmi ágazatok 
környezetbarátabbá tételéhez azzal a céllal, 
hogy elősegítse a klímasemleges Európa 
2030-ig vagy legkésőbb 2015-ig történő 
megvalósításának átfogó célkitűzését, 
különösen a 2018/1999 rendeletben (az 
európai klímarendelet) meghatározott 
célkitűzéseket,

Or. en

Módosítás 1629
Sirpa Pietikäinen
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.2 pont – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 1 a 
franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— vagy

a tervezett intézkedések végrehajtása 
várhatóan jelentősen hozzá fog járulni a 
gondozási szolgáltatásokat nyújtó 
gazdaságra történő átálláshoz;

Or. en

Módosítás 1630
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.2 pont – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vagy törölve
— a tervezett intézkedések 
végrehajtása várhatóan jelentősen hozzá 
fog járulni a gazdasági vagy a szociális 
ágazatok digitális átalakulásához,

Or. en

Módosítás 1631
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.2 pont – 1 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vagy továbbá

Or. en

Módosítás 1632
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.2 pont – 1 bekezdés – 3 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vagy továbbá

Or. en

Módosítás 1633
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében



AM\1213691HU.docx 65/131 PE657.422v01-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.2 pont – 1 bekezdés – 3 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vagy továbbá

Or. en

Módosítás 1634
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.2 pont – 1 bekezdés – 3 albekezdés – 1 
franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— a tervezett intézkedések 
végrehajtása várhatóan jelentősen 
hozzájárul majd a zöld és/vagy digitális 
átállásból eredő kihívások kezeléséhez,

— a helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervben szereplő intézkedések az 
(EU) 2020/852 rendelet 17. cikkének 
rendelkezései alapján nem sértenek 
jelentősen az (EU) 2020/852 rendelet 9. 
cikkében említett egy vagy több környezeti 
célkitűzést, és a tevékenységeket az 
(EU) 2020/852 rendelet 18. cikke szerinti 
„minimális biztosítékok”-nak való 
megfelelés mellett folytatják,

Or. en

Módosítás 1635
Sirpa Pietikäinen
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.2 pont – 1 bekezdés – 3 albekezdés – 1 
franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— a tervezett intézkedések 
végrehajtása várhatóan jelentősen 
hozzájárul majd a zöld és/vagy digitális 

— a tervezett intézkedések 
végrehajtása várhatóan jelentősen 
hozzájárul majd a zöld, gondozási és/vagy 
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átállásból eredő kihívások kezeléséhez, digitális átállásból eredő kihívások 
kezeléséhez,

Or. en

Módosítás 1636
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.2 pont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság értékeli, hogy a tervben 
javasolt intézkedések várhatóan elérik-e a 
4. cikkben meghatározott célt, és hogy a 
terv összhangban van-e az alkalmazási 
körről szóló 3. cikkel. Ha nem, a Bizottság 
elutasítja a tervet.

Or. en

Módosítás 1637
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.2a. A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervben szereplő intézkedések várhatóan 
hatékonyan segítik az Unió és tagállamai 
kötelezettségvállalásainak végrehajtását, 
különös tekintettel a Párizsi 
Megállapodásra, az Egyesült Nemzetek 
Szervezetének fenntartható fejlődési 
céljaira, a nemek közötti egyenlőség 
érvényesítésére és a szociális jogok 
európai pillérére; 
Az e kritérium szerinti értékelés során a 
Bizottság a következő elemeket veszi 
figyelembe:
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Alkalmazási kör 

– a tervezett intézkedések végrehajtása 
várhatóan jelentősen segíteni fogja az 
Unió és tagállamai 
kötelezettségvállalásainak végrehajtását, 
különös tekintettel a következőkre: 
– a Párizsi Megállapodás; 

– az Egyesült Nemzetek Szervezetének 
fenntartható fejlődési céljai; 
– a nemek közötti egyenlőség 
érvényesítése; 
– a szociális jogok európai pillére. 

Minősítés 

A – Várhatóan nagy hatás a tekintetben, 
hogy a terv hatékonyan segíti az Unió és 
tagállamai kötelezettségvállalásainak 
végrehajtását, különös tekintettel a 
következőkre: a Párizsi Megállapodás, az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljai, a 
nemek közötti egyenlőség érvényesítése és 
a szociális jogok európai pillére; 
B – Várhatóan közepes hatás a 
tekintetben, hogy a terv hatékonyan segíti 
az Unió és tagállamai 
kötelezettségvállalásainak végrehajtását, 
különös tekintettel a következőkre: a 
Párizsi Megállapodás, az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljai, a nemek 
közötti egyenlőség érvényesítése és a 
szociális jogok európai pillére; 
C – Várhatóan nincs jelentős hatás a 
tekintetben, hogy a terv hatékonyan segíti 
az Unió és tagállamai 
kötelezettségvállalásainak végrehajtását, 
különös tekintettel a következőkre: a 
Párizsi Megállapodás, az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljai, a nemek 
közötti egyenlőség érvényesítése vagy a 
szociális jogok európai pillére. A 
minősítési eljárás során a Bizottságnak 
amennyire csak lehetséges a reziliencia 
társadalmi és gazdasági dimenziójának 
monitorozására szolgáló több mutatóra 
épülő eredménytáblákra, valamint a 
reziliencia zöld és digitális dimenziójának 
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monitorozására szolgáló 
eredménytáblákra kell támaszkodnia, 
amelyek „A reziliensebb Európa felé 
vezető út felvázolása” című, 2020. évi 
stratégiai előrejelzési jelentés mellékletét 
képezik.

Or. en

Módosítás 1638
Sirpa Pietikäinen
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.2a. A terv magában foglal olyan 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
hozzájárulnak a nemek közötti 
egyenlőségnek és a nemek közötti 
egyenlőség érvényesítése elvének az 
előmozdításához, valamint a nemi alapon 
történő megkülönböztetés 
felszámolásához, illetve az abból eredő 
kihívások kezeléséhez.
Az e kritérium szerinti értékelés során a 
Bizottság a következő elemeket veszi 
figyelembe:
Alkalmazási kör

– a tervezett intézkedések végrehajtása 
várhatóan jelentősen hozzá fog járulni a 
nemek közötti egyenlőség és a nemek 
közötti egyenlőség érvényesítése elvének 
előmozdításához;
vagy

– a tervezett intézkedések végrehajtása 
várhatóan jelentősen hozzá fog járulni a 
nemi alapon történő megkülönböztetés 
felszámolásához;
vagy

– a tervezett intézkedések végrehajtása 
várhatóan jelentősen hozzá fog járulni a 
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nemek közötti különbségből és/vagy a 
nemi alapon történő megkülönböztetésből 
eredő kihívások kezeléséhez;
továbbá

– a tervezett intézkedések végrehajtása 
várhatóan tartós hatást fejt ki.
Minősítés

A – Nagymértékben

B – Mérsékelten

C – Kismértékben

Or. en

Módosítás 1639
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.2a. A terv magában foglal olyan 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
hozzájárulnak a digitális átállás nyitottá 
tételéhez, illetve az abból eredő kihívások 
kezeléséhez.
Az e kritérium szerinti értékelés során a 
Bizottság a következő elemeket veszi 
figyelembe:
Alkalmazási kör:

– a tervezett intézkedések végrehajtása 
várhatóan jelentősen hozzá fog járulni a 
gazdasági vagy a szociális ágazatok nyílt 
digitális transzformációjához
vagy

– a tervezett intézkedések végrehajtása 
várhatóan jelentősen hozzá fog járulni a 
digitális átállásból eredő kihívások 
kezeléséhez
továbbá
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– a tervezett intézkedések végrehajtása 
várhatóan tartós hatást fejt ki.
Minősítés

A – Nagymértékben

B – Mérsékelten

C – Kismértékben

Or. en

Módosítás 1640
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.3. A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan tartós hatást gyakorol az 
érintett tagállamra.

törölve

Az e kritérium szerinti értékelés során a 
Bizottság a következő elemeket veszi 
figyelembe:
Alkalmazási kör

– A tervezett intézkedések 
végrehajtása várhatóan strukturális 
változást eredményez az igazgatásban 
vagy az érintett intézményekben,
vagy

– a tervezett intézkedések 
végrehajtása várhatóan strukturális 
változást eredményez a releváns 
szakpolitikai területeken,
továbbá

– a tervezett intézkedések 
végrehajtása várhatóan tartós hatást fejt 
ki.
Minősítés

A – Nagymértékben

B – Mérsékelten
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C – Kismértékben

Or. en

Módosítás 1641
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.3 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.3. A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan tartós hatást gyakorol az 
érintett tagállamra.

2.3. A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv kapcsolódik a strukturálisreform-
támogató program vagy a technikai 
támogatási eszköz keretében megkezdett 
vagy tervezett reformokhoz, és várhatóan 
tartós hatást gyakorol az érintett 
tagállamra.

Or. en

Módosítás 1642
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.3 pont – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e kritérium szerinti értékelés során a 
Bizottság a következő elemeket veszi 
figyelembe:

Az e kritérium szerinti értékelés során a 
Bizottság a strukturálisreform-támogató 
program és a technikai támogatási eszköz 
révén szerzett tapasztalatokra és 
szakértelemre is építve a következő 
elemeket veszi figyelembe:

Or. en

Módosítás 1643
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.3 pont – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 1 
franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— A tervezett intézkedések 
végrehajtása várhatóan strukturális 
változást eredményez az igazgatásban 
vagy az érintett intézményekben,

— A tervezett intézkedések 
végrehajtása várhatóan strukturálisan 
fokozza a rezilienciát és a 
válsághelyzetekre való felkészültséget a 
közigazgatásban vagy az érintett 
közintézményekben,

Or. en

Módosítás 1644
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.3 pont – 1 bekezdés – 2 albekezdés – 1 
franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— a tervezett intézkedések 
végrehajtása várhatóan strukturális 
változást eredményez a releváns 
szakpolitikai területeken,

— A tervezett intézkedések 
végrehajtása várhatóan strukturálisan 
fokozza a gazdasági, társadalmi és 
intézményi rezilienciát és a 
válsághelyzetekre való felkészültséget az 
érintett tagállamban,

Or. en

Módosítás 1645
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.3a. a helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervre igényelt összeg legalább 40%-a az 
éghajlattal és a biológiai sokféleséggel 
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kapcsolatos fellépések és a környezeti 
fenntarthatósági célkitűzések 
érvényesítéséhez járul-e hozzá a Bizottság 
által a 14. cikk (1) bekezdésével 
összhangban rendelkezésre bocsátott 
módszertan alapján; 
Az e kritérium szerinti értékelés során a 
Bizottság a következő elemeket veszi 
figyelembe: 
Alkalmazási kör 

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

– a Bizottság által a 14. cikk (1) 
bekezdésével összhangban rendelkezésre 
bocsátott módszertant helyesen 
alkalmazták. 
Minősítés 

A – A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervre igényelt összeg legalább 40%-a 
várhatóan hatékonyan hozzájárul az 
éghajlattal és a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos fellépések és a környezeti 
fenntarthatósági célkitűzések 
érvényesítéséhez, és a Bizottság által a 14. 
cikk (1) bekezdésével összhangban 
rendelkezésre bocsátott módszertant 
helyesen alkalmazták. 
B – A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervre igényelt összeg legalább 40%-a 
várhatóan hatékonyan hozzájárul az 
éghajlattal és a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos fellépések és a környezeti 
fenntarthatósági célkitűzések 
érvényesítéséhez, azonban a várakozások 
egy vagy több intézkedés vonatkozásában 
rendkívül bizonytalanok, és ez a 
bizonytalanság azt eredményezheti, hogy 
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az éghajlattal és a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos fellépésekhez és a környezeti 
fenntarthatósághoz való hozzájárulás 
általános szintje elmarad az igényelt 
összeg 40%-ától, és a Bizottság által a 14. 
cikk (1) bekezdésével összhangban 
rendelkezésre bocsátott módszertant 
helyesen alkalmazták. 
C – Várhatóan a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervre igényelt összeg 
kevesebb mint 40%-a járul hozzá az 
éghajlattal és a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos fellépések és a környezeti 
fenntarthatósági célkitűzések 
érvényesítéséhez, illetve a Bizottság által a 
14. cikk (1) bekezdésével összhangban 
rendelkezésre bocsátott módszertant 
helytelenül alkalmazták. 

Or. en

Módosítás 1646
Sirpa Pietikäinen
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.3a. A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervben szereplő, a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó terv hatékonyan 
kezeli a válság nemek közötti egyenlőségre 
gyakorolt hatását, különösen a 
foglalkoztatás, az egyenlő díjazás és a 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
területén, valamint magában foglal olyan 
intézkedéseket, amelyek a nemi alapú 
erőszak és a szexuális zaklatás 
megelőzésére és az azokkal szembeni 
küzdelemre irányulnak; 
Az e kritérium szerinti értékelés során a 
Bizottság a következő elemeket veszi 
figyelembe: 
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Alkalmazási kör 

– a helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervben szereplő, női civil társadalmi 
szervezetekkel konzultálva kidolgozott, a 
nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 
terv végrehajtása várhatóan jelentősen 
hozzá fog járulni a válság nemek közötti 
egyenlőségre gyakorolt hatásának 
kezeléséhez; 
továbbá 

– a helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervben szereplő, a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó terv végrehajtása 
várhatóan jelentősen hozzá fog járulni a 
nők számára történő 
munkahelyteremtéshez; 
továbbá 

– a helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervben szereplő, a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó terv végrehajtása 
várhatóan csökkenti a nemek közötti 
bérszakadékot; 
továbbá 

– a helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervben szereplő, a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó terv végrehajtása 
várhatóan jelentősen hozzá fog járulni a 
női vállalkozók hitelhez jutásának 
megkönnyítéséhez; 
továbbá 

– a helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervben szereplő, a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó terv végrehajtása 
várhatóan jelentősen hozzá fog járulni a 
nemi alapú erőszak és a szexuális zaklatás 
megelőzéséhez és az azokkal szembeni 
küzdelemhez. 
Minősítés 

A – A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv hozzájárul a válság nemek közötti 
egyenlőségre gyakorolt hatásának 
hatékony kezeléséhez. 
B – A helyreállítási és rezilienciaépítési 
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terv hozzájárul a válság nemek közötti 
egyenlőségre gyakorolt hatásának 
részleges kezeléséhez. 
C – A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv nem járul hozzá a válság nemek 
közötti egyenlőségre gyakorolt hatásának 
kezeléséhez. 

Or. en

Módosítás 1647
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.3 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.3b. a helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervre igényelt összeg legalább 30%-a a 
szociális jogok európai pillére elveinek 
végrehajtásához járul-e hozzá a Bizottság 
által rendelkezésre bocsátott módszertan 
alapján, és a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz által támogatott 
reformok és beruházások egyike sem 
mond-e ellent a szociális jogok európai 
pillére végrehajtásának; 
Az e kritérium szerinti értékelés során a 
Bizottság a következő elemeket veszi 
figyelembe: 
Alkalmazási kör 

– A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervre igényelt összeg legalább 30%-a a 
szociális jogok európai pillére elveinek 
végrehajtásához járul hozzá a Bizottság 
által rendelkezésre bocsátott módszertan 
alapján; 
továbbá 

– a Bizottság által rendelkezésre bocsátott 
módszertant helyesen alkalmazták; 
továbbá 

– a Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
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Eszköz által támogatott reformok és 
beruházások egyike sem mond-e ellent a 
szociális jogok európai pillére 
végrehajtásának. 
Minősítés 

A – A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervre igényelt összeg legalább 30%-a 
várhatóan hatékonyan hozzájárul a 
szociális jogok európai pillére elveinek 
végrehajtásához, a Bizottság által 
rendelkezésre bocsátott módszertant 
helyesen alkalmazták és a Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz által 
támogatott reformok és beruházások 
egyike sem mond ellent a szociális jogok 
európai pillére végrehajtásának. 
B – A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervre igényelt összeg legalább 30%-a 
várhatóan hozzájárul a szociális jogok 
európai pillére elveinek végrehajtásához, 
a Bizottság által rendelkezésre bocsátott 
módszertant helyesen alkalmazták és a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
által támogatott egy vagy több reform és 
beruházás várhatóan kismértékben 
ellentmond a szociális jogok európai 
pillére végrehajtásának. 
C– Várhatóan a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervre igényelt összeg 
kevesebb mint 30%-a járul hozzá a 
szociális jogok európai pillére elveinek 
végrehajtásához, illetve a Bizottság által 
rendelkezésre bocsátott módszertant 
helytelenül alkalmazták és a Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz által 
támogatott egy vagy több reform és 
beruházás várhatóan ellentmond a 
szociális jogok európai pillére 
végrehajtásának. 

Or. en

Módosítás 1648
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan
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Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.4. A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan segíti a 
növekedési potenciál erősítését, a 
munkahelyteremtést, valamint a 
gazdasági és társadalmi reziliencia 
fokozását az érintett tagállamban, enyhíti 
a válság gazdasági és társadalmi hatásait, 
valamint hozzájárul a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió javításához.

törölve

Az e kritérium szerinti értékelés során a 
Bizottság a következő elemeket veszi 
figyelembe:
Alkalmazási kör

– A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv olyan intézkedéseket tartalmaz, 
amelyek célja a tagállami gazdaságok 
gyengeségeinek kezelése, az érintett 
tagállami gazdaság növekedési 
potenciáljának fellendítése, a 
munkahelyteremtés ösztönzése és a válság 
kedvezőtlen hatásainak enyhítése, 
másfelől elkerülik, hogy ezen intézkedések 
káros hatásokat gyakoroljanak az 
éghajlatra és a környezetre,
továbbá

– a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv célja a tagállami gazdaság 
sokkhatásokkal szembeni 
sebezhetőségének csökkentése,
vagy

– a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv célja a tagállami gazdasági és/vagy 
társadalmi struktúrák sokkhatásokhoz 
való alkalmazkodási és sokkhatásokkal 
szembeni ellenálló képességének növelése,
továbbá

– a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hozzájárul a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió 
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erősítéséhez.
Minősítés

A – A növekedési potenciálra, a gazdasági 
és társadalmi rezilienciára és a kohézióra 
gyakorolt nagy várható hatás
B – A növekedési potenciálra, a gazdasági 
és társadalmi rezilienciára és a kohézióra 
gyakorolt közepes várható hatás
C – A növekedési potenciálra, a gazdasági 
és társadalmi rezilienciára és a kohézióra 
gyakorolt alacsony várható hatás

Or. en

Módosítás 1649
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.4. A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan segíti a 
növekedési potenciál erősítését, a 
munkahelyteremtést, valamint a gazdasági 
és társadalmi reziliencia fokozását az 
érintett tagállamban, enyhíti a válság 
gazdasági és társadalmi hatásait, valamint 
hozzájárul a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió javításához.

2.4. A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan segíti a 
fenntartható növekedési potenciál 
erősítését, minőségi munkahelyeket 
teremt, valamint fokozza a gazdasági, 
környezeti, társadalmi és intézményi 
rezilienciát és a válsághelyzetekre való 
felkészültséget az érintett tagállamban, 
elősegítve a szakpolitikák nemek 
tekintetében kiegyensúlyozott 
végrehajtását a válság gazdasági és 
társadalmi hatásainak enyhítése 
érdekében, valamint hozzájárul a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
javításához.

Or. en

Módosítás 1650
Piernicola Pedicini
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Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.4. A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan segíti a 
növekedési potenciál erősítését, a 
munkahelyteremtést, valamint a gazdasági 
és társadalmi reziliencia fokozását az 
érintett tagállamban, enyhíti a válság 
gazdasági és társadalmi hatásait, valamint 
hozzájárul a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió javításához.

2.4. A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan segíti a 
növekedési potenciál erősítését, a 
munkahelyteremtést, valamint a gazdasági 
és társadalmi reziliencia fokozását az 
érintett tagállamban, enyhíti a válság 
gazdasági és társadalmi hatásait a 
tagállamok legmagasabb 
munkanélküliségi rátával rendelkező 
régióiban és területein, valamint 
hozzájárul a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió javításához.

Or. en

Módosítás 1651
Agnès Evren

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.4 A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan segíti a 
növekedési potenciál erősítését, a 
munkahelyteremtést, valamint a gazdasági 
és társadalmi reziliencia fokozását az 
érintett tagállamban, enyhíti a válság 
gazdasági és társadalmi hatásait, valamint 
hozzájárul a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió javításához.

2.4 A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan segíti a 
növekedési potenciál erősítését, a 
munkahelyteremtést, a hosszú távú 
versenyképességet, valamint a gazdasági és 
társadalmi reziliencia fokozását az érintett 
tagállamban, enyhíti a válság gazdasági és 
társadalmi hatásait, valamint hozzájárul az 
Unió stratégiai autonómiájának 
megerősítéséhez és a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió javításához.

Or. fr

Módosítás 1652
Sirpa Pietikäinen
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a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.4. A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan segíti a 
növekedési potenciál erősítését, a 
munkahelyteremtést, valamint a gazdasági 
és társadalmi reziliencia fokozását az 
érintett tagállamban, enyhíti a válság 
gazdasági és társadalmi hatásait, valamint 
hozzájárul a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió javításához.

2.4. A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan segíti a 
növekedési potenciál erősítését, a 
munkahelyteremtést, a nemek közötti 
egyenlőséget, valamint a gazdasági és 
társadalmi reziliencia fokozását az érintett 
tagállamban, enyhíti a válság gazdasági és 
társadalmi hatásait, valamint hozzájárul a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
javításához.

Or. en

Módosítás 1653
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.4 pont – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 1 
franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv olyan intézkedéseket tartalmaz, 
amelyek célja a tagállami gazdaságok 
gyengeségeinek kezelése, az érintett 
tagállami gazdaság növekedési 
potenciáljának fellendítése, a 
munkahelyteremtés ösztönzése és a válság 
kedvezőtlen hatásainak enyhítése, másfelől 
elkerülik, hogy ezen intézkedések káros 
hatásokat gyakoroljanak az éghajlatra és a 
környezetre,

— A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv olyan intézkedéseket tartalmaz, 
amelyek célja a tagállami gazdaságok 
gyengeségeinek kezelése, az érintett 
tagállami gazdaság zöld növekedési 
potenciáljának fellendítése, a 
munkahelyteremtés ösztönzése, a 
fenntartható átállás biztosítása és a válság 
kedvezőtlen hatásainak enyhítése, másfelől 
elkerülik, hogy ezen intézkedések káros 
hatásokat gyakoroljanak az éghajlatra és a 
környezetre, összhangban a jelentős 
károkozás elkerülését célzó elvvel,

Or. en
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Módosítás 1654
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.4 pont – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 1 
franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv olyan intézkedéseket tartalmaz, 
amelyek célja a tagállami gazdaságok 
gyengeségeinek kezelése, az érintett 
tagállami gazdaság növekedési 
potenciáljának fellendítése, a 
munkahelyteremtés ösztönzése és a válság 
kedvezőtlen hatásainak enyhítése, másfelől 
elkerülik, hogy ezen intézkedések káros 
hatásokat gyakoroljanak az éghajlatra és a 
környezetre,

— A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv olyan intézkedéseket tartalmaz, 
amelyek célja a tagállami gazdaságok 
gyengeségeinek kezelése, az érintett 
tagállami gazdaság fenntartható 
növekedési potenciáljának fellendítése, 
minőségi és a nemek tekintetében 
kiegyensúlyozott munkahelyek 
teremtésének ösztönzése és a válság 
kedvezőtlen hatásainak enyhítése, másfelől 
elkerülik, hogy ezen intézkedések káros 
hatásokat gyakoroljanak az éghajlatra és a 
környezetre,

Or. en

Módosítás 1655
Agnès Evren

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.4 pont – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 1 
franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv olyan intézkedéseket tartalmaz, 
amelyek célja a tagállami gazdaságok 
gyengeségeinek kezelése, az érintett 
tagállami gazdaság növekedési 
potenciáljának fellendítése, a 
munkahelyteremtés ösztönzése és a válság 
kedvezőtlen hatásainak enyhítése, másfelől 
elkerülik, hogy ezen intézkedések káros 
hatásokat gyakoroljanak az éghajlatra és a 
környezetre,

— A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv olyan intézkedéseket tartalmaz, 
amelyek célja a tagállami gazdaságok 
gyengeségeinek kezelése, az érintett 
tagállami gazdaság növekedési 
potenciáljának fellendítése, különösen a 
kkv-k esetében, a munkahelyteremtés 
ösztönzése és a válság kedvezőtlen 
hatásainak enyhítése, másfelől elkerülik, 
hogy ezen intézkedések káros hatásokat 
gyakoroljanak az éghajlatra és a 
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környezetre,

Or. fr

Módosítás 1656
Sirpa Pietikäinen
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.4 pont – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 1 
franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv olyan intézkedéseket tartalmaz, 
amelyek célja a tagállami gazdaságok 
gyengeségeinek kezelése, az érintett 
tagállami gazdaság növekedési 
potenciáljának fellendítése, a 
munkahelyteremtés ösztönzése és a válság 
kedvezőtlen hatásainak enyhítése, másfelől 
elkerülik, hogy ezen intézkedések káros 
hatásokat gyakoroljanak az éghajlatra és 
a környezetre,

— A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv olyan intézkedéseket tartalmaz, 
amelyek célja a tagállami gazdaságok 
gyengeségeinek kezelése, az érintett 
tagállami gazdaság növekedési 
potenciáljának fellendítése, a 
munkahelyteremtés ösztönzése és a válság 
kedvezőtlen hatásainak enyhítése, másfelől 
előmozdítják a nemek közötti egyenlőséget 
és a zöld átállást,

Or. en

Módosítás 1657
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.4 pont – 1 bekezdés – 2 albekezdés – 1 
franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv célja a tagállami gazdaság 
sokkhatásokkal szembeni 
sebezhetőségének csökkentése,

— a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv célja a tagállami gazdaság 
sokkhatásokkal – többek között az 
éghajlatváltozás káros hatásaival vagy 
bármely más környezeti veszéllyel – 
szembeni sebezhetőségének csökkentése,
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Or. en

Módosítás 1658
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.4 pont – 1 bekezdés – 2 albekezdés – 1 
franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv célja a tagállami gazdaság 
sokkhatásokkal szembeni 
sebezhetőségének csökkentése,

— a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv célja a tagállami gazdaság 
sokkhatásokkal és környezetkárosodással 
szembeni sebezhetőségének csökkentése,

Or. en

Módosítás 1659
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.4 pont – 1 bekezdés – 3 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vagy továbbá

Or. en

Módosítás 1660
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.4 pont – 1 bekezdés – 4 albekezdés – 1 
franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hozzájárul a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió erősítéséhez.

— a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hozzájárul a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió erősítéséhez 
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és a fenntartható átálláshoz.

Or. en

Módosítás 1661
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.4 pont – 1 bekezdés – 4 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

továbbá 

– a terv elősegíti és támogatja a projektek 
területi egységek, köztük városok és 
települések által történő decentralizált és 
alulról építkező tervezését és benyújtását, 
és különösen a terv kifejezetten lehetővé 
teszi-e azt, hogy városok és települések 
támogatások és kölcsönök kombinációjára 
pályázzanak annak érdekében, hogy 
meglévő tevékenységeiket összhangba 
hozzák az e rendelet 4. cikkében említett 
célkitűzésekkel. 
továbbá 

– a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek a 
szociális eredménytáblával mérve 
várhatóan javulást eredményeznek a 
szociális jogok európai pillérének elvei 
szempontjából

Or. en

Módosítás 1662
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.4 pont – 1 bekezdés – 6 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A – A növekedési potenciálra, a gazdasági 
és társadalmi rezilienciára és a kohézióra 
gyakorolt nagy várható hatás

A – A fenntartható növekedési 
potenciálra, a gazdasági, társadalmi és 
intézményi rezilienciára, a kohézióra és a 
konvergenciára gyakorolt nagy várható 
hatás, valamint javulást eredményez a 
szociális jogok európai pillérének elvei 
szempontjából

Or. en

Módosítás 1663
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.4 pont – 1 bekezdés – 7 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

B – A növekedési potenciálra, a gazdasági 
és társadalmi rezilienciára és a kohézióra 
gyakorolt közepes várható hatás

B – A fenntartható növekedési 
potenciálra, a gazdasági, társadalmi és 
intézményi rezilienciára, a kohézióra és a 
konvergenciára gyakorolt közepes várható 
hatás, valamint javulást eredményez a 
szociális jogok európai pillérének elvei 
szempontjából

Or. en

Módosítás 1664
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.4 pont – 1 bekezdés – 8 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

C – A növekedési potenciálra, a gazdasági 
és társadalmi rezilienciára és a kohézióra 
gyakorolt alacsony várható hatás

C – A fenntartható növekedési 
potenciálra, a gazdasági, társadalmi és 
intézményi rezilienciára, a kohézióra és a 
konvergenciára gyakorolt alacsony 
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várható hatás, valamint javulást 
eredményez a szociális jogok európai 
pillérének elvei szempontjából

Or. en

Módosítás 1665
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.4a. A tagállam helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervében szereplő 
intézkedések várhatóan nem sértik az 
(EU) 2020/852 rendeletben felsorolt 
környezeti célkitűzések egyikét sem az 
említett rendelet 17. cikkének 
megfelelően; 
Alkalmazási kör 

– az éghajlattal és a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos értékelésre 
vonatkozó iránymutatásokat helyesen 
hajtották végre a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervében szereplő 
minden intézkedés esetében 
továbbá 

– a tagállam helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervében szereplő 
intézkedések nem sértik az (EU) 2020/852 
rendeletben felsorolt környezeti 
célkitűzéseket ugyanazon rendelet 17. 
cikkének megfelelően 
Minősítés 

A – Az éghajlattal és a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos értékelésre 
vonatkozó iránymutatásokat helyesen 
hajtották végre a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben szereplő minden 
intézkedés esetében, és a tagállam 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervében 
szereplő intézkedések várhatóan nem 
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sértik jelentősen az (EU) 2020/852 
rendeletben felsorolt környezeti 
célkitűzések egyikét sem ugyanazon 
rendelet 17. cikkének megfelelően; 
B – Az éghajlattal és a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos értékelésre 
vonatkozó iránymutatásokat helyesen 
hajtották végre a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben szereplő minden 
intézkedés esetében, azonban a tagállam 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervében 
szereplő egy vagy több intézkedés 
várhatóan kismértékben sérti az 
(EU) 2020/852 rendeletben felsorolt 
környezeti célkitűzések bármelyikét 
ugyanazon rendelet 17. cikkének 
megfelelően, és a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekben szereplő kísérő 
intézkedések várhatóan jelentősen 
enyhítik a hatásokat; 
C – Az éghajlattal és a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos értékelésre 
vonatkozó iránymutatásokat helytelenül 
hajtották végre a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben szereplő 
intézkedések esetében, illetve a tagállam 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervében 
szereplő intézkedések várhatóan 
jelentősen sértik az (EU) 2020/852 
rendeletben felsorolt környezeti 
célkitűzések bármelyikét ugyanazon 
rendelet 17. cikkének megfelelően; 

Or. en

Módosítás 1666
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.4a. A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervben szereplő, a nemek közötti 
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egyenlőségre vonatkozó terv várhatóan 
hatékonyan kezeli a válság nemek közötti 
egyenlőségre gyakorolt hatását, 
különösen a foglalkoztatás, az egyenlő 
díjazás és a finanszírozáshoz való 
hozzáférés területén;
Az e kritérium szerinti értékelés során a 
Bizottság a következő elemeket veszi 
figyelembe:
Alkalmazási kör:

– a helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervben szereplő, női civil társadalmi 
szervezetekkel konzultálva kidolgozott, a 
nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 
terv végrehajtása várhatóan jelentősen 
hozzá fog járulni a válság nemek közötti 
egyenlőségre gyakorolt hatásának 
kezeléséhez; továbbá 
– a helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervben szereplő, a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó terv végrehajtása 
várhatóan jelentősen hozzá fog járulni a 
nők számára történő 
munkahelyteremtéshez; továbbá
– a helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervben szereplő, a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó terv végrehajtása 
várhatóan csökkenti a nemek közötti 
bérszakadékot; továbbá 
– a helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervben szereplő, a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó terv végrehajtása 
várhatóan jelentősen hozzá fog járulni a 
női vállalkozók hitelhez jutásának 
megkönnyítéséhez. 
Minősítés

A – A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv hozzájárul a válság nemek közötti 
egyenlőségre gyakorolt hatásának 
hatékony kezeléséhez. 
B – A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv hozzájárul a válság nemek közötti 
egyenlőségre gyakorolt hatásának 
részleges kezeléséhez. 
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C – A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv nem járul hozzá a válság nemek 
közötti egyenlőségre gyakorolt hatásának 
kezeléséhez.

Or. en

Módosítás 1667
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.4 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.4b. A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan hozzájárul az 
EUSZ 2. cikkében foglalt értékek 
megerősítéséhez
Alkalmazási kör

A tervben előirányzott intézkedések 
várhatóan hatékonyan kezelik az EUSZ 2. 
cikkében foglalt értékek tekintetében 
mutatkozó hiányosságokat;
továbbá

a tervben szereplő intézkedések várhatóan 
hatékonyan és megkülönböztetés nélkül 
támogatják a nonprofit civil társadalmi 
szervezeteket és nonprofit szervezeteket, a 
független médiát, valamint a 
településeket, régiókat vagy más 
szubnacionális hatóságokat a 
tagállamban
Minősítés

A – A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv hatékonyan hozzájárul az EUSZ 2. 
cikkében foglalt értékek megerősítéséhez
B – A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv részben hatékonyan hozzájárul az 
EUSZ 2. cikkében foglalt értékek 
megerősítéséhez
C – A helyreállítási és rezilienciaépítési 



AM\1213691HU.docx 91/131 PE657.422v01-00

HU

terv nem járul hozzá hatékonyan az EUSZ 
2. cikkében foglalt értékek 
megerősítéséhez

Or. en

Módosítás 1668
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.5. A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv becsült összköltségére vonatkozóan a 
tagállam által benyújtott indokolás 
észszerű és valószerű, valamint az 
összköltség arányos a gazdaságra és a 
foglalkoztatásra gyakorolt várható 
hatással.

törölve

Az e kritérium szerinti értékelés során a 
Bizottság a következő elemeket veszi 
figyelembe:
Alkalmazási kör

– A tagállam elegendő információt 
és bizonyítékot szolgáltatott arra 
vonatkozóan, hogy a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv becsült 
összköltségének összege megfelelő 
(„észszerű”),
továbbá

– a tagállam elegendő információt és 
bizonyítékot szolgáltatott arra 
vonatkozóan, hogy a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv becsült 
összköltségének összege összhangban van 
a tervezett reformok és beruházások 
jellegével és típusával („valószerű”),
továbbá

– a tagállam elegendő információt és 
bizonyítékot szolgáltatott arra 
vonatkozóan, hogy a meglévő vagy 
tervezett uniós finanszírozás nem fedezi az 
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eszközből finanszírozandó helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv becsült 
összköltségének összegét,
továbbá

– a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv becsült összköltségének összege 
arányos a tervben szereplő tervezett 
intézkedéseknek az érintett tagállam 
gazdaságára gyakorolt várható hatásával.
Minősítés

A – Nagymértékben

B – Mérsékelten

C – Kismértékben

Or. en

Módosítás 1669
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.6. A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv olyan intézkedéseket tartalmaz a 
reformok és a közberuházási projektek 
végrehajtására vonatkozóan, amelyek 
koherens intézkedéseket jelentenek.

törölve

Az e kritérium szerinti értékelés során a 
Bizottság a következő elemeket veszi 
figyelembe:
Alkalmazási kör

– A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv olyan intézkedéseket tartalmaz, 
amelyek hozzájárulnak egymás 
hatásainak megerősítéséhez.
Minősítés

A – Nagymértékben

B – Mérsékelten
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C – Kismértékben

Or. en

Módosítás 1670
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.6a. A reformvállalások átfogó 
reformcsomagot alkotnak;

Or. en

Módosítás 1671
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.6 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.6b. Az e kritérium szerinti értékelés 
során a Bizottság a következő elemeket 
veszi figyelembe:
Alkalmazási kör

– a reformvállalási javaslat célja a 
tagállamot érintő, egymással összefüggő 
kihívások kezelése (lefedettség);
továbbá

– a reformvállalási javaslat célja a 
tagállam gazdaságának működése 
szempontjából alapvető fontosságú 
kihívások kezelése (relevancia);
Minősítés

A – A lefedettség és a relevancia magas 
fokú: a reformvállalások az 
országspecifikus ajánlásokban felvetett 
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számos kihívás kezelésére irányulnak
B – A lefedettség és a relevancia közepes 
fokú: a reformvállalások a Bizottság által 
az európai szemeszter keretében 
hivatalosan elfogadott vonatkozó 
dokumentumokban felvetett számos 
kihívás kezelésére irányulnak
C- A lefedettség és a relevancia alacsony 
fokú: a fentiek közül egyik sem

Or. en

Módosítás 1672
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.7. Az érintett tagállamok által 
javasolt intézkedések várhatóan biztosítják 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
eredményes végrehajtását, a javasolt 
mérföldkövekre és célokra, valamint a 
kapcsolódó mutatókra is kiterjedően.

törölve

Az e kritérium szerinti értékelés során a 
Bizottság a következő elemeket veszi 
figyelembe:
Alkalmazási kör

– tagállami szervezet megbízást kap 
az alábbiakra: i. a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv végrehajtása; ii. a 
mérföldkövek és célok terén elért haladás 
nyomon követése; és iii. jelentéstétel;
továbbá

– a javasolt mérföldkövek és célok 
egyértelműek és reálisak; továbbá a 
javasolt mutatók relevánsak, elfogadhatók 
és megalapozottak;
továbbá

– a tagállam által a reformok és 
beruházások végrehajtása 
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megszervezésének tekintetében javasolt 
általános intézkedések (ideértve az 
elegendő személyi állomány biztosítását 
is) hitelesek.
Minősítés

A – Megfelelő intézkedések az eredményes 
végrehajtás érdekében
B – Minimális intézkedések az 
eredményes végrehajtás érdekében
C – Elégtelen intézkedések az eredményes 
végrehajtás érdekében

Or. en

Módosítás 1673
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Ivars Ijabs, Olivier 
Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.7 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.7. Az érintett tagállamok által javasolt 
intézkedések várhatóan biztosítják a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
eredményes végrehajtását, a javasolt 
mérföldkövekre és célokra, valamint a 
kapcsolódó mutatókra is kiterjedően.

2.7. Az érintett tagállamok által javasolt 
intézkedések várhatóan biztosítják a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
eredményes nyomon követését és 
végrehajtását, a javasolt mérföldkövekre és 
célokra, valamint a kapcsolódó mutatókra 
is kiterjedően.

Or. en

Módosítás 1674
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.7 pont – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 1 
franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— tagállami szervezet megbízást kap — tagállami szervezet megbízást kap 



PE657.422v01-00 96/131 AM\1213691HU.docx

HU

az alábbiakra: i. a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv végrehajtása; ii. a 
mérföldkövek és célok terén elért haladás 
nyomon követése; és iii. jelentéstétel;

az alábbiakra: i. a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv végrehajtása; ii. a 
határidőkhöz kötött és tudományosan 
megalapozott mérföldkövek és célok terén 
elért haladás nyomon követése; és iii. 
ellenőrzött jelentéstétel;

Or. en

Módosítás 1675
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.7 pont – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 1 a 
franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— továbbá

– hogy ez a szervezet garantálja a 
független költségvetési intézmények aktív 
szerepét, biztosítva, hogy azok megfelelő 
finanszírozással és elegendő személyi 
állománnyal rendelkezzenek;
továbbá

– hogy ez a szervezet a beruházási 
projektek tekintetében egy megfelelően 
finanszírozott független szakértői 
testületet foglal magában, amelynek 
feladata az, hogy a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervhez viszonyítva 
értékelje a projekt hatékonyságát, 
eredményességét, megfelelőségét és 
alkalmasságát;

Or. en

Módosítás 1676
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.7 pont – 1 bekezdés – 2 albekezdés – 1 
franciabekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— a javasolt mérföldkövek és célok 
egyértelműek és reálisak; továbbá a 
javasolt mutatók relevánsak, elfogadhatók 
és megalapozottak;

— a javasolt mérföldkövek és célok 
egyértelműek és megfelelnek a 
fenntartható átálláshoz szükséges 
intézkedéseknek; továbbá a mutatók a 
természeti tőkére vonatkozó számvitelen, 
az életciklus-értékelésen és az intézkedés 
elmaradásának költségén alapulnak;

Or. en

Módosítás 1677
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.7a. 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, hogy a helyi és 
regionális hatóságok, a szociális 
partnerek, a civil társadalmi szervezetek 
és más érdekelt felek tényleges lehetőséget 
kapjanak a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv előkészítésében és 
végrehajtásában való részvételre; 
Az e kritérium szerinti értékelés során a 
Bizottság a következő elemeket veszi 
figyelembe: 
Alkalmazási kör 

– 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 várhatóan biztosítják, hogy a 
helyi és regionális hatóságok, a szociális 
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partnerek, a civil társadalmi szervezetek 
és más érdekelt felek tényleges lehetőséget 
kapjanak a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv előkészítésében és 
végrehajtásában való részvételre; 
továbbá 

– 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 várhatóan biztosítják, hogy a 
helyi és regionális hatóságok, a szociális 
partnerek, a civil társadalmi szervezetek 
és más érdekelt felek tényleges lehetőséget 
kapjanak a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv végrehajtásában 
való részvételre. 
Minősítés 

A – Nagymértékben mind az előkészítés, 
mind a végrehajtás tekintetében; 
B – Mérsékelten mind az előkészítés, mind 
a végrehajtás tekintetében; 
C – Kismértékben az előkészítés vagy a 
végrehajtás tekintetében. 

Or. en

Módosítás 1678
Csaba Molnár, Eero Heinäluoma

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.7a. A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv a partnerség elvének megfelelően az 
érdekelt felek, köztük a települések, helyi 
és városi hatóságok, regionális 
kormányzatok, nem kormányzati 
szervezetek (NGO-k) és civil társadalmi 
szervezetek, valamint szakszervezetek és a 
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gazdasági ágazat képviselőinek megfelelő 
bevonása mellett készült.
Az e kritérium szerinti értékelés során a 
Bizottság a következő elemeket veszi 
figyelembe:
– a tagállam párbeszédet kezdeményezett 
az érdekelt felekkel a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek előkészítése 
során, és szervezett csatornákat hoztak 
létre az érdekeltek véleményének 
összegyűjtése és elemzése céljából; 
megfelelő fórumot tartottak az érdekelt 
felek részvételével, hogy eszmecserét 
folytassanak a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekről;
– a tagállam megvizsgálta, értékelte és 
figyelembe vette az érdekelt felek által tett 
javaslatokat, valamint az elutasítást
Alkalmazási kör

Minősítés A – Nagymértékben

B – Mérsékelten

C – Kismértékben

Or. en

Módosítás 1679
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. táblázat
Kritériumok Alkalmazási kör Minősítés

A – NagymértékbenEredményesség A helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv 
várhatóan tartós hatást B – Mérsékelten
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gyakorol az érintett 
tagállamra;

C – Kismértékben

A helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv 
várhatóan hatékonyan 
segíti a 3. és a 4. cikkben 
meghatározott területeket 
és célkitűzéseket;
A helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv 
becsült összköltségére 
vonatkozóan a tagállam 
által benyújtott indokolás 
észszerű és valószerű, 
valamint az összköltség 
arányos a gazdaságra és 
a foglalkoztatásra 
gyakorolt várható 
hatással;

A – Megfelelő 
intézkedések az 
eredményes végrehajtás 
érdekében
B – Minimális 
intézkedések az 
eredményes végrehajtás 
érdekében

Az érintett tagállam által 
javasolt intézkedések 
várhatóan biztosítják a 
helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv 
eredményes 
végrehajtását, a tervezett 
ütemtervre, a javasolt 
mérföldkövekre és 
célokra, valamint a 
kapcsolódó mutatókra is 
kiterjedően;

C – Elégtelen 
intézkedések az 
eredményes végrehajtás 
érdekében
A – Nagymértékben

B – Mérsékelten

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

C – Kismértékben

A – NagymértékbenRelevancia A helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv B – Mérsékelten
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várhatóan európai 
hozzáadott értéket teremt;

C – Kismértékben

A helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv 
összhangban áll az 
érintett tagállamnak 
címzett legújabb 
országspecifikus 
ajánlásokban vagy a 
Bizottság által az európai 
szemeszter keretében 
hivatalosan elfogadott 
más releváns 
dokumentumokban 
azonosított kihívásokkal;
A helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv 
összhangban áll a 
3. cikkben meghatározott 
hat pillérrel;
A terv várhatóan 
hatékonyan segíti az Unió 
és tagállamai 
kötelezettségvállalásainak 
végrehajtását, különös 
tekintettel a Párizsi 
Megállapodásra, az 
ENSZ fenntartható 
fejlődési céljaira, a 
nemek közötti egyenlőség 
érvényesítésére és a 
szociális jogok európai 
pillérére;

A – Nagymértékben

B – Mérsékelten

Koherencia A helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv 
olyan intézkedéseket 
tartalmaz a reformok és a 
beruházási projektek 
végrehajtására 
vonatkozóan, amelyek 
koherens intézkedéseket 
jelentenek;

C – Kismértékben

A helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervre 
igényelt összeg legalább 
30%-a az éghajlattal és a 
biológiai sokféleséggel 
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kapcsolatos fellépések és 
a környezeti 
fenntarthatósági 
célkitűzések 
érvényesítéséhez járul 
hozzá a Bizottság által a 
14. cikk (1) bekezdésével 
összhangban 
rendelkezésre bocsátott 
módszertan alapján;
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, hogy a helyi 
hatóságok, a szociális 
partnerek, a civil 
társadalmi szervezetek és 
más érdekelt felek 
tényleges lehetőséget 
kapjanak a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv 
előkészítésében és 
végrehajtásában való 
részvételre;

Or. en

Módosítás 1680
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az értékelési folyamat eredményeként és a 
minősítések figyelembevételével:

A 16. cikk (3) bekezdése szerinti értékelési 
folyamat eredményeként és a minősítések 
figyelembevételével: 
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Or. en

Módosítás 1681
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a 2.1.–2.7. pontokban ismertetett 
kritériumokra vonatkozó végső minősítés a 
következő pontszámokat tartalmazza:

Ha az 1. táblázatban meghatározott 
kritériumokra vonatkozó végső minősítés a 
következő pontszámokat tartalmazza:

Or. en

Módosítás 1682
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 1 albekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— „A” értékelés a 2.1. és a 2.2. pont 
kritériumai esetében;

törölve

Or. en

Módosítás 1683
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 1 albekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— „A” értékelés a 2.1. és a 2.2. pont 
kritériumai esetében;

— „A” értékelés a 2.1. (A 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan hatékonyan hozzájárul a 
3. cikkben meghatározott hat pillérhez) és 
a 2.2. pont (A helyreállítási és 
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rezilienciaépítési tervben szereplő 
intézkedések várhatóan hatékonyan 
segítik az Unió és tagállamai 
kötelezettségvállalásainak végrehajtását, 
különös tekintettel a Párizsi 
Megállapodásra, az Egyesült Nemzetek 
Szervezetének fenntartható fejlődési 
céljaira, a nemek közötti egyenlőség 
érvényesítésére és a szociális jogok 
európai pillérére) kritériumai esetében;

Or. en

Módosítás 1684
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 1 albekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— „A” értékelés a 2.1. és a 2.2. pont 
kritériumai esetében;

— négy „A” értékelés a 2.1., 2.2., 2.2a. és 
a 2.3. pont kritériumai esetében;

és a 2.4., 2.4a., 2.4b. pont kritériumai 
esetében:
 – legalább egy „A” értékelés, „C” 
értékelés nélkül
és a 2.5., 2.6., 2.7. pont kritériumai 
esetében:
– többségében „A”, kisebb részben „B” 
értékelések, „C” értékelés nélkül,

Or. en

Módosítás 1685
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 1 albekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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— „A” értékelés a 2.1. és a 2.2. pont 
kritériumai esetében;

— mindegyik „A” értékelés,

vagy

Or. en

Módosítás 1686
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

és a többi kritérium esetében: törölve
– mindegyik „A” értékelés,

Or. en

Módosítás 1687
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

és a többi kritérium esetében: törölve
– mindegyik „A” értékelés,

Or. en

Módosítás 1688
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

és a többi kritérium esetében: törölve
– mindegyik „A” értékelés,

Or. en

Módosítás 1689
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 2 albekezdés – 1 a franciabekezdés 
(új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— többségében „A”, kisebb részben 
„B” értékelések, „C” értékelés nélkül,
vagy

Or. en

Módosítás 1690
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vagy törölve
– többségében „A”, kisebb részben 
„B” értékelések, „C” értékelés nélkül.

Or. en

Módosítás 1691
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel
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Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vagy törölve
– többségében „A”, kisebb részben 
„B” értékelések, „C” értékelés nélkül.

Or. en

Módosítás 1692
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 3 albekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— többségében „A”, kisebb részben 
„B” értékelések, „C” értékelés nélkül.

törölve

Or. en

Módosítás 1693
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 3 albekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— többségében „A”, kisebb részben 
„B” értékelések, „C” értékelés nélkül.

— többségében „B”, kisebb részben 
„A” értékelések, „C” értékelés nélkül,
vagy

Or. en

Módosítás 1694
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru
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Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 3 albekezdés – 1 a franciabekezdés 
(új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— mindegyik „B” értékelés.

Or. en

Módosítás 1695
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a 2.1.–2.7. pontokban ismertetett 
kritériumokra vonatkozó végső minősítés a 
következő pontszámokat tartalmazza:

Ha az 1. táblázatban meghatározott 
kritériumokra vonatkozó végső minősítés a 
következő pontszámokat tartalmazza:

Or. en

Módosítás 1696
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont – 3 bekezdés – 2 albekezdés – 1 albekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— a 2.1. és a 2.2. pont kritériumai 
esetében nem „A” értékelés;

törölve

Or. en

Módosítás 1697
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont – 3 bekezdés – 2 albekezdés – 1 albekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— a 2.1. és a 2.2. pont kritériumai 
esetében nem „A” értékelés;

— a 2.1., 2.2., 2.2a. és a 2.3. pont 
kritériumai esetében nem „A” értékelés;

Or. en

Módosítás 1698
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont – 3 bekezdés – 2 albekezdés – 1 albekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— a 2.1. és a 2.2. pont kritériumai 
esetében nem „A” értékelés;

— legalább egy „C” értékelés;

Or. en

Módosítás 1699
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont – 3 bekezdés – 2 albekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

és a többi kritérium esetében: törölve
– többségében „B”, kisebb részben 
„A” értékelések ,

Or. en

Módosítás 1700
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont – 3 bekezdés – 2 albekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

és a többi kritérium esetében: törölve
– többségében „B”, kisebb részben 
„A” értékelések ,

Or. en

Módosítás 1701
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont – 3 bekezdés – 2 albekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

és a többi kritérium esetében: és a 2.4., 2.4a., 2.4b. pont kritériumai 
esetében: 

– nem „A” értékelés vagy legalább egy 
„C” értékelés 
és

és a 2.5., 2.6., 2.7. pont kritériumai 
esetében: 
– többségében „B”, kisebb részben „A” 
értékelések.

Or. en

Módosítás 1702
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont – 3 bekezdés – 2 albekezdés – 2 albekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— többségében „B”, kisebb részben 
„A” értékelések ,

törölve
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Or. en

Módosítás 1703
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont – 3 bekezdés – 2 albekezdés – 2 albekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— többségében „B”, kisebb részben 
„A” értékelések ,

törölve

Or. en

Módosítás 1704
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont – 3 bekezdés – 2 albekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vagy törölve
— legalább egy „C” értékelés.

Or. en

Módosítás 1705
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont – 3 bekezdés – 2 albekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vagy törölve
— legalább egy „C” értékelés.

Or. en



PE657.422v01-00 112/131 AM\1213691HU.docx

HU

Módosítás 1706
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont – 3 bekezdés – 2 albekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vagy törölve
— legalább egy „C” értékelés.

Or. en

Módosítás 1707
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mutatókat a rendelkezésre álló 
adatokkal és információkkal összhangban 
kell felhasználni, beleértve a mennyiségi 
és/vagy minőségi adatokat is.

A mutatók harmonizált fenntarthatósági 
mutatókon alapulnak, és azokat a 
természeti tőkére vonatkozó számvitelen, 
az életciklus-értékelésen és az intézkedés 
elmaradásának költségén alapuló 
összehasonlítható adatokkal összhangban 
kell felhasználni, beleértve a mennyiségi 
és/vagy minőségi adatokat is.

Or. en

Módosítás 1708
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a bizottsági végrehajtási jogi 
aktussal jóváhagyott helyreállítási és 

a) a bizottsági végrehajtási jogi 
aktussal jóváhagyott helyreállítási, 
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rezilienciaépítési tervek száma; rezilienciaépítési és átállási tervek száma;

Or. en

Módosítás 1709
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a bizottsági végrehajtási jogi 
aktussal jóváhagyott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek száma;

a) a jóváhagyott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek száma;

Or. en

Módosítás 1710
Enikő Győri, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a bizottsági végrehajtási jogi 
aktussal jóváhagyott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek száma;

a) a bizottsági végrehajtási 
határozattal jóváhagyott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek száma;

Or. en

Módosítás 1711
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az uniós taxonómia célkitűzései 
felé történő előrehaladás határidőkhöz 
kötött és tudományosan megalapozott 
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fenntarthatósági mutatók alapján, 
valamint a jelentős károkozás elkerülését 
célzó elv betartásának ellenőrzése az 
eszközből finanszírozott valamennyi 
tevékenység tekintetében.

Or. en

Módosítás 1712
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv megvalósításának mértéke;

Or. en

Módosítás 1713
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 25. cikkben említett utólagos értékelést a 
Bizottság azzal a céllal is végzi, hogy 
megállapítsa a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz keretében kapott 
átfogó pénzügyi támogatás (beleértve adott 
esetben a hiteltámogatást is) és az érintett 
tagállamban a helyreállítás, a reziliencia, a 
fenntartható növekedés, a foglalkoztatás és 
a kohézió fokozása érdekében végrehajtott 
megfelelő intézkedések közötti 
kapcsolatokat.

A 25. cikkben említett utólagos értékelést a 
Bizottság azzal a céllal is végzi, hogy 
megállapítsa a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz keretében kapott 
átfogó pénzügyi támogatás (beleértve adott 
esetben a hiteltámogatást is) és az érintett 
tagállamban a helyreállítás, a reziliencia, a 
fenntartható növekedés, a foglalkoztatás és 
a kohézió fokozása érdekében végrehajtott 
megfelelő intézkedések közötti 
kapcsolatokat. A kötelezettségvállalások 
megszegése vagy az átálláshoz kapcsolódó 
reformok irányába történő előrehaladás 
hiánya esetén a pénzt vissza kell fizettetni 
az érintett tagállammal.
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Or. en

Módosítás 1714
Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan, Eider Gardiazabal Rubial

Rendeletre irányuló javaslat
III a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IIIa. MELLÉKLET

Iránymutatás az e rendelet 3. cikkében 
említett európai szakpolitikai területekhez 
tartozó reform- és beruházási 
intézkedésekhez.
A tagállamok helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveinek hatékonyan 
kell majd kezelniük az e rendelet 3. 
cikkében meghatározott európai 
szakpolitikai területeket, nevezetesen a 
következőket:
– zöld átállás, a zöld megállapodással 
összefüggésben;
– digitális transzformáció, európai 
digitális menetrenddel összefüggésben;
– gazdasági kohézió, termelékenység és 
versenyképesség, az ipar- és kkv-
stratégiával összefüggésben;
– társadalmi kohézió, a szociális jogok 
európai pillérével összefüggésben;
– intézményi reziliencia, a 
válsághelyzetekre való reagálási képesség 
fokozása érdekében;
– a következő generációval kapcsolatos 
politikák, az európai készségfejlesztési 
programmal, az ifjúsági garanciával és a 
gyermekgaranciával összefüggésben.
A tagállamok a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveik elkészítése során 
iránymutatásként használhatják ezt a 
mellékletet a korábban említett hat 
pillérhez tartozó reformokhoz és 
beruházásokhoz. A következő lista nyitott 
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és tovább bővülhet.
1. Zöld átállás

Figyelembe véve a zöld megállapodás 
célkitűzéseit, különösen az Unió 2030-ra 
vonatkozó aktualizált éghajlat-politikai 
céljainak és a 2050-ig elérendő 
klímasemlegesség célkitűzésének 
megvalósítása terén, az eszköz csak azokat 
a terveket támogatja, amelyek tiszteletben 
tartják a jelentős károkozás elkerülését 
célzó elvet.
A szén, a lignit, az olajpala vagy a tőzeg 
kitermelésére és égetésére jelentős 
mértékben támaszkodó régiók esetében a 
Bizottság jóváhagyhatja azokat a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveket, 
amelyek földgázzal kapcsolatos 
tevékenységekre irányuló beruházásokat 
foglalnak magukban, feltéve, hogy ezek a 
tevékenységek megfelelnek a következő 
kumulatív feltételeknek:
a) áthidaló technológiaként alkalmazzák 
azokat a szén, a lignit, a tőzeg vagy az 
olajpala kiváltása érdekében;
b) a fenntartható rendelkezésre állás 
határain belül maradnak vagy 
összeegyeztethetők a tiszta hidrogén, a 
biogáz és a biometán használatával;
c) a szén, a lignit, a tőzeg vagy az olajpala 
teljes körű fokozatos megszüntetésének 
felgyorsítása révén hozzájárulnak az 
éghajlatváltozás mérséklésével és az 
ahhoz való alkalmazkodással kapcsolatos 
uniós környezetvédelmi célkitűzések 
megvalósításához;
d) az üvegházhatásúgáz-kibocsátás és a 
légszennyezés jelentős csökkenését és az 
energiahatékonyság növekedését 
eredményezik;
e) hozzájárulnak az energiaszegénység 
kezeléséhez;
f) nem akadályozzák a megújuló 
energiaforrások fejlesztését az érintett 
területeken, továbbá összeegyeztethetők és 
szinergiában állnak a megújuló 
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energiaforrások későbbi használatával.
Példák azokra az intézkedésekre, amelyek 
pozitív hatással lennének a 
karbonsemlegességi célkitűzés 
megvalósítására:
– tiszta energia népszerűsítése, 
kapacitásnövelés, intelligens 
energiarendszer előmozdítása;
– a szén, a lignit, az olajpala vagy a tőzeg 
kitermelésére és égetésére jelentős 
mértékben támaszkodó régiókban 
megvalósuló beruházások a 
karbonsemlegességre való méltányos 
átállás biztosítása érdekében;
– energiahatékonyság előmozdítása az 
energiatakarékosságra összpontosító 
épületfelújítási projektek és az épületek 
összekapcsolt energiahálózatba történő 
integrálása révén;
– az energiaszegénység kezelése;

– vidéki és határ menti területek 
fenntartható fejlesztése;
– megújuló energia előállítására és 
tárolására irányuló projektek támogatása;
– az alacsony kibocsátású közlekedés, 
különösen a vasút, a metró és a 
kerékpározás támogatása;
– szénelnyelők megerősítése;

– következetes jogszabályok az új 
technológia elterjedésének 
előmozdítására;
– hidrogénbe való beruházás;

– az energetikai infrastruktúrák 
összekapcsolása;
– transzeurópai közlekedési folyosók;

– szolárpanelek és elektromos járművek 
gyártására szolgáló létesítmények építése.
Példák azokra az intézkedésekre, amelyek 
előmozdítanák a körforgásos gazdaságra 
való átállást:
– új szolgáltatási modellek és a 
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megosztáson alapuló gazdaság 
előmozdítása;
– termékek megjavítása és újragyártása;

– a hulladékgazdálkodás javítása és a 
körforgásos gazdaság ösztönzése;
– a kémiai újrafeldolgozás fokozása;

– az anyaghatékonyság előmozdítás;

– szén-dioxid-leválasztás és -hasznosítás.

Példák azokra az intézkedésekre, amelyek 
pozitív hatással lennének a biológiai 
sokféleségre:
– a természetvédelmi területek 
infrastruktúrájának fejlesztése a 
rekreációs célú használat és a turizmus 
támogatása érdekében;
– élőhelyek rehabilitációja és 
helyreállítása, beleértve a vízrehabilitációs 
intézkedéseket is;
– természetorientált megoldások a 
természeti erőforrások felhasználására és 
a vízgazdálkodásra;
– a biológiai sokféleség védelme és 
előmozdítása, valamint a fenntartható 
mezőgazdaság, halászat és 
erdőgazdálkodás előmozdítása;
– vidéki és határ menti területek 
fenntartható fejlesztése.
II. Digitális transzformáció

Figyelembe véve a digitális menetrend 
célkitűzéseit, az eszköz azokat a terveket 
támogatja, amelyek kijelölik az utat a 
digitális egységes piac megvalósítása felé.
Példák a konnektivitással és 
adatinfrastruktúrával kapcsolatos 
intézkedésekre:
– 5G lefedettség, beleértve az 5G folyosók 
nagyszabású telepítését a közlekedési 
útvonalak mentén;
– mindenütt jelen levő hozzáférés a 
szupergyors összeköttetéshez a városi és 
vidéki területeken és megfizethető 
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hozzáférés valamennyi háztartás és 
vállalkozás számára;
– nagyon nagy sebességű elektronikus 
hírközlő hálózatok;
– valamennyi társadalmi-gazdasági 
fókuszpont gigabitalapú hálózatokhoz 
való csatlakoztatása.
Példák a digitális kapacitásokkal és a 
kulcsfontosságú alaptechnológiák 
hasznosításával kapcsolatos 
intézkedésekre:
– adatterek;

– szuperszámítógépek;

– kiberbiztonság;

– mesterséges intelligencia;

– kvantum-számítástechnikai 
infrastruktúrák;
– félvezetők, mikroprocesszorok, 
peremhálózati és felhőtechnológia, nagy 
teljesítményű számítástechnika;
– dolgok internete (IoT);

– blokklánc- és megosztott könyvelési 
technológiák, különösen az e-kormányzati 
megoldások terén;
– robotika és robotikus folyamat-
automatizálás, különösen a digitális 
kormányzás fejlesztése tekintetében;
– fotonika, ipari biotechnológia.

Példák a digitális oktatásra irányuló 
digitális beruházásokkal és a kutatás-
fejlesztéssel (K+F) kapcsolatos 
intézkedésekre:
– államilag finanszírozott, 
infokommunikációs technológiákra (IKT) 
irányuló kutatás-fejlesztés (K+F) 
valamennyi ágazatban;
– digitális kapacitás fejlesztése rugalmas 
és hatékony oktatási és képzési 
rendszerekhez;
– digitális kompetenciák fejlesztése a 
digitális transzformáció érdekében, 



PE657.422v01-00 120/131 AM\1213691HU.docx

HU

valamint a tartalom, eszközök, 
szolgáltatások és platformok megbízható 
európai digitális oktatási 
ökoszisztémájának kiépítése.
Példák azokra az intézkedésekre, amelyek 
digitális eszközök révén a közigazgatási 
rendszer és a munkahelyek 
modernizálására és azok minőségének 
javítására irányulnak:
– a közigazgatások modernizálása 
alapvető digitális megoldások 
felhasználásával;
– a polgárok és vállalkozások mobilitása 
tagállamközi interoperabilitás révén;
– az igazgatási eljárások felgyorsítása, 
valamint a közigazgatások és a polgárok 
és vállalkozások közötti digitális 
kapcsolattartás megkönnyítése;
– digitális munka- és 
távmunkaeszközökhöz és megoldásokhoz 
való hozzáférés.
Példák a vállalkozások digitalizációjával 
kapcsolatos intézkedésekre:
– digitális eszközök és technológiai 
berendezések használata az ipari 
ökoszisztémákban, beleértve a 
mezőgazdaságot, illetve a turizmust;
– a „Kkv-stratégia a fenntartható és 
digitális Európáért” végrehajtása, 
különösen klaszterekből és digitális 
innovációs központokból álló hálózatok 
fejlesztése révén;
– inkubátorházak létrehozása, 
finanszírozása és fenntartása.
III. Gazdasági kohézió, 
termelékenység és versenyképesség
Figyelembe véve a „Kkv-stratégia a 
fenntartható és digitális Európáért” és az 
iparstratégia célkitűzéseit, az eszköz 
azokat a terveket támogatja, amelyek 
biztosítani fogják a világjárványt követő 
gazdasági helyreállítást, hozzájárulva 
ezáltal az Unió stratégiai autonómiájához, 
valamint az ipari ökoszisztémáknak és az 
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Unió stratégiai értékláncainak a 
fenntartásához és megerősítéséhez.
Példa azokra az intézkedésekre, amelyek 
létrehozzák, fenntartják és megerősítik az 
Unió számára stratégiai jelentőséggel bíró 
tevékenységeket:
– fizikai fenntartható infrastruktúra, 
amely jobb összeköttetést biztosít az Unió 
nemzeti, regionális vagy helyi területein;
– kritikusként meghatározott 
infrastruktúraelemek az egészségügy, az 
energiaügy, a vízügy, az élelmiszeripar, az 
agrár-élelmiszeripar és a 
környezetvédelem területén;
– az Európán belüli ipari értéklánc 
megerősítése újraiparosítás, 
nemzetköziesítés, a digitális 
transzformációhoz való alkalmazkodás és 
diverzifikáció révén.
Példák a termelékenységet fokozó 
intézkedésekre:
– kutatási és innovációs beruházás, ahol a 
beruházás stratégiai fontosságú az Unió 
gazdasága szempontjából;
– a nemzeti és/vagy uniós gazdasághoz 
nagymértékben hozzájáruló 
ökoszisztémák fenntartható és innovatív 
újraiparosítása;
– a turisztikai ágazat és a vendéglátóipar 
támogatása – a falusi turizmust és az 
agroturizmust is beleértve – a szállodákra, 
éttermekre, utazásszervezőkre, utazási 
irodákra, valamint a távolsági vasúti 
közlekedésre, az üdülési célú hajóutakra 
és a légi közlekedésre vonatkozó 
intézkedésekkel a világjárványt követő 
veszteségek fedezése érdekében;
– stratégiai projektek az audiovizuális és 
médiatartalom és technológia területén, 
amelyek fokozzák a kulturális és kreatív, 
audiovizuális és tömegtájékoztatási 
ágazatok és iparágak tartalom-előállításra 
és -terjesztésre irányuló hosszú távú 
kapacitását;
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– sportvállalkozásokra vonatkozó 
innovációs programok és ipari 
modernizáció, szabadidős sportklubok és 
egyesületek finanszírozása.
Példák a versenyképességet fokozó 
intézkedésekre:
– a világjárvány által érintett kkv-k, 
induló vállalkozások, felfutóban lévő 
innovatív vállalkozások és 
mikrovállalkozások, különösen a 
mezőgazdaságban és az ökoturizmus 
területén tevékenykedő helyi vállalkozások 
finanszírozáshoz való hozzáférése;
– nemzeti vállalkozásfejlesztési programok 
létrehozása, összhangban az európai 
elvekkel;
– intézkedések a válság által a közös 
valuta euróövezeten kívüli tagállamok 
által történő bevezetésének folyamatára 
gyakorolt hatás enyhítésére.
IV. Társadalmi kohézió

Figyelembe véve a szociális jogok európai 
pillérének elveit, az eszköz azokat a 
terveket támogatja, amelyek kezelni fogják 
a világjárvány társadalmi következményeit 
és elősegítik egy befogadóbbá és 
méltányosabb Unió kialakítását. 
Kifejezetten ösztönözni kell a szociális 
hatást kiváltó reformokat és 
beruházásokat.
Példák az ellenállóbb munkaerőpiacokat 
kialakító intézkedésekre:
– minőségi munkahelyek létrehozása, 
amelyek támogatják a munka és a 
magánélet közötti egyensúlyt és a 
gondozási kötelezettség jobb megosztását;
– a nők munkaerőpiaci részvételének 
növelése, többek között esélyegyenlőség és 
a szakmai előrelépés biztosításával;
– megfelelő családi szabadság és 
rugalmas munkafeltételek biztosítása;
– a nemek közötti bérszakadék kezelése;

– a szakképzetlen és tartósan 
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munkanélküli személyek munkaerőpiaci 
integrációjára irányuló intézkedések.
Példák az egyenlőtlenséget megszüntető és 
a társadalmi befogadás elősegítő 
intézkedésekre:
– reformok, amelyek fokozzák az 
oktatáshoz, képzéshez, kultúrához, 
foglalkoztatáshoz, egészségügyi és 
szociális szolgáltatásokhoz való egyenlő 
hozzáférést;
– a társadalom kiszolgáltatott helyzetben 
lévő csoportjainak, különösen 
fogyatékossággal élő személyeknek és a 
roma kisebbségeknek az integrációja;
– a szociális biztonsági és szociális jóléti 
rendszerek fejlesztését, modernizálását és 
javítását célzó reformok;
– a hajléktalanságot kezelő, valamint 
modern, fenntartható és megfizethető 
szociális lakhatási megoldásokat biztosító 
reformok és beruházások.
Példák a szociális piaci ökoszisztéma 
fejlesztését célzó intézkedésekre:
– állami, vállalati és jótékonysági tőkére 
irányuló beruházások;
– a szociális infrastruktúra, szociális 
párbeszéd és szociális védelem fejlesztése;
– új szociális gazdaság üzleti modellek 
előmozdítása, beleértve a szociális hatású 
beruházásokat és az eredményorientált 
szociális közbeszerzést.
V. Intézményi reziliencia

Az eszköz azokat a terveket támogatja, 
amelyek fokozzák a tagállamok és az 
érintett regionális és helyi hatóságaik 
rezilienciáját és a válsághelyzetekre való 
igazgatási és intézményi reagálási 
képességét az intézmények, a kormányzat, 
a közigazgatás, valamint a gazdasági és 
szociális ágazatok előtt álló kihívások 
tekintetében.
Példák azokra az intézkedésekre, amelyek 
fokozzák az intézmények 



PE657.422v01-00 124/131 AM\1213691HU.docx

HU

válsághelyzetekre való reagálási 
képességét:
– az üzletmenet és a szolgáltatás 
folytonosságát biztosító megoldások 
előmozdítása alapvető köz- és 
magánintézmények és köz- és 
magánszektorok számára;
– a népegészségügy és az egészségügyi 
rendszerek reformja;
– a közegészségügyi infrastruktúrába 
történő beruházások;
– az egészségügyi rendszerek azon 
képességének fokozása, hogy biztonságos 
és fenntartható munkakörülményeket 
biztosítsanak az egészségügyi ellátásban 
dolgozó személyzet számára még nehéz 
körülmények között is;
– munkakörülmények javítása a 
gondozási szektorban, például a gyermek- 
és idősgondozásban;
– minőségi és megfizethető gondozási és 
otthoni gondozási szolgáltatások 
fejlesztése;
– reformok és beruházások a 
biztonságosabb, jobb minőségű és 
hozzáférhetőbb ápolási intézmények és 
gondozóközpontok, orvosi berendezések és 
szolgáltatások érdekében;
– a közintézmények azon képességének 
javítása, hogy biztosítsák az utazó és határ 
menti ingázó munkavállalók jogait.
Példák az adminisztratív terhek 
minimálisra csökkentését célzó 
intézkedésekre:
– a pénzügyi rendszerek stabilitása;

– reformok és beruházások egy független, 
digitális megoldásokkal jobban ellátott 
igazságszolgáltatási rendszer érdekében;
– a pénzmosási irányelv átültetése, 
végrehajtása és nyomon követése.
VI. Következő generáció

Figyelembe véve az európai 
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készségfejlesztési program, az ifjúsági 
garancia és a gyermekgarancia 
célkitűzéseit, az eszköz azokat a 
projekteket támogatja, amelyek kezelik a 
demográfiai kihívásokat és 
megakadályozzák, hogy a mai fiatalok 
„karanténgenerációvá” váljanak. 
Következésképpen az eszköz azokat a 
terveket finanszírozza, amelyek kezelik 
annak kockázatát, hogy a világjárványt 
követően tartósan romlanak a fiatalok 
munkaerőpiaci kilátásai, és amelyek a 
fiatalok általános jóllétére irányulnak.
Példák az oktatás és a készségek 
fejlesztését célzó intézkedésekre:
– nemzeti és regionális képzési, tovább- és 
átképzési stratégiák és intézkedések 
létrehozása;
– szakképzési reformok;

– az egész életen át tartó tanulást 
támogató programok;
– vállalkozói és transzverzális készségekre 
vonatkozó programok;
– jobb karrierlehetőségek és 
munkakörülmények elérése minden 
munkavállaló számára;
– a fizikai és digitális infrastruktúra 
fejlesztése az oktatás területén;
– digitális készségeket fejlesztő 
programok.
Példák a gyermekekre és fiatalokra 
vonatkozó intézkedésekre:
– a munkaerőpiac alakulását előrejelző 
projektek;
– esélyegyenlőség és az oktatáshoz, 
egészségügyi ellátáshoz, élelemhez, 
munkahelyekhez és lakhatáshoz való 
hozzáférés a gyermekek és fiatalok 
számára;
– szegénység csökkentése.

Példák a generációk közötti szakadékot 
áthidaló intézkedésekre:
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– az ezüst gazdaságba történő 
beruházások;
– nyugdíjreformok, a 
nyugdíjrendszereknek a munkavállalók és 
önfoglalkoztatók számára való 
fenntarthatóságára összpontosítva;
– a nők és férfiak esélyegyenlősége a 
nyugdíjjogosultság megszerzésének 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 1715
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
III a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IIIa. MELLÉKLET

Azon reform- és beruházási intézkedések 
pozitív listája, amelyek többek között az 
európai kiemelt szakpolitikai területekhez 
tartoznak
Az európai kiemelt szakpolitikai 
területekhez tartozó reform- és beruházási 
intézkedések többek között a következőket 
foglalhatják magukban:
1. A zöld átállást támogató és a 
környezeti rezilienciát megerősítő 
reformok és közberuházások, beleértve a 
következőket:
– az alacsony kibocsátású vagy 
kibocsátásmentes közlekedési eszközöket 
támogató közlekedési infrastruktúrába 
történő beruházások, beleértve a szigetek 
és a legkülső régiók tengeri összeköttetését 
is; 
– kibocsátásmentes energiatermelő, 
energiatároló és -elosztó infrastruktúrába 
történő beruházások; a fosszilis eredetű 
alapanyagokat kiváltó technológiák 
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fejlesztésére irányuló beruházások és azok 
ösztönzése a nagy szén-dioxid-kibocsátású 
ágazatokban, például a mezőgazdaságban, 
a vegyiparban vagy a hajózásban; 
hulladékgazdálkodást javító és a 
körforgásos gazdaságot ösztönző 
reformok és beruházások; 
– a biológiai sokféleség védelme és 
előmozdítása, valamint a fenntartható 
mezőgazdaság, halászat és 
erdőgazdálkodás előmozdítása; a talaj és a 
talajvíz szennyezésének megakadályozása 
és azok szennyezéstől való megtisztítása, 
elérve ezáltal a felszíni és felszín alatti 
vizek, valamint a talaj jó kémiai és 
ökológiai állapotát, továbbá; 
– az árvizek, aszályok és más természeti 
katasztrófák által okozott károk elleni 
védelem javítása.
2. A gazdaság, a társadalom és a 
közigazgatás digitális transzformációját 
elősegítő reformok és beruházások:
– e-kormányzati megoldások előmozdítása 
és valamennyi igazgatási eljárás 
digitalizálása, ahol lehetséges;
– a közigazgatások tagjai azon 
képességére irányuló beruházások, hogy 
távmunkát végezzenek és hozzáférjenek 
azokhoz a dokumentumokhoz, amelyek 
vészhelyzetek során a közigazgatás 
működésének fenntartásához 
szükségesek; 
– az igazságszolgáltatási rendszer 
digitalizációja, beleértve az online 
meghallgatások és bírósági tárgyalások 
megtartására való képességet;
– reformok és beruházások, amelyek a 
közszolgáltatások és közigazgatások, 
ügynökségek, állami tulajdonú vállalatok 
és más kapcsolódó szereplők adattárolási 
és adatcsere-kapacitásait korszerűsítik, 
figyelembe véve az adatbiztonságot és 
adatvédelmet, a nyitott és interoperábilis 
infrastruktúrát, a hatékony 
energiafelhasználást és az adatok 
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hozzáférhetőségének átláthatóságát;
– a digitális technológiákra összpontosító 
oktatás és képzés támogatása, beleértve a 
felnőttoktatást is, a digitális technológiák 
ismertségének javítása és azok jobb 
megértése érdekében; 
– a kkv-k, kutatók és nonprofit szervezetek 
számára az uniós és nemzeti szabályozási 
rendszerekben való eligazodáshoz nyújtott 
jogi és igazgatási támogatásra irányuló 
reformok és közberuházások.
3. A gazdasági, társadalmi és 
intézményi rezilienciát és a 
válsághelyzetekre való felkészültséget 
fokozó reformok és közberuházások, 
beleértve a következőket:
a) Gazdasági és üzleti reziliencia:

– az üzletmenet és a szolgáltatás 
folytonosságát biztosító megoldások a köz- 
és magánintézmények számára, amelyek 
elengedhetetlenek a politikai, gazdasági, 
szociális, adminisztratív, közvédelmi, 
biztonsági, egészségügyi, gondozási, 
szállítási, közbeszerzési és oktatási 
funkciók ellátásához a társadalmakban;
– reformok és szabályozási rendszerek, 
amelyek ösztönzik a vállalkozásokat és 
civil társadalmi szereplőket a 
válsághelyzet esetén a folytonosságot 
biztosító rendszerek korszerűsítésére, 
valamint arra, hogy beruházzanak a 
munkahelyi biztonsági válságkezelési 
protokollokba a működési zavarok 
minimalizálása érdekében;
– ösztönzők az ipari folyamatok 
adaptációjára és az ellátási láncok 
diverzifikálására, beleértve a rugalmas 
közlekedési rendszerekbe, valamint a 
szállítói lánc szűk keresztmetszeteinél 
bevezetendő forgalomfigyelési és 
veszélyhelyzeti eljárásokba történő 
beruházásokat;
– a válsághelyzet esetén a folytonosságot 
biztosító rendszerek és protokollok a 
szállítási köz- és magánszolgáltatók 
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számára;
– a nemzeti és szupranacionális pénzügyi 
rendszerek képessége arra, hogy 
likviditást teremtsenek, és biztosítsák a 
biztonságos fizetési eszközök fenntartását.
b) Szociális reziliencia:

– a nemzeti, regionális és helyi 
kormányzatok azon képességét támogató 
reformok és beruházások, hogy 
támogatást nyújtsanak az érintett 
polgároknak a megélhetésüket érő 
hirtelen és súlyos hatások idején, 
beleértve azokat a programokat és 
adminisztratív erőforrásokat, amelyek 
elősegítik a pénzügyi vagy egyéb 
támogatások gyors biztosítását a pénzügyi 
helyzetüket, biztonságukat és fizikai vagy 
mentális egészségüket erő súlyos 
hatásokkal szembesülő polgároknak, 
beleértve azokat az intézkedéseket is, 
amelyek biztosítják a nemek közötti 
egyenlőséget, a megfelelő 
gyermektámogatást és a veszélyeztetett 
helyzetű személyek védelmét, mint 
amilyenek a fogyatékossággal élő 
személyek, fogva tartottak, kisebbségek, 
menekültek és menedékkérők;
– intézkedések, amelyek javítják a 
szociális jóléti rendszerek és más 
jövedelemtámogatási rendszerek arra 
irányuló kapacitásait, hogy még 
stresszhatás vagy társadalmi-gazdasági 
zavarok esetén is előmozdítsák a 
társadalmi befogadást, és védelmezzék az 
egyének ellenálló képességét;
– adminisztratív erőforrások és 
képességek, beleértve a digitális 
eszközöket is, hogy hatékonyan 
koordinálják a pénzügyi segítségnyújtást 
vagy a likviditás biztosítását az érintett 
polgárok számára, miközben 
minimalizálják a csalás vagy más 
visszaélések előfordulását;
– az egészségügyi rendszerek azon 
képessége, hogy biztonságos és 
fenntartható munkakörülményeket 
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biztosítsanak az egészségügyi ellátásban 
dolgozó személyzet számára még nehéz 
körülmények között is, és javítsák a 
munkakörülményeket a gondozási 
szektorban, például a gyermek- és 
idősgondozásban;
– a közegészségügyi intézmények 
kapacitása és hatékonysága, hogy 
hozzáférjenek a teljes földrajzi területhez 
és lakossághoz, és figyelemmel kísérjék 
azt, valamint azonosítsák, kivizsgálják és 
kezeljék a váratlanul bekövetkező 
közegészségügyi kockázatokat, 
megállítsák azok terjedését, és az adott 
tagállam minden lakosa számára 
biztosítsák az ellátást, jövedelmétől és 
tartózkodási jogcímétől függetlenül.
c) Intézményi és közigazgatási reziliencia 
és válsághelyzetekre való felkészültség:
– a nagy közegészségügyi kockázatok, 
például világjárványok és epidémiák, 
természeti katasztrófák, hőhullámok, 
aszályok, erdőtüzek, vegyi, nukleáris vagy 
ipari balesetek korai észlelésére és az ilyen 
kockázatokra való összehangolt 
reagálásra irányuló reformok és 
beruházások;
– a közegészségügyi kockázatokra reagáló 
infrastruktúra minőségére és 
lefedettségére irányuló reformok és 
beruházások, beleértve a személyzet, a 
betegek, az orvosi felszerelés és a 
védőeszközök szállítását és elosztását 
koordináló rendszereket, valamint a 
kommunikációs infrastruktúrát is;
– reformok és beruházások, amelyek arra 
irányulnak, hogy a fontos gyógyszerek és 
orvosi felszerelések szállítása megbízható 
legyen még rendkívül magas kereslet 
esetén is;
– a nemzeti egészségügyi rendszerek azon 
képességére irányuló reformok és 
beruházások, hogy tevékenységüket 
összehangolják más nemzeti, európai és 
nemzetközi ügynökségekkel;
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– a kritikus infrastruktúra, például a víz- 
vagy energiaellátás és a 
szennyvízrendszerek válsághelyzetekre 
való felkészültségére és a higiéniai 
normák fenntartására irányuló reformok 
és beruházások;
– a nemzeti és regionális polgári védelmi 
hivatalok válsághelyzetekre való 
felkészültségére és koordinációjára 
irányuló reformok és beruházások, 
ideértve a tűzoltóságokat és a műszaki 
támogató szolgálatokat;
– a közigazgatások azon képességének 
javítása, hogy azonosítsák az alapvető 
állami infrastruktúra, a biztonság, az 
igazgatás és a demokratikus intézmények 
működésének fenntartásához szükséges 
alapvető személyzetet, felvegyék vele a 
kapcsolatot és mozgósítsák azt.

Or. en


