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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 
jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 
vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 
a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak.

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2020)0408),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 
és 175. cikkének harmadik bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát 
benyújtotta a Parlamenthez (C9-0150/2020),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság és a Gazdasági és Monetáris Bizottság által az 
eljárási szabályzat 58. cikke alapján folytatott közös tanácskozásokra,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi 
és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, az Ipari, 
Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság és a 
Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság és a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére 
(A9-0000/2020),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe 
másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen 
módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 2

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

(6 a) A rezilienciaépítést és a 
helyreállítást hat fő szakpolitikai terület, 
nevezetesen a zöld átállás, a digitális 
transzformáció, a gazdasági kohézió, a 
termelékenység és a versenyképesség, a 
társadalmi kohézió és az intézményi 
reziliencia finanszírozása, valamint azt 
biztosító intézkedések révén kell elérni, 
hogy az európaiak következő generációja 
ne „karanténgeneráció” legyen.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6 b) A tiszta energiára való méltányos 
energetikai átállás elősegítésére, valamint 
a lakásszektor és más kulcsfontosságú 
gazdasági ágazatok 
energiahatékonyságának javítására 
irányuló zöld technológiákba, 
kapacitásokba és reformokba való 
beruházás fontos szerepet játszik a 
fenntartható növekedés megvalósításában 
és a munkahelyteremtés elősegítésében. A 
digitális technológiákba, az 
infrastruktúrába és a folyamatokba való 
beruházás növelni fogja az Unió globális 
szintű versenyképességét, és a 
kulcsfontosságú ellátási láncok 
diverzifikálása révén hozzá fog járulni 
ahhoz, hogy az Unió ellenállóbbá és 
innovatívabbá váljon, továbbá kevésbé 
függő helyzetbe kerüljön.

Or. en

Módosítás 4
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Rendeletre irányuló javaslat
6 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6 c) A gazdasági kohézió és a 
termelékenység növelését, a kis- és 
középvállalkozásokat (kkv-k), az egységes 
piac megerősítését, a versenyképességet, a 
társadalmi kohéziót és a szegénység elleni 
küzdelmet célzó reformok és beruházások 
rendkívül fontosak ahhoz, hogy senkit 
nem hagyva hátra gazdaságaink 
fellendüljenek.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
6 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6 d) Az Uniónak intézkedéseket kell 
hoznia annak biztosítása érdekében, hogy 
az európaiak következő generációját ne 
érintse tartósan a Covid19 hatása, és hogy 
a generációs szakadék ne mélyüljön 
tovább. Reformokra és beruházásokra van 
szükség az oktatás és a készségek 
előmozdításához, a készségeknek az aktív 
munkaerő továbbképzésére, átképzésére és 
átminősítésére vonatkozó prioritások 
generációs célzottságán keresztül betöltött 
szerepének előmozdításához, a 
munkanélkülieknek szóló integrációs 
program, a gyermekek és a fiatalok 
oktatáshoz, egészségügyhöz, 
táplálkozáshoz, foglalkoztatáshoz és 
lakhatáshoz való hozzáférésébe és 
lehetőségeibe való befektetésre irányuló 
szakpolitikák és a generációs szakadék 
áthidalására irányuló szakpolitikák 
előmozdításához.

Or. en
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
6 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6 e) A Covid19-válság fényt derített 
arra is, hogy mennyire fontos 
megerősíteni a rezilienciát, valamint az 
egészségügyi és ellátási rendszerek 
hozzáférhetőségét és kapacitását, javítani 
a közigazgatás és a nemzeti rendszerek 
hatékonyságát, ideértve az adminisztratív 
terhek minimalizálását, az 
igazságszolgáltatási rendszerek 
hatékonyságának javítását és a pénzmosás 
elleni küzdelem felügyeletét. Le kell vonni 
a tanulságokat és növelni kell a 
tagállamok intézményi ellenálló 
képességét.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10 a) Az eszköznek olyan projekteket 
kell támogatnia, amelyek tiszteletben 
tartják az uniós finanszírozás 
addicionalitásának elvét és valódi európai 
hozzáadott értéket teremtenek. Az eszköz 
nem helyettesítheti az ismétlődő nemzeti 
kiadásokat, és nem lehet ellentétes az 
Unió stratégiai és gazdasági érdekeivel, 
ezért nem finanszírozhatja harmadik 
országok beruházási terveit.

Or. en
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) Tükrözve az Európa fenntartható 
növekedési stratégiájának számító európai 
zöld megállapodást, amely kifejezésre 
juttatja a Párizsi Megállapodásnak és az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak a 
végrehajtására tett uniós 
kötelezettségvállalásokat, az ezen 
rendelettel létrehozott eszköz hozzá fog 
járulni az éghajlati szempontok és a 
környezeti fenntarthatóság 
érvényesítéséhez, valamint annak az átfogó 
célnak az eléréséhez, hogy az uniós 
költségvetési kiadások 30%-a fordítódjon 
éghajlatpolitikai célkitűzések támogatására 
Az eszköz csak olyan projekteket 
finanszírozhat, amelyek tiszteletben 
tartják a „ne okozz jelentős kárt” elvet.

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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fog játszani gazdaságunk újraindításában 
és modernizálásában.

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13 a) Az eszköznek továbbá meg kell 
védenie az uniós költségvetést a 
jogállamisággal összefüggő általános 
hiányosságok esetén. A Bizottság 
végrehajtási jogi aktus révén határozatot 
fogad el a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekre irányuló 
javaslatokról szóló határozatok 
elfogadására rendelkezésre álló időszak 
felfüggesztéséről vagy az Unió 
költségvetésének védelméről szóló [.../...] 
rendelettel összhangban az ezen eszköz 
keretében történő kifizetések 
felfüggesztéséről, amennyiben a 
tagállamokban a jogállamiság 
tekintetében fennálló, általánossá vált 
hiányosságok tapasztalhatók. A Bizottság 
végrehajtási jogi aktus révén határozatot 
fogad el az időszak vagy a kifizetések 
felfüggesztésének megszüntetéséről.

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
előmozdítása révén hozzájáruljon az e 
rendeletben meghatározott hat 
szakpolitikai terület kihívásainak 
kezeléséhez, valamint az uniós 
szakpolitikák célkitűzéseihez, az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljaihoz, a szociális 
jogok európai pilléréhez, a Párizsi 
Megállapodáshoz és az egységes piac 
megerősítéséhez. Ennek érdekében az 
eszköznek hozzá kell járulna a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javításához, a 
válság társadalmi és gazdasági hatásának 
enyhítéséhez, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatásához, hozzájárulva ezáltal 
az uniós gazdaságok növekedési 
potenciáljának helyreállításához és a 
munkahelyteremtéshez a Covid19-
világjárványt követően, valamint 
előmozdítva a fenntartható növekedést.

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14 a) A Covid19-világjárvány okozta 
gazdasági és társadalmi 
következményekkel kapcsolatos, 2020. 
február 1-jétől kezdődő intézkedések 
támogathatók.

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
hozzájáruljon az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósításához, a tervnek a reformok és 
a közberuházási projektek végrehajtását 
szolgáló, koherens, releváns, hatékony és 
eredményes helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet képező 
intézkedésekből kell állnia. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek összhangban 
kell lenniük az európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal, a nemzeti 
reformprogramokkal, a nemzeti energia- és 
klímatervekkel, a méltányos átállásra 
vonatkozó tervekkel, valamint az uniós 
alapok keretében elfogadott partnerségi 
megállapodásokkal és operatív 
programokkal. Emellett a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveknek összhangban 
kell lenniük az európai hozzáadott érték 
elvével. Az európai zöld megállapodás, a 
digitális menetrend, az ipari és a kkv-
stratégia, az európai készségfejlesztési 
program, a gyermekgarancia és az 
ifjúsági garancia prioritásainak körébe 
tartozó fellépések ösztönzése érdekében a 
terveknek az e rendeletben azonosított hat 
szakpolitikai területen releváns 
intézkedéseket is meg kell határozniuk. 
Valamennyi támogatott tevékenységet az 
Unió éghajlat-politikai és 
környezetvédelmi prioritásainak teljes 
körű tiszteletben tartása mellett kell 
folytatni. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek legalább 30%-át 
az éghajlatváltozással és a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos fellépések, 
valamint a környezeti fenntarthatósági 
célkitűzések általános érvényesítésére kell 
fordítani. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveknek összhangban 
kell lenniük a 2020–2025-ös uniós nemi 
esélyegyenlőségi stratégiával.

Or. en
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Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervben foglalt reformok és beruházások 
végrehajtásával és megvalósításával 
kapcsolatban felmerülő tényleges tagállami 
szükségletekkel arányos érdemi pénzügyi 
hozzájárulás biztosítása érdekében 
helyénvaló megállapítani – a pénzügyi 

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

támogatás (azaz a vissza nem térítendő 
pénzügyi támogatás) tekintetében – a 
tagállamok számára az eszköz keretében 
elérhető maximális pénzügyi hozzájárulást. 
2021 és 2022 során e maximális pénzügyi 
hozzájárulást az egyes tagállamok 
népessége, egy főre jutó bruttó hazai 
termékének (GDP) reciproka, valamint a 
2015–2019 közötti időszakra vonatkozó 
relatív munkanélküliségi rátája alapján kell 
kiszámítani. 2023 és 2024 során e 
maximális pénzügyi hozzájárulást a 
népesség, a GDP reciproka és a 2020–
2021-es időszakban a 2019-hez képest 
tapasztalt kumulált reál-GDP-csökkenés 
alapján kell kiszámítani.

Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(21) A reformokkal és a beruházásokkal 
kapcsolatos tagállami 
felelősségvállalásnak, valamint a reformok 
és a beruházások előtérbe helyezésének a 
biztosítása érdekében a támogatásra igényt 
tartó tagállamoknak megfelelően indokolt 
és megalapozott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet kell benyújtaniuk a 
Bizottságnak. A tervet a helyi 
hatóságokkal, a szociális partnerekkel, a 
civil társadalmi szervezetekkel és más 
érdekelt felekkel folytatott többszintű 
párbeszéd alapján kell kidolgozni a lehető 
legnagyobb konszenzus biztosítása 
érdekében. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben részletesen meg 
kell határozni a terv végrehajtását szolgáló 
intézkedéseket, beleérve a célokat és a 
mérföldköveket is, valamint azt, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan milyen hatást fog gyakorolni az 
e rendeletben azonosított hat területre; 
továbbá a tervben azt is ki kell fejteni, 
hogy a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv milyen módon áll 
összhangban a európai szemeszter 
keretében az adott tagállamhoz intézett 
legújabb országspecifikus ajánlásokban 
vagy a Bizottság által hivatalosan 
elfogadott egyéb releváns 
dokumentumokban azonosított 
kihívásokkal. A folyamat során törekedni 
kell a Bizottság és a tagállamok közötti 
szoros együttműködésre, és ki kell 
alakítani azt.



PR\1212104HU.docx 17/69 PE655.950v02-00

HU

Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(22) A Bizottságnak értékelnie kell a 
tagállamok által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket, és szorosan 
együtt kell működnie az érintett 
tagállammal. A Bizottság teljes mértékben 
tiszteletben tartja a folyamattal kapcsolatos 
nemzeti felelősséget, és figyelembe veszi a 
különböző tagállamok helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervei között kialakított 
szinergiákat, valamint az említett tervek és 
a többi nemzeti szintű beruházási terv 
közötti kiegészítő jelleget. A Bizottság 
értékeli a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv hatékonyságát, 
eredményességét, relevanciáját és 
koherenciáját, és ezért figyelembe veszi az 
érintett tagállam által benyújtott azon 
indokolást és elemeket, amelyek 
tanúsítják, hogy a tagállam által javasolt 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
összhangban áll-e az érintett tagállamnak 
címzett legújabb országspecifikus 
ajánlásokban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb dokumentumokban 
megjelölt kihívásokkal; hogy a terv 
tartalmaz-e olyan intézkedéseket, amelyek 
hatékonyan hozzájárulnak az e rendeletben 
azonosított hat szakpolitikai területhez és 
az ezekből eredő kihívások kezeléséhez; 
hogy a terv várhatóan tartós hatást 
gyakorol-e az érintett tagállamban, a terv 
várhatóan hatékonyan hozzájárul-e az Unió 
és tagállamai kötelezettségvállalásainak 
végrehajtásához, különös tekintettel a 
Párizsi Megállapodásra, az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljaira, a nemek 
közötti egyenlőség általános 
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várható hatáshoz viszonyítva arányos-e; 
hogy a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv olyan intézkedéseket 
tartalmaz-e a reformok és a közberuházási 
projektek végrehajtására vonatkozóan, 
amelyek koherens fellépéseket képeznek; 
valamint hogy az érintett tagállam által 
javasolt intézkedések várhatóan biztosítják-
e a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
eredményes végrehajtását, a javasolt 
mérföldkövekre és célokra, valamint a 
kapcsolódó mutatókra is kiterjedően.

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

Or. en

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az egyszerűsítés érdekében a 
pénzügyi hozzájárulás meghatározásának 
egyszerű kritériumokon kell alapulnia. A 
pénzügyi hozzájárulást az adott tagállam 
által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tervezett 
összköltsége alapján kell meghatározni.

(25) Az egyszerűsítés érdekében a 
pénzügyi hozzájárulás meghatározásának 
egyszerű kritériumokon kell alapulnia. A 
pénzügyi hozzájárulást az értékelési 
kritériumoknak megfelelő helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tervezett 
összköltsége alapján kell meghatározni.

Or. en

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A pénzügyi támogatásnak a 
válságot követő első évekre való 
előreütemezése, valamint az eszköz 
keretében elérhető finanszírozással való 
összeegyeztethetőség érdekében 
forrásoknak a tagállamok részére történő 
allokációját 2024. december 31-ig kell 
lehetővé tenni. E célból a vissza nem 
térítendő támogatáshoz rendelkezésre álló 
összegnek legalább 60 %-át 2022. 
december 31-ig jogilag le kell kötni. A 
fennmaradó összeget 2024. december 31-
ig kell jogilag lekötni.

törölve

Or. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Lehetővé kell tenni a tagállami terv 
hitel formájában történő pénzügyi 
támogatását, azzal a feltétellel, hogy az 
érintett tagállam megfelelően indokolt 
kérelme alapján hitelmegállapodás 
megkötésére kerül sor a Bizottsággal. A 
nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervek végrehajtását támogató hiteleket az 
ilyen kiadások hosszú távú jellegét tükröző 
lejárattal kell nyújtani. E lejárati idők 
eltérhetnek az Unió által a hitelek 
finanszírozása érdekében a tőkepiacokon 
felvett hitelek lejárati idejétől. Ezért 
lehetőséget kell biztosítani a költségvetési 
rendelet 220. cikkének (2) bekezdésében 
rögzített elvtől való eltérésre, mely elv 
szerint a pénzügyi támogatást biztosító 
hitelek tekintetében nem kerülhet sor 
lejárati transzformációra.

(28) Lehetővé kell tenni a tagállami terv 
hitel formájában történő pénzügyi 
támogatását, azzal a feltétellel, hogy az 
érintett tagállam megfelelően indokolt 
kérelme alapján hitelmegállapodás 
megkötésére kerül sor a Bizottsággal. A 
nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervek végrehajtását támogató hiteleket az 
ilyen kiadások hosszú távú jellegét tükröző 
lejárattal kell nyújtani, egyértelmű és 
pontos hiteltörlesztési ütemterv mellett. E 
lejárati idők eltérhetnek az Unió által a 
hitelek finanszírozása érdekében a 
tőkepiacokon felvett hitelek lejárati 
idejétől. Ezért lehetőséget kell biztosítani a 
költségvetési rendelet 220. cikkének (2) 
bekezdésében rögzített elvtől való 
eltérésre, mely elv szerint a pénzügyi 
támogatást biztosító hitelek tekintetében 
nem kerülhet sor lejárati transzformációra.
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Or. en

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A hitelkérelmet alá kell támasztania 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervben 
meghatározott további reformokhoz és 
beruházásokhoz kapcsolódó 
megnövekedett pénzügyi szükségleteknek, 
különösen a zöld és digitális átállás 
tekintetében, és annak, hogy terv költsége 
meghaladja a vissza nem térítendő 
támogatás révén allokálható maximális 
pénzügyi hozzájárulás összegét. Lehetővé 
kell tenni, hogy a terv benyújtásával 
egyidejűleg kerüljön sor a hitelkérelem 
benyújtására. Amennyiben a hitelkérelem 
benyújtására más időpontban kerül sor, azt 
további mérföldköveket és célokat 
tartalmazó felülvizsgált tervnek kell 
kísérnie. A források előreütemezésének 
biztosítása érdekében a tagállamok 
legkésőbb 2024. augusztus 31-ig kérhetnek 
hiteltámogatást. A hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás érdekében maximálni kell 
a rendelet keretében nyújtható összes hitel 
teljes összegét. Emellett az egyes 
tagállamoknak nyújtott hitel maximális 
összege nem haladhatja meg az adott 
tagállam bruttó nemzeti jövedelmének 
4,7 %-át. Kivételes körülmények között – a 
rendelkezésre álló források függvényében 
– lehetőséget kell biztosítani a maximált 
összeg emelésére. A hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás érdekében 
azt is lehetővé kell tenni, hogy a hitel 
kifizetésére részletekben, az eredmények 
elérésétől függően kerüljön sor.

(29) A hitelkérelmet alá kell támasztania 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervben 
meghatározott további reformokhoz és 
beruházásokhoz kapcsolódó 
megnövekedett pénzügyi szükségleteknek, 
különösen a zöld és digitális átállás 
tekintetében, és annak, hogy terv költsége 
meghaladja a vissza nem térítendő 
támogatás révén allokálható maximális 
pénzügyi hozzájárulás összegét. Lehetővé 
kell tenni, hogy a terv benyújtásával 
egyidejűleg kerüljön sor a hitelkérelem 
benyújtására. Amennyiben a hitelkérelem 
benyújtására más időpontban kerül sor, azt 
további mérföldköveket és célokat 
tartalmazó felülvizsgált tervnek kell 
kísérnie. A források előreütemezésének 
biztosítása érdekében a tagállamok 
legkésőbb 2024. augusztus 31-ig kérhetnek 
hiteltámogatást. A hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás érdekében maximálni kell 
a rendelet keretében nyújtható összes hitel 
teljes összegét. Emellett az egyes 
tagállamoknak nyújtott hitel maximális 
összege nem haladhatja meg az adott 
tagállam bruttó nemzeti jövedelmének 
6,8%-át. Kivételes körülmények között – a 
rendelkezésre álló források függvényében 
– lehetőséget kell biztosítani a maximált 
összeg emelésére. A hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás érdekében 
azt is lehetővé kell tenni, hogy a hitel 
kifizetésére részletekben, az eredmények 
elérésétől függően kerüljön sor.

Or. en
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Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A tagállamok számára lehetővé kell 
tenni, hogy indokolással ellátott 
kérelemben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv módosítását kérjék a 
végrehajtási időszakban, amennyiben ezt 
objektív körülmények szükségessé teszik. 
A Bizottságnak értékelnie kell az 
indokolással ellátott kérelmet, és négy 
hónapon belül új döntést kell hoznia.

(30) A tagállamok számára lehetővé kell 
tenni, hogy indokolással ellátott 
kérelemben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv módosítását kérjék a 
végrehajtási időszakban, amennyiben ezt 
objektív körülmények szükségessé teszik. 
A Bizottságnak értékelnie kell az 
indokolással ellátott kérelmet, és két 
hónapon belül új döntést kell hoznia. A 
tagállam az év során bármikor támogatást 
kérhet a technikai támogatási eszközön 
keresztül [a technikai támogatási eszköz 
létrehozásáról szóló] XX/YYYY rendelettel 
összhangban a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv módosítása vagy 
felváltása érdekében.

Or. en

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás érdekében egyedi 
szabályokat kell megállapítani a 
költségvetési kötelezettségvállalásokra, a 
kifizetésekre, a felfüggesztésre, a törlésre 
és a pénzeszközök visszafizettetésére. A 
kiszámíthatóság biztosítása érdekében 
lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok 
félévente nyújthassanak be kifizetési 
kérelmeket. A kifizetéseket részletekben, a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
tagállami végrehajtására vonatkozó pozitív 
bizottsági értékelés alapján kell teljesíteni. 
Célszerű lehetővé tenni a pénzügyi 

(32) A hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás érdekében egyedi 
szabályokat kell megállapítani a 
költségvetési kötelezettségvállalásokra, a 
kifizetésekre, a felfüggesztésre, a törlésre 
és a pénzeszközök visszafizettetésére. A 
kiszámíthatóság biztosítása érdekében 
lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok 
félévente nyújthassanak be kifizetési 
kérelmeket. A kifizetéseket részletekben, a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
tagállami végrehajtására vonatkozó pozitív 
bizottsági értékelés alapján kell teljesíteni. 
A Bizottság az alapokból nyújtott, a 
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hozzájárulás abban az esetben való 
felfüggesztését, illetve törlését, ha a 
tagállam nem hajtotta végre kielégítően a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervet. 
Megfelelő kontradiktórius eljárásokat kell 
létrehozni annak biztosítása érdekében, 
hogy a Bizottságnak a felfüggesztésre, 
törlésre és a kifizetett összegek 
visszafizettetésére vonatkozó döntései 
tiszteletben tartsák a tagállamok 
észrevételezési jogát.

helyreállítási és rezilienciaépítési tervet 
jóváhagyó határozatban meghatározott 
teljes támogatás legfeljebb 20%-át 
előfinanszírozza. Célszerű lehetővé tenni a 
pénzügyi hozzájárulás abban az esetben 
való felfüggesztését, illetve törlését, ha a 
tagállam nem hajtotta végre kielégítően a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervet. 
Megfelelő kontradiktórius eljárásokat kell 
létrehozni annak biztosítása érdekében, 
hogy a Bizottságnak a felfüggesztésre, 
törlésre és a kifizetett összegek 
visszafizettetésére vonatkozó döntései 
tiszteletben tartsák a tagállamok 
észrevételezési jogát.

Or. en

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A végrehajtás hatékony nyomon 
követése érdekében a tagállamoknak az 
európai szemeszter folyamata keretében 
negyedévente jelentést kell tenniük a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
teljesítése terén elért előrehaladásról. A 
nemzeti reformprogramoknak megfelelően 
tükrözniük kell az érintett tagállamok által 
készített ilyen jelentéseket, és kívánatos e 
programokat a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek teljesítése 
tekintetében elért előrelépésekről való 
beszámolás eszközeként alkalmazni.

(33) A végrehajtás hatékony nyomon 
követése érdekében a tagállamoknak az 
európai szemeszter folyamata keretében 
negyedévente jelentést kell tenniük a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
teljesítése terén elért előrehaladásról. A 
nemzeti reformprogramoknak megfelelően 
tükrözniük kell az érintett tagállamok által 
készített ilyen jelentéseket, és kívánatos e 
programokat a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek teljesítése 
tekintetében elért előrelépésekről való 
beszámolás eszközeként alkalmazni. Az 
Európai Parlament illetékes bizottságai 
bármely szakaszban meghallgathatják a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervekért 
felelős tagállami képviselőket és bármely 
más érintett intézményt és érdekelt felet, 
hogy megvitassák az e rendeletben előírt 
és az e rendelet alapján meghozandó 
intézkedéseket.
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Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Az átláthatóság érdekében a 
Bizottság által elfogadott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekről tájékoztatni kell 
az Európai Parlamentet és a Tanácsot, és a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 
megfelelő kommunikációs tevékenység 
elvégzéséről.

(34)  Az átláthatóság érdekében a 
Bizottság által elfogadott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekről egyidejűleg 
tájékoztatni kell az Európai Parlamentet és 
a Tanácsot, és a Bizottságnak 
gondoskodnia kell a megfelelő 
kommunikációs tevékenység elvégzéséről. 
A Bizottság biztosítja az eszköz keretében 
történő kiadások láthatóságát azáltal, 
hogy egyértelműen közli, hogy a 
támogatott projekteket egyértelműen 
„uniós gazdaságélénkítési 
kezdeményezésként” kell megjelölni.

Or. en

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodás (22) és 
(23) bekezdése értelmében az e rendelettel 
létrehozott Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközt egyedi 
nyomonkövetési követelmények útján 
gyűjtött információk alapján kell értékelni, 
kerülve a túlszabályozást és a – főként a 
tagállamokra nehezedő – adminisztratív 
terheket. Adott esetben e 
követelményeknek mérhető mutatókat is 
magukban kell foglalniuk, amelyek alapján 

(36) A jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodás (22) és 
(23) bekezdése értelmében az e rendelettel 
létrehozott Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközt egyedi 
nyomonkövetési követelmények útján 
gyűjtött információk alapján kell értékelni, 
kerülve a túlszabályozást és a – főként a 
tagállamokra nehezedő – adminisztratív 
terheket. Adott esetben e 
követelményeknek mérhető mutatókat is 
magukban kell foglalniuk, amelyek alapján 
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értékelhetők az eszközök tényleges hatásai. értékelhetők az eszközök tényleges hatásai. 
E célból külön eredménytáblát kell 
létrehozni. Az eszköz keretében történő 
kiadásokat az Európai Parlamentben 
mentesítési eljárásnak kell alávetni.

Or. en

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Célszerű, hogy a Bizottság a 
rendelettel létrehozott eszköz 
végrehajtásáról éves jelentést nyújtson be 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. E 
jelentésnek tájékoztatást kell nyújtania a 
helyreállítási és rezilienciaépítési eszköz 
keretében az érintett tagállamok által a 
jóváhagyott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek tekintetében elért 
haladásról; tájékoztatást kell nyújtania 
továbbá az Európai Uniós Helyreállítási 
Eszköz keretében az eszközhöz rendelt, 
előző évi bevételek összegéről, 
költségvetési sorok szerinti bontásban, 
valamint arról, hogy Európai Uniós 
Helyreállítási Eszközön keresztül beszedett 
összegek milyen mértékben segítik elő az 
eszköz célkitűzéseinek megvalósítását.

(37) Célszerű, hogy a Bizottság a 
rendelettel létrehozott eszköz 
végrehajtásáról negyedévente jelentést 
nyújtson be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. E jelentésnek tájékoztatást kell 
nyújtania a helyreállítási és 
rezilienciaépítési eszköz keretében az 
érintett tagállamok által a jóváhagyott 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
tekintetében elért haladásról; tájékoztatást 
kell nyújtania továbbá az Európai Uniós 
Helyreállítási Eszköz keretében az 
eszközhöz rendelt, előző évi bevételek 
összegéről, költségvetési sorok szerinti 
bontásban, valamint arról, hogy Európai 
Uniós Helyreállítási Eszközön keresztül 
beszedett összegek milyen mértékben 
segítik elő az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósítását.

Or. en

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
38 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38 a) A Bizottságnak felülvizsgálatokat 
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kell készítenie az eszköz végrehajtásáról, 
és adott esetben javaslatot kell tennie a 
rendelet módosítására az előirányzatok 
teljes lekötésének biztosítása érdekében.

Or. en

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A tagállamok által végrehajtandó 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveket 
és a megfelelő, ezekre allokált pénzügyi 
hozzájárulásokat a Bizottságnak 
végrehajtási jogi aktus formájában kell 
rögzítenie. E rendelet végrehajtása 
egységes feltételeinek biztosítása 
érdekében a Bizottságra végrehajtási 
hatásköröket kell ruházni. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervek elfogadásával, 
valamint a pénzügyi támogatásnak a 
vonatkozó mérföldkövek és célok 
teljesítését követő kifizetésével kapcsolatos 
végrehajtási hatáskört a 182/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően az ott meghatározott 
vizsgálóbizottsági eljárás alkalmazásával a 
Bizottság gyakorolja13. A végrehajtási jogi 
aktus elfogadását követően lehetővé kell 
tenni, hogy az érintett tagállam és a 
Bizottság megállapodjon bizonyos 
technikai jellegű operatív szabályokról, 
amelyek részletesen meghatározzák a 
végrehajtásnak a határidőkkel, a 
mérföldkövekre és célokra vonatkozó 
mutatókkal, valamint az alapul szolgáló 
adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos 
vonatkozásait. Annak érdekében, hogy az 
operatív szabályok a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv végrehajtása során 
fennálló körülmények tekintetében 
mindvégig relevánsak legyenek, lehetővé 
kell tenni az ilyen technikai szabályok 

(39) A tagállamok által végrehajtandó 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveket 
és a megfelelő, ezekre allokált pénzügyi 
hozzájárulásokat felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus formájában kell meghatározni. 
A helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
elfogadásával, valamint a pénzügyi 
támogatásnak a vonatkozó mérföldkövek 
és célok teljesítését követő kifizetésével 
kapcsolatos, az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 
290. cikke szerinti, jogi aktusok 
elfogadására irányuló hatáskört a 
Bizottságra kell ruházni. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkája során megfelelő konzultációkat 
folytasson, többek között szakértői szinten 
is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás 
minőségének javításáról szóló, 2016. 
április 13-i intézményközi 
megállapodásnak megfelelően kerüljön 
sor. A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok előkészítésében való egyenlő 
részvétel biztosítása érdekében az Európai 
Parlament és a Tanács a tagállamok 
szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 
minden dokumentumot, és szakértőik 
rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével foglalkozó szakértői 
csoportjainak ülésein. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadását követően 
lehetővé kell tenni, hogy az érintett 
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elemeinek kölcsönös egyetértés alapján 
történő módosítását. E rendeletre az 
Európai Parlament és a Tanács által az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
322. cikke alapján elfogadott horizontális 
pénzügyi szabályok alkalmazandók. E 
szabályokat a költségvetési rendelet rögzíti, 
és azok meghatározzák különösen a 
költségvetés elkészítésére és annak vissza 
nem térítendő támogatások, közbeszerzés, 
pénzdíjak és közvetett végrehajtás révén 
történő végrehajtására vonatkozó eljárást, 
valamint rendelkeznek a pénzügyi 
szereplők felelősségére vonatkozó 
ellenőrzésekről. Az EUMSZ 322. cikke 
alapján elfogadott szabályok érintik 
emellett az uniós költségvetésnek a 
tagállamokban a jogállamiság tekintetében 
fennálló, általánossá vált hiányosságok 
esetén történő védelmét, mivel a 
jogállamiság tiszteletben tartása 
elengedhetetlen előfeltétele a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásnak és a 
hatékony uniós finanszírozásnak.

tagállam és a Bizottság megállapodjon 
bizonyos technikai jellegű operatív 
szabályokról, amelyek részletesen 
meghatározzák a végrehajtásnak a 
határidőkkel, a mérföldkövekre és célokra 
vonatkozó mutatókkal, valamint az alapul 
szolgáló adatokhoz való hozzáféréssel 
kapcsolatos vonatkozásait. Annak 
érdekében, hogy az operatív szabályok a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
végrehajtása során fennálló körülmények 
tekintetében mindvégig relevánsak 
legyenek, lehetővé kell tenni az ilyen 
technikai szabályok elemeinek kölcsönös 
egyetértés alapján történő módosítását. E 
rendeletre az Európai Parlament és a 
Tanács által az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 322. cikke alapján 
elfogadott horizontális pénzügyi szabályok 
alkalmazandók. E szabályokat a 
költségvetési rendelet rögzíti, és azok 
meghatározzák különösen a költségvetés 
elkészítésére és annak vissza nem térítendő 
támogatások, közbeszerzés, pénzdíjak és 
közvetett végrehajtás révén történő 
végrehajtására vonatkozó eljárást, valamint 
rendelkeznek a pénzügyi szereplők 
felelősségére vonatkozó ellenőrzésekről. 
Az EUMSZ 322. cikke alapján elfogadott 
szabályok érintik emellett az uniós 
költségvetésnek a tagállamokban a 
jogállamiság tekintetében fennálló, 
általánossá vált hiányosságok esetén 
történő védelmét, mivel a jogállamiság 
tiszteletben tartása elengedhetetlen 
előfeltétele a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodásnak és a hatékony uniós 
finanszírozásnak.

_________________
13 Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 
16.) a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 
13. o.)
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(Ez a módosítás, amely a „végrehajtási 
jogi aktus” kifejezést „felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus” kifejezésre módosítja, a 
9a. cikk és a (13a) preambulumbekezdés 
kivételével a teljes szövegre vonatkozik.)

Or. en

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
köre hat fő szakpolitikai területre 
vonatkozik:

Or. en

Módosítás 32

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– zöld átállás, figyelembe véve a zöld 
megállapodás célkitűzéseit;

Or. en
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Módosítás 33

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– digitális transzformáció, 
figyelembe véve a digitális menetrend 
célkitűzéseit;

Or. en

Módosítás 34

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– gazdasági kohézió, termelékenység 
és versenyképesség, figyelembe véve az 
ipari és a kkv-stratégia célkitűzéseit;

Or. en

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 4 franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– társadalmi kohézió, figyelembe 
véve a szociális jogok európai pillérének 
célkitűzéseit;

Or. en

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 5 franciabekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– intézményi reziliencia a válságokra 
való reagálási képesség növelése 
érdekében; és

Or. en

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 6 franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- az Európai Uniós Helyreállítási 
Eszköz szakpolitikái, figyelembe véve az 
európai készségfejlesztési program, az 
ifjúsági garancia és a gyermekgarancia 
célkitűzéseit.

Or. en

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy hozzájáruljon a 3. 
cikkben említett hat szakpolitikai terület 
kihívásainak kezeléséhez, ezáltal 
előmozdítva az Unió gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióját úgy, hogy javítja a 
tagállamok rezilienciáját és 
alkalmazkodóképességét, enyhíti a válság 
társadalmi és gazdasági hatását, 
támogatja a zöld és a digitális átállást, 
hozzájárulva az uniós gazdaságok 
növekedési potenciáljának 
helyreállításához, ösztönözve a Covid19-
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elősegítve a fenntartható növekedést. válságot követő munkahelyteremtést, 
elősegítve a fenntartható növekedést és 
európai hozzáadott értéket teremtve.

Or. en

Módosítás 39

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1 a. Az eszköz hozzájárul az uniós 
szakpolitikák célkitűzéseihez, az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljaihoz, a szociális 
jogok európai pilléréhez, a Párizsi 
Megállapodáshoz és az egységes piac 
megerősítéséhez olyan intézkedések 
végrehajtása révén, mint:
- a Párizsi Megállapodás és a zöld 
megállapodás célkitűzéseit a gyakorlatba 
átültető intézkedések, amelyek az uniós 
célok eléréséhez vezetnek, hozzájárulva a 
gazdaság fokozatos dekarbonizációjához;
- a digitális infrastruktúrát, a 
nemzeti rendszerek és a munkahelyek 
digitalizálását ösztönző, a digitális 
munkához való hozzáférést javító és a 
digitális készségeket előmozdító 
intézkedések;
- a gazdasági fellendülést és 
stabilitást támogató intézkedések, amelyek 
ösztönzik az iparpolitikákhoz való 
alkalmazkodást, az ökoszisztémákat és az 
ellátási láncok diverzifikációját, a kkv-kat, 
a kutatást és az innovációt, a vállalkozói 
készséget, a fenntartható infrastruktúra 
fejlesztését, a válság által a közös valuta 
euróövezeten kívüli tagállamok általi 
elfogadásának folyamatára gyakorolt 
hatás enyhítését támogató intézkedések;
- a szociális ellátó- és szociális jóléti 
rendszereket, az egész életen át tartó 
tanulást és képzést, az inkluzív munkaerő-
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piaci politikákat, többek között a szociális 
párbeszédet, minőségi munkahelyek 
létrehozását, a szegénység, a jövedelmi 
egyenlőtlenség és a nemek közötti 
egyenlőtlenség elleni küzdelmet, a 
társadalmi befogadás előmozdítását, az 
energiaszegénység kezelését és az 
esélyegyenlőség megteremtését, valamint 
a kohéziót erősítő intézkedések;
- a rezilienciát, valamint az 
egészségügyi és ellátási rendszerek 
hozzáférhetőségét és kapacitását erősítő 
intézkedések, amelyek javítják a 
közigazgatás és a nemzeti rendszerek 
hatékonyságát, többek között minimálisra 
csökkentve az adminisztratív terheket, 
javítják az igazságszolgáltatási rendszerek 
hatékonyságát és a pénzmosás elleni 
küzdelem felügyeletét;
- az oktatás és a készségek 
előmozdítását, a készségeknek az aktív 
munkaerő továbbképzésére, átképzésére és 
átminősítésére vonatkozó prioritások 
generációs célzottságán keresztül betöltött 
szerepének előmozdítását, a 
munkanélkülieknek szóló integrációs 
programokat, a gyermekek és a fiatalok 
oktatáshoz, egészségügyhöz, 
táplálkozáshoz, foglalkoztatáshoz és 
lakhatáshoz való hozzáférésébe és 
lehetőségeibe való befektetésre irányuló 
szakpolitikákat és a generációs szakadék 
áthidalására irányuló szakpolitikákat 
előmozdító intézkedések.

Or. en

Módosítás 40

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az eszköz nem sértheti az Unió 
stratégiai és gazdasági érdekeit. Ezért nem 
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nyújtható támogatás harmadik országok 
stratégiai beruházási terveinek1a részét 
képező projekteknek.
_________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2019/452 rendelete 
(2019. március 19.) az Unióba irányuló 
közvetlen külföldi befektetések átvilágítási 
keretének létrehozásáról (HL L 79. I, 
2019.3.21., 1. o.).

Or. en

Módosítás 41

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) az [EURI] rendelet 3. cikke (2) 
bekezdése a) pontjának ii. pontjában 
említett, vissza nem térítendő támogatásra 
rendelkezésre álló 337 968 000 000 EUR 
összegből folyó áron [312 500 000 000 
EUR, 2018-as árakon], az [EURI] rendelet 
4. cikkének (4) és (8) bekezdésében 
meghatározott feltételek mellett.
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Or. en

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) az [EURI] rendelet 3. cikke (2) 
bekezdése b) pontjában említett, a 
tagállamok számára a 12. és 13. cikk 
rendelkezései szerint hiteltámogatásra 
rendelkezésre álló 385 856 000 000 EUR 
összegből folyó áron [360 000 000 000 
EUR, 2018-as árakon], az [EURI] rendelet 
4. cikkének (5) bekezdésében 
meghatározott feltételek mellett.

Or. en

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában 
említett összegekből fedezhetők az adott 
eszköz irányításához és az eszköz 
célkitűzéseinek megvalósításához 
szükséges előkészítő, nyomonkövetési, 
kontroll-, ellenőrzési és értékelési 
tevékenységekkel – különösen 
tanulmányokkal, szakértői ülésekkel, 
információs és kommunikációs 
intézkedésekkel, többek között az Unió 
politikai prioritásaira vonatkozó 
intézményi kommunikációval – 
kapcsolatos kiadások is, amennyiben azok 
kapcsolódnak e rendelet célkitűzéseihez, 
továbbá az információk feldolgozására és 
cseréjére összpontosító 
információtechnológiai hálózatokkal, 

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában 
említett összegekből fedezhetők az adott 
eszköz irányításához és az eszköz 
célkitűzéseinek megvalósításához 
szükséges előkészítő, nyomonkövetési, 
kontroll-, ellenőrzési és értékelési 
tevékenységekkel – különösen 
tanulmányokkal, szakértői ülésekkel, 
információs és kommunikációs 
intézkedésekkel, többek között az Unió 
politikai prioritásaira vonatkozó 
intézményi kommunikációval – 
kapcsolatos kiadások is, amennyiben azok 
kapcsolódnak e rendelet célkitűzéseihez, 
továbbá az információk feldolgozására és 
cseréjére összpontosító 
információtechnológiai hálózatokkal, 



PE655.950v02-00 34/69 PR\1212104HU.docx

HU

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

illetve a szervezeti információtechnológiai 
eszközökkel kapcsolatos kiadások, 
akárcsak az adott eszköz irányítása 
tekintetében a Bizottságnál felmerült 
minden egyéb technikai és igazgatási 
segítségnyújtási kiadás. A kiadások 
emellett magukban foglalhatják egyéb 
támogató tevékenységeknek – például a 
projektek helyszíni minőség-
ellenőrzésének és nyomon követésének – a 
költségeit, valamint a reformok és 
beruházások értékelésével és 
végrehajtásával kapcsolatos partneri 
tanácsadás és szakértői közreműködés 
költségeit. E tevékenységekre tekintettel a 
tagállamok [a technikai támogatási eszköz 
létrehozásáról szóló] XX/YYYY rendelettel 
összhangban technikai támogatást is 
kérhetnek.

Or. en

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk
Az eszközt a jogállamiság tekintetében 

fennálló, általánossá vált hiányosságok 
esetén az uniós költségvetés védelméhez 

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

Or. en

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. en

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

a helyreállítási és rezilienciaépítési terveik 
végrehajtása céljából.

Or. en

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a részletek maximális száma és a 
visszafizetési ütemezés;

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

Or. en

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
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13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk
Felülvizsgálatok és módosítások

(1) Legkésőbb 2022 végéig a Bizottság 
felülvizsgálja az e rendelet II. fejezetében 
hivatkozott források végrehajtását. A 
források teljeskörű felhasználásának 
biztosítása érdekében e kötelező 
felülvizsgálathoz adott esetben mellékelni 
kell az e rendelet felülvizsgálatára 
vonatkozó jogalkotási javaslatot.
(2) Legkésőbb 2024 végéig a Bizottság 
felülvizsgálja az e rendelet II. fejezetében 
hivatkozott források végrehajtását. A 
kötelezettségvállalási előirányzatok 
teljeskörű felhasználásának biztosítása 
érdekében e kötelező felülvizsgálatot az e 
rendelet felülvizsgálatához szükséges 
intézkedéseknek kell kísérniük.

Or. en

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A 4. cikkben meghatározott 
célkitűzések teljesítése érdekében a 
tagállamok nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket dolgoznak ki. 
Ezek a tervek meghatározzák az adott 
tagállam következő négy évre vonatkozó 
reform- és beruházási programját. Az ezen 
eszköz keretében finanszírozásra jogosult 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
egy koherens csomag formájában 
strukturális reformok és a beruházási 
projektek végrehajtására irányuló 
intézkedéseket foglalnak magukban. A 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
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elkészítéséhez a tagállamok a(z) 
XX/YYYY-i [a technikai támogatási eszköz 
létrehozásáról szóló] rendelettel 
összhangban igénybe vehetik a technikai 
támogatási eszközt.
A Covid19-világjárvány okozta gazdasági 
és társadalmi következményekkel 
kapcsolatos, 2020. február 1-jétől kezdődő 
intézkedések támogathatók.
Tükrözve az Európa fenntartható 
növekedési stratégiájának számító európai 
zöld megállapodást, valamint a Párizsi 
Megállapodásnak és az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljainak a 
végrehajtására tett uniós 
kötelezettségvállalásokat, minden 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
legalább 30%-ának éghajlati és 
biodiverizási fellépések támogatásához, 
valamint a környezeti fenntarthatósági 
célkitűzések érvényesüléséhez kell 
hozzájárulnia. A Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján 
elfogadja a vonatkozó módszertant, hogy 
segítse a tagállamokat e követelmény 
teljesítésében.
Az Európai Uniós Helyreállítási 
Eszközhöz jövőorientált jellegét tükrözve, 
valamint elismerve a digitális 
készségfejlesztési program, a 
gyermekgarancia és az ifjúsági garancia 
jelentőségét annak megelőzése 
tekintetében, hogy a mai fiatalok 
„karanténgenerációvá” váljanak, minden 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervnek 
hozzá kell járulnia a fiatalok 
munkaerőpiaci kilátásait és általános 
jólétét hosszú távon rontó káros hatások 
kockázatának kezeléséhez a fiatalokat 
célzó átfogó foglalkoztatási, oktatási és 
készségfejlesztési megoldások és válaszok 
révén.

Or. en
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Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük a 
legutóbbi európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
strukturális kihívásokkal és prioritásokkal, 
különösen azokkal, amelyek a 3. cikkben 
hivatkozott szakpolitikai területek 
szempontjából lényegesek. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek emellett 
azokkal az információkkal is összhangban 
kell lenniük, amelyeket a tagállamok az 
európai szemeszter keretében benyújtott 
nemzeti reformprogramokban, az (EU) 
2018/1999 rendelet21 értelmében 
kidolgozott nemzeti energia- és 
éghajlatpolitikai terveikben és azok 
aktualizált változataiban, a Méltányos 
Átállást Támogató Alap22 égisze alatt 
létrejött méltányos területi átállási 
tervekben, az ifjúsági garancia 
végrehajtási terveiben,valamint az uniós 
alapok keretében megkötött partnerségi 
megállapodásokban és operatív 
programokban szerepeltetnek. Emellett a 
helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 
európai hozzáadott érték elvével.
A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük a 
nemek közötti egyenlőségre vonatkozó, a 
2020–2025 közötti időszakra szóló uniós 
stratégiával, és tartalmazniuk kell a 
nemek közötti egyenlőség elérésére 
irányuló kulcsfontosságú intézkedéseket, 
valamint a nemek közötti egyenlőség 
érvényesítésére irányuló intézkedéseket.

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

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



PR\1212104HU.docx 41/69 PE655.950v02-00

HU

irányításáról. irányításáról.
22 […] 22 […]

Or. en

Módosítás 53

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eszköz keretében támogatásban 
részesülni kívánó tagállamok többszintű 
párbeszédet alakítanak ki, amelyben a 
helyi hatóságok, a szociális partnerek, a 
civil társadalmi szervezetek, az egyéb 
érdekelt felek és a nyilvánosság aktívan 
részt vehetnek és megvitathatják a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
előkészítését és végrehajtását.

Or. en

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) annak ismertetése, hogy a tagállam 
miként tervezi kezelni az európai 
szemeszter keretében meghatározott 
releváns országspecifikus kihívásokat és 
prioritásokat;

a) annak ismertetése, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
miként áll összhangban az érintett 
tagállamnak címzett országspecifikus 
ajánlásokban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott más releváns 
dokumentumokban azonosított 
kihívásokkal;

Or. en
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Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) annak ismertetése, hogy a terv 
miként erősíti a növekedési potenciált, a 
munkahelyteremtést, valamint a 
gazdasági és társadalmi rezilienciát az 
érintett tagállamban, hogyan enyhíti a 
válság gazdasági és társadalmi hatásait, 
valamint miként járul hozzá a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió és a 
konvergencia javításához;

b) annak ismertetése, hogy a terv 
miként járul hozzá a 3. és a 4. cikkben 
meghatározott területekhez és 
célkitűzésekhez;

Or. en

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) annak kifejtése, hogy a tervben 
szereplő intézkedések várhatóan hogyan 
járulnak hozzá a zöld és digitális 
átálláshoz, illetve az azokból eredő 
kihívások kezeléséhez;

c) annak kifejtése, hogy a tervben 
szereplő intézkedések várhatóan hogyan 
járulnak hozzá a 3. cikkben hivatkozott hat 
pillérhez;

Or. en

Módosítás 57

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) annak kifejtése, hogy a tervben 
szereplő intézkedések várhatóan hogyan 
járulnak hozzá az Unió és tagállamai 
kötelezettségvállalásainak 
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végrehajtásához, különös tekintettel a 
Párizsi Megállapodásra, az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljaira, a nemek 
közötti egyenlőség általános 
érvényesítésére és a szociális jogok 
európai pillérére;

Or. en

Módosítás 58

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a terv és a legutóbbi európai 
szemeszter keretében elfogadott vonatkozó 
dokumentumok közötti koherencia 
ismertetése;

Or. en

Módosítás 59

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) annak részletes kifejtése, hogy az 
intézkedések várhatóan hogyan 
biztosítják, hogy a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervre igényelt összeg 
legalább 30%-a hozzájáruljon az 
éghajlattal és a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos fellépések és a környezeti 
fenntarthatósági célkitűzések 
érvényesítéséhez a Bizottság által a 14. 
cikk (1) bekezdésével összhangban 
rendelkezésre bocsátott módszertan 
alapján;

Or. en
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Módosítás 60

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cd) annak kifejtése, hogy a tervben 
szereplő intézkedések várhatóan hogyan 
teremtenek európai hozzáadott értéket:

Or. en

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv koherenciájának igazolása;

i. annak igazolása, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
megfelel a 16. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott négy értékelési 
kritériumnak;

Or. en

Módosítás 62

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv előkészítése céljából tartott 
konzultációk összefoglalása, valamint a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
végrehajtásával kapcsolatban tervezett 
konzultációk és párbeszédek részletei, 
beleértve a vonatkozó mérföldköveket és 
célokat is;
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Or. en

Módosítás 63

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A nagyobb átláthatóság és 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében 
az Európai Parlament illetékes bizottságai 
felkérhetik a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervért felelős tagállami 
képviselőket és adott esetben a független 
költségvetési intézményeket, hogy 
jelenjenek meg a bizottságok előtt a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
bemutatása céljából. A Bizottság a 
vonatkozó információkat egyidejűleg és 
egyenlő feltételek mellett az Európai 
Parlament és a Tanács rendelkezésére 
bocsátja.

Or. en

Módosítás 64

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 65
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Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 66

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Eredményesség:

Or. en

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 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 69

Rendeletre irányuló javaslat
 16 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 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 70

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 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 

d) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan segíti-e a 3. és a 
4. cikkben meghatározott területeket és 
célkitűzéseket;
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gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
javításához;

Or. en

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 72

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Hatékonyság:

Or. en

Módosítás 73

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) 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 
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foglalkoztatásra gyakorolt várható 
hatással;

Or. en

Módosítás 74

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Relevancia:

Or. en

Módosítás 75

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan teremt-e európai 
hozzáadott értéket;

Or. en

Módosítás 76

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gc) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv összhangban áll-e az érintett 
tagállamnak címzett országspecifikus 
ajánlásokban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott más releváns 
dokumentumokban azonosított 



PE655.950v02-00 50/69 PR\1212104HU.docx

HU

kihívásokkal;

Or. en

Módosítás 77

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gd) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv összhangban áll-e a 3. cikkben 
meghatározott hat pillérrel;

Or. en

Módosítás 78

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ge) a terv várhatóan hatékonyan 
hozzájárul-e az Unió és tagállamai 
kötelezettségvállalásainak 
végrehajtásához, különös tekintettel a 
Párizsi Megállapodásra, az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljaira, a nemek 
közötti egyenlőség általános 
érvényesítésére és a szociális jogok 
európai pillérére;

Or. en
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Módosítás 79

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Koherencia:

Or. en

Módosítás 80

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 81

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gg) 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;

Or. en
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Módosítás 82

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 83

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) A tagállamok által benyújtott 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
értékelése céljából a Bizottságot szakértők 
segíthetik, beleértve az Európai Parlament 
által kijelölt szakértőket is.

Or. en

Módosítás 84

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

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

(1) A Bizottság a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tagállam általi 
hivatalos benyújtását követő két hónapon 
belül a 25a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján 
határozatot fogad el. Abban az esetben, ha 
a Bizottság pozitív értékelést ad a tagállam 
által benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervről, a határozat 
meghatározza a tagállam által 
végrehajtandó reformokat és beruházási 
terveket, beleértve a mérföldköveket és a 
célokat, valamint a 11. cikknek 
megfelelően allokált pénzügyi 
hozzájárulást.

Or. en

Módosítás 85

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 86

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

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

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

Or. en

Módosítás 87

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 88

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

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

törölve

Or. en

Módosítás 89

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv nem felel meg a 16. 
cikk (3) bekezdésében felsorolt 
kritériumoknak, az érintett tagállam 
részére pénzügyi hozzájárulás nem 
allokálható. 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 90

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) Amennyiben a Bizottság negatív 
értékelést ad a tagállam által benyújtott 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervről, a 
javaslatnak a tagállam általi benyújtásától 
számított két hónapon belül közölnie kell 
az értékelés megfelelő indokolását. A 
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tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá 
egy, a tagállamnak szóló ajánlást a 
technikai támogatási eszköznek [a 
technikai támogatási eszköz 
létrehozásáról szóló] XX/YYY rendelettel 
összhangban történő felhasználására a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv e 
rendelet 18. cikkével összhangban történő 
módosítása vagy felváltása érdekében. Az 
Európai Parlament illetékes bizottságai 
felkérhetik a Bizottságot, hogy jelenjen 
meg előttük, hogy ismertesse a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
negatív értékelésének indokolását. A 
Bizottság a vonatkozó információkat 
egyidejűleg és egyenlő feltételek mellett az 
Európai Parlament és a Tanács 
rendelkezésére bocsátja.

Or. en

Módosítás 91

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) Ezeket az (1) és a (2) bekezdésben 
említett felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat a 25. cikk a) pontjának 
megfelelően kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 92

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben az érintett tagállam 
objektív körülmények miatt részben vagy 

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

egészében nem tudja már megvalósítani a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervet, 
beleértve a vonatkozó mérföldköveket és 
célokat, az érintett tagállam a 17. cikk (1) 
és (2) bekezdésében említett határozatok 
módosítására vagy felváltására irányuló, 
indokolással ellátott kérelmet intézhet a 
Bizottsághoz. A tagállam ebből a célból 
módosított vagy új helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervre tehet javaslatot. A 
tagállam az év során bármikor kérheti a 
technikai támogatási eszköznek [a 
technikai támogatási eszköz 
létrehozásáról szóló] XX/YYY rendelettel 
összhangban történő felhasználását a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
módosítása vagy felváltása érdekében.

Or. en

Módosítás 93

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 94

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

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

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

Or. en

Módosítás 95

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 96

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság az alapokból nyújtott, 
a 17. cikk szerint a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet jóváhagyó 
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határozatban meghatározott teljes 
támogatás 20%-át előfinanszírozza.

Or. en

Módosítás 97

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 98

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érintett tagállam az európai szemeszter Az érintett tagállam az európai szemeszter 
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keretében negyedévente jelentést tesz a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
megvalósítása terén elért eredményekről, 
beleértve a 17. cikk (6) bekezdésében 
említett operatív szabályokat is. E célból a 
tagállamok negyedéves jelentéseit 
megfelelően meg kell jeleníteni a nemzeti 
reformprogramokban, amelyek a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
végrehajtása terén elért eredményekről 
szóló jelentéstétel eszközeként 
alkalmazandók.

keretében negyedévente jelentést tesz a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
megvalósítása terén elért eredményekről, 
beleértve a 17. cikk (6) bekezdésében 
említett operatív szabályokat is. E célból a 
tagállamok negyedéves jelentéseit 
megfelelően meg kell jeleníteni a nemzeti 
reformprogramokban, amelyek a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
végrehajtása terén elért eredményekről 
szóló jelentéstétel eszközeként 
alkalmazandók. A nagyobb átláthatóság és 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében 
a helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervekért felelős tagállami képviselők, 
valamint az érintett intézmények és 
érdekelt felek az Európai Parlament 
kérésére megjelennek az illetékes 
bizottságok előtt, hogy megvitassák az e 
rendelet alapján előírt és meghozandó 
intézkedéseket. A tagállamok a folyamat 
bármely szakaszában egyidejűleg az 
Európai Parlament és a Tanács 
rendelkezésére bocsátják a vonatkozó 
információkat.

Or. en

Módosítás 99

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a 17. cikknek 
megfelelően a Bizottság végrehajtási jogi 
aktusával elfogadott helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket indokolatlan 
késedelem nélkül továbbítja az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. Az érintett 
tagállam kérheti a Bizottságtól, hogy 
takarja ki azokat az érzékeny, illetve 
bizalmas információkat, amelyek közlése 
veszélyeztetné a tagállam közérdekét.

(1) A Bizottság a 17. cikknek 
megfelelően a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusával elfogadott 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveket, 
és minden más releváns információt 
indokolatlan késedelem nélkül, egyidejűleg 
és egyenlő feltételek mellett továbbít az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en
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Módosítás 100

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság kommunikációs 
tevékenységeket folytathat annak 
érdekében, hogy biztosítsa a vonatkozó 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervben 
előirányzott pénzügyi támogatás uniós 
finanszírozásának láthatóságát, többek 
között az érintett nemzeti hatóságokkal 
végzett közös kommunikációs 
tevékenységek révén.

(2) A Bizottság kommunikációs 
tevékenységeket folytathat annak 
érdekében, hogy biztosítsa a vonatkozó 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervben 
előirányzott pénzügyi támogatás uniós 
finanszírozásának láthatóságát, láthatóan 
elhelyezve az Unió emblémáját, többek 
között az érintett nemzeti hatóságokkal 
végzett közös kommunikációs 
tevékenységek révén. A Bizottság biztosítja 
az eszköz keretében történő kiadások 
láthatóságát azáltal, hogy egyértelműen 
közli, hogy a támogatott projekteket 
egyértelműen „uniós gazdaságélénkítési 
kezdeményezésként” kell feltüntetni.

Or. en

Módosítás 101

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság negyedévente jelentést 
tesz az Európai Parlamentnek a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
mérföldköveinek teljesítésében elért 
eredményekről, valamint arról, hogy a 
tervek mennyiben egészítik ki a meglévő 
uniós programokat.

Or. en

Módosítás 102
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Rendeletre irányuló javaslat
21 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21a. cikk
Helyreállítási és rezilienciaépítési 

eredménytábla
(1) A Bizottság gazdaságélénkítési és 
rezilienciaépítési eredménytáblát (a 
továbbiakban: eredménytáblát) hoz létre, 
amely bemutatja a gazdaságélénkítési és 
rezilienciaépítési terveik keretében az 
egyes tagállamok által elfogadott 
reformok és beruházások végrehajtásának 
állását.
(2) Az eredménytábla kulcsfontosságú, 
például társadalmi, gazdasági és 
környezeti mutatókat tartalmaz, amelyek 
értékelik a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek révén az e 
rendelet hatálya alá tartozó hat területen 
elért haladást.
(3) Az eredménytáblában fel kell tüntetni 
a helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
vonatkozó mérföldkövei teljesítésének 
mértékét, a végrehajtásuk során feltárt 
hiányosságokat, valamint a Bizottság által 
az egyes hiányosságok kezelésére tett 
ajánlásokat.
(4) Az eredménytábla összefoglalja 
továbbá a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveik tekintetében a 
tagállamoknak címzett főbb ajánlásokat 
is.
(5) Az eredménytábla a bevált gyakorlatok 
tagállamok közötti állandó cseréjének 
alapjául szolgál, amely rendszeresen 
szervezett strukturált párbeszéd 
formájában valósul meg.
(6) A z eredménytáblát folyamatosan 
frissítik és nyilvánosan elérhetővé teszik a 
Bizottság honlapján. Az eredménytáblán 
fel kell tüntetni a kifizetési kérelmek, a 
kifizetések, valamint a pénzügyi 
hozzájárulások felfüggesztésének és 
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visszavonásának státuszát.
(7) A Bizottság az Európai Parlament 
illetékes bizottságai által szervezett 
meghallgatásokon ismerteti az 
eredménytáblát.

Or. en

Módosítás 103

Rendeletre irányuló javaslat
21 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21b. cikk
Mentesítési eljárás

Az eszköz keretében történő kiadásokat az 
Európai Parlamentben mentesítési 
eljárásnak kell alávetni.

Or. en

Módosítás 104

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Európai Parlament jogosult a 
Bizottság kiadásokra vonatkozó 
döntéseinek teljes körű ellenőrzésére. A 
Bizottság negyedévente tájékoztatja az 
Európai Parlamentet a jóváhagyott tervek 
állásáról, azok jóváhagyott 
módosításairól, a benyújtott kifizetési 
kérelmekről, a meghozott kifizetési 
határozatokról, a kifizetések 
felfüggesztéséről, a kifizetések törléséről 
és a pénzeszközök visszafizettetéséről.

Or. en
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Módosítás 105

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A Bizottság negyedévente 
tájékoztatja az Európai Parlamentet az 
eszközből származó pénzeszközök végső 
kedvezményezettjeinek jegyzékének 
átadásával.

Or. en

Módosítás 106

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) A Bizottság nyilvános 
meghallgatások formájában negyedévente 
jelentést tesz az Európai Parlamentnek az 
eszköz tagállamokban történő 
végrehajtásáról. A jelentés részletes 
információkat tartalmaz a lekötött és a 
tagállamoknak kifizetett összegekről, az 
elfogadott mérföldkövek végrehajtásának 
állásáról és minden releváns tényről az 
eszköz teljes átláthatóságának és 
nyilvánosságának biztosítása érdekében. 

Or. en

Módosítás 107

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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Éves jelentés Negyedéves jelentések

Or. en

Módosítás 108

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság negyedéves 
jelentéseket nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak az e 
rendeletben meghatározott eszköz 
végrehajtásáról

Or. en

Módosítás 109

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az éves jelentésnek információkat 
kell tartalmaznia az eszköz keretében 
érintett tagállamok helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervei terén elért 
előrehaladásról.

(2) A negyedéves jelentésnek 
információkat kell tartalmaznia az eszköz 
keretében érintett tagállamok helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervei terén elért 
előrehaladásról.

Or. en

Módosítás 110

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az éves jelentés a következő 
információkat tartalmazza:

(3) A negyedéves jelentés a következő 
információkat tartalmazza:
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Or. en

Módosítás 111

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az Európai Uniós Helyreállítási 
Eszköz keretében az eszközhöz rendelt, 
előző évi bevételek összege költségvetési 
sorok szerinti bontásban, valamint az, hogy

a) Az Európai Uniós Helyreállítási 
Eszköz keretében az eszközhöz rendelt, 
előző évi bevételek összege költségvetési 
sorok szerinti bontásban;

Or. en

Módosítás 112

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az Európai Uniós Helyreállítási 
Eszközön keresztül beszedett összegek 
milyen mértékben segítik elő az eszköz 
célkitűzéseinek megvalósítását.

b) az Európai Uniós Helyreállítási 
Eszközön keresztül beszedett összegek 
milyen mértékben segítik elő az eszköz 
célkitűzéseinek megvalósítását; és

Or. en

Módosítás 113

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) részletes tájékoztatás a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
kidolgozására, felülvizsgálatára, 
végrehajtására és javítására irányuló 
technikai támogatási eszköz iránti 
kérelmekről.
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Or. en

Módosítás 114

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság e rendelet 
hatálybalépése után négy évvel a rendelet 
végrehajtására vonatkozó független 
értékelő jelentést, és legkésőbb három 
évvel 2027 végét követően független 
utólagos értékelő jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának.

(1) A Bizottság e rendelet 
hatálybalépése után négy évvel a rendelet 
végrehajtására vonatkozó független 
értékelő jelentést, és legkésőbb 12 
hónappal 2027 végét követően független 
utólagos értékelő jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának.

Or. en

Módosítás 115

Rendeletre irányuló javaslat
6 a fejezet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A FELHATALMAZÁS GYAKORLÁSA
25a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása
(1) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozóan a 
Bizottság részére adott felhatalmazás 
feltételeit ez a cikk határozza meg.
(2) A Bizottságnak a 9., a 17. és a 19. 
cikkben említett, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadására vonatkozó 
felhatalmazása a 2027. december 31-ig 
terjedő időszakra szól.
(3) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 9., a 
17. és a 19. cikkben említett 
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felhatalmazást. A visszavonásról szóló 
határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetését követő napon, vagy a benne 
megjelölt későbbi időpontban lép 
hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.
(4) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus elfogadása előtt a Bizottság a 
jogalkotás minőségének javításáról szóló, 
2016. április 13-i intézményközi 
megállapodásban foglalt elveknek 
megfelelően konzultál az egyes 
tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
(5) A Bizottság a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.
(6) A 9., a 17. és a 19. cikk értelmében 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő három 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emel ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatja a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam három 
hónappal meghosszabbodik.

Or. en

Módosítás 116

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az uniós finanszírozás címzettjei (1) Az uniós finanszírozás címzettjei 
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elismerik az uniós finanszírozás eredetét, 
és (különösen az intézkedések és azok 
eredményeinek népszerűsítésekor) 
gondoskodnak annak láthatóságáról azáltal, 
hogy következetes, hatékony és arányos 
módon célzott információkat juttatnak el 
többféle közönségnek, köztük a médiának 
és a nyilvánosságnak.

elismerik az uniós finanszírozás eredetét, 
és (különösen az intézkedések és azok 
eredményeinek népszerűsítésekor) 
gondoskodnak annak láthatóságáról azáltal, 
hogy jól láthatóan elhelyezik az Unió 
emblémáját és következetes, hatékony és 
arányos módon célzott információkat 
juttatnak el többféle célközönségnek, 
köztük a médiának és a nyilvánosságnak. A 
kedvezményezettek biztosítják az eszköz 
keretében történő kiadások láthatóságát 
azáltal, hogy a támogatott projekteket 
egyértelműen „uniós gazdaságélénkítési 
kezdeményezésként” tüntetik fel.

Or. en

Módosítás 117

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27 cikk törölve
A bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti. Ez a 
bizottság a 182/2011/EU rendelet 
értelmében vett bizottság.
(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor 
a 182/2011/EU rendelet 5. cikke 
alkalmazandó.

Or. en


