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RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság 2020. május 28-án javaslatot terjesztett elő egy Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz létrehozására, amely a visszavont bizottsági reformtámogató 
programra (RSP) irányuló javaslat helyébe lép. Az új javaslat a reformtámogató program 
legutóbbi szövegén alapul, és szorosan összekapcsolódik az európai szemeszter keretében 
nyújtott szakpolitikai iránymutatással. A célkitűzések felülvizsgálatra kerültek, és az eszköz 
megvalósításának módját úgy alakították át, hogy figyelembe vegye a Covid19-
világjárványból eredő új realitásokat. Ebben az új összefüggésben alapvető fontosságú a 
helyreállítás stratégiai tervezése és a fenntartható növekedés biztosítása az európai 
gazdaságok és társadalmak ellenálló képességének erősítésével.

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz a felülvizsgált többéves pénzügyi keret 
részeként az Európai Uniós Helyreállítási Eszköz fő programjaként fog szolgálni. Az eszköz 
továbbá a jelenlegi Covid19-világjárványra való reagálásként hozott intézkedések részét 
képezi, mint amilyen például a koronavírusra való reagálást célzó beruházási kezdeményezés.

Az eszköz célja, hogy nagyszabású pénzügyi támogatást nyújtson a tagállamokban leginkább 
szükséges hosszú távú reformok és a kapcsolódó állami beruházások tervezésének és 
végrehajtásának beindításához. Az eszköz általános célkitűzése az Unió gazdasági, társadalmi 
és területi kohéziójának előmozdítása olyan intézkedések révén, amelyek lehetővé teszik az 
érintett tagállamok számára, hogy gyorsabban és fenntarthatóbb módon állhassanak talpra és 
ellenállóbbá váljanak, azáltal, hogy enyhítik a válság társadalmi és gazdasági hatásait, 
támogatják a zöld és energetikai átmenetet, ösztönzik a munkahelyteremtést és előmozdítják a 
fenntartható növekedést.

Tágabb összefüggésben a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz hozzájárul majd az Unió 
és a tagállamok által a szociális jogok európai pillérével és az Európai Unió Alapjogi 
Chartájával összefüggésben vállalt kötelezettségek végrehajtásához is.

Az eszköz a támogatást az érintett tagállam önkéntes alapon benyújtott kérelmét követően 
nyújtja. Ez a támogatás közvetlen irányítás keretében vissza nem térítendő támogatás és 
kölcsönök formájában valósul meg.

A tagállamoknak nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési terveket kell készíteniük, amelyek 
egy koherens csomagban tartalmazzák a reformok és az állami beruházási projektek 
megvalósításához szükséges intézkedéseket, és 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. Ezek a 
tervek a nemzeti reformprogram mellékletét képezik majd, és e tervek végrehajtása terén elért 
eredményekről az európai szemeszter keretén belül is jelentés készül. 

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközzel párhuzamosan a Bizottság javaslatot tett egy 
technikai támogatási eszközre vonatkozó rendeletre is, amely támogatást nyújt a tagállamok 
közigazgatási kapacitásának erősítéséhez és a hosszú távú strukturális reformokhoz, valamint 
elősegíti a tagállamoknak az európai szemeszter keretében címzett országspecifikus ajánlások 
végrehajtását.
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Az előadó üdvözli a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozására irányuló új 
bizottsági javaslatot, és meg van győződve arról, hogy az eszköz döntő szerepet fog játszani 
az Unió helyreállítása és megújítása során. Támogatja egy pillér létrehozását az eszközön 
belül, ami a következő generáció, különösen a fiatalok és a gyermekek számára tervezett 
reformokra és beruházásokra szolgál. Ez tükrözi az előadó szilárd elkötelezettségét az iránt az 
elképzelés iránt, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköznek jövőorientált 
eszköznek kell lennie, amit úgy terveztek, hogy a következő generáció javát szolgálja.

Ez a vélemény a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 2020. május 26-án elfogadott „a 
reformtámogató program létrehozásáról” szóló (2018/0213(COD)) javaslatra épül. 
Következésképpen magában foglal minden olyan módosítást, ami a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz szempontjából is releváns.

Továbbá, az előadó további változtatásokra is javaslatot kíván tenni, amelyek rámutatnak a 
szolidaritáson, integráción és társadalmi igazságosságon alapuló strukturális reformok 
jelentőségére, melyek az európai szemeszter céljainak részeként biztosítják az 
esélyegyenlőséget és a lehetőségekhez való hozzáférést, valamint a szociális védelmet, hogy 
védjék a kiszolgáltatott csoportokat és javítsák minden polgár életszínvonalát. Véleménye 
szerint az elindított reformok széles körű támogatást szerezhetnek, ha a tagállamok az eszköz 
keretében történő pénzügyi támogatás iránti kérelmek benyújtási folyamatának részeként 
konzultációt folytatnak az érintett érdekelt felekkel és nemzeti parlamentekkel.

Az előadó az eszköz alkalmazási körének kiterjesztését javasolja (3. cikk) a szakpolitikai 
területek széles körének beépítésével, mint például az oktatásra, az egész életen át tartó 
tanulásra és képzésre vonatkozó intézkedések; a hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok, 
idősek és fogyatékkal élők jobb jövőjét biztosító intézkedések; a nemek közötti 
megkülönböztetés csökkentését és a nemek közötti egyenlőség előmozdítását célzó 
intézkedések; a vállalkozási lehetőségek és készségek fellendítésének feltételeit előmozdító 
intézkedések; az éghajlat-politika végrehajtására vonatkozó intézkedések; a közintézmények 
azon kapacitásának javítását célzó intézkedések, melyek biztosítják az ingázó és a határokon 
átnyúló munkavállalók jogait; A szakképzésre és a fiatalok munkaerőpiaci integrációjára 
irányuló intézkedések; nyugdíjreform-intézkedések, valamint a közegészségügyi rendszerek 
javítását célzó intézkedések.

Az előadó egy olyan módosítást is javasol, amely kifejezetten a túlzott egyensúlyhiánnyal 
küzdő tagállamok és a jelentős strukturális fejlődési késedelemmel küzdő, euróövezeten 
kívüli tagállamok helyzetére vonatkozik.

MÓDOSÍTÁSOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot és a Gazdasági és 
Monetáris Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi 
módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
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2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Szerződés 2. és 8. cikke 
kimondja, hogy a nők és férfiak közötti 
egyenlőség uniós érték, és hogy az 
Uniónak valamennyi tevékenysége során 
törekednie kell az egyenlőtlenségek 
kiküszöbölésére, valamint a férfiak és nők 
közötti egyenlőség előmozdítására. Ezért a 
nemek közötti egyenlőség általános 
érvényesítését, ezen belül a nemek közötti 
egyenlőség szempontját érvényesítő 
költségvetés-tervezést minden uniós 
szakpolitikában és rendeletben meg kell 
valósítani.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere (a 
továbbiakban: európai szemeszter) – 
ideértve a szociális jogok európai 
pillérének elveit is – szolgál a kiemelt 
nemzeti reformok meghatározásának és a 
reformvégrehajtás nyomon követésének 
kereteként. Az említett reformok 
támogatása érdekében a tagállamok 
kidolgozzák saját nemzeti többéves 
beruházási stratégiáikat. Ezeket a 
stratégiákat az éves nemzeti 
reformprogramokkal együtt kell bemutatni 
a nemzeti és/vagy uniós finanszírozásban 
részesülő kiemelt beruházási projektek 
ismertetése és koordinálása céljából.

(3) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere (a 
továbbiakban: európai szemeszter) – 
ideértve az európai zöld megállapodás 
célkitűzéseit, a szociális jogok európai 
pillérének elveit és az ENSZ fenntartható 
fejlődési céljait is – szolgál a kiemelt 
nemzeti reformok meghatározásának és a 
reformvégrehajtás nyomon követésének 
kereteként. Az európai szemeszter 
céljainak részeként a szolidaritáson, 
integráción és társadalmi igazságosságon 
alapuló strukturális reformokkal is 
foglalkoznak, azzal a céllal, hogy 
minőségi munkahelyeket és növekedést 
teremtsenek, biztosítsák az 
esélyegyenlőséget és az esélyekhez való 
hozzáférést, valamint a szociális védelmet, 
hogy védjék a kiszolgáltatott csoportokat 
és javítsák minden ember életszínvonalát. 
Az említett reformok támogatása 
érdekében a tagállamok kidolgozzák saját 
nemzeti többéves beruházási stratégiáikat. 
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Ezeket a stratégiákat az éves nemzeti 
reformprogramokkal együtt kell bemutatni 
a nemzeti és/vagy uniós finanszírozásban 
részesülő kiemelt beruházási projektek 
ismertetése és koordinálása céljából.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

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 

(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 és társadalmi helyzethez 
kapcsolódó kihívásokat, különösen a nők 
és lányok esetében a meglévő 
egyenlőtlenségek miatt. A jelenlegi 
Covid19-világjárvány, valamint a korábbi 
gazdasági és pénzügyi válság megmutatta, 
hogy a megfelelő életszínvonalat biztosító, 
erős gazdasági és társadalmi struktúrákra 
épülő stabil és ellenálló gazdaságok és 
pénzügyi és szociális jóléti rendszerek 
kialakítása segít 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 
gazdasági, társadalmi, ökológiai és 
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elkerülhető legyen az Unión belüli 
különbségek további elmélyülése.

igazgatási 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, valamint a tagállamok közötti 
vagy az Unió egészén belüli sokkok 
elkerülhető továbbgyűrűző hatásai, ami a 
konvergenciát és a kohéziót érintő 
kihívásokat eredményez.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok szociális jóléti 
rendszerei biztosítják a társadalmak és a 
polgárok számára a tisztességes élethez 
szükséges integrált szolgáltatásokat és 
gazdasági előnyöket, a következő 
beavatkozási területeken: szociális 
biztonság, egészségügy, oktatás, lakhatás, 
foglalkoztatás, igazságszolgáltatás, 
valamint a kiszolgáltatott csoportoknak 
nyújtott szociális szolgáltatások. Ezek 
kulcsszerepet játszanak a társadalmi 
szempontból fenntartható fejlődés 
megvalósításában, előmozdítva az 
egyenlőséget és a társadalmi 
igazságosságot. A Covid19-válság miatt a 
tagállamok szociális jóléti rendszerei 
példa nélküli stresszhelyzetbe és nyomás 
alá kerültek, mivel azokat nem az 
egészségügyi és gazdasági vészhelyzet 
közepette felmerülő társadalmi igények 
kielégítésére alakították ki. A szociális 
jóléti rendszereket oly módon kell 
megerősíteni, hogy teljesíteni tudjanak és 
segíteni tudják a teljes népességet, 
különösen válság vagy rendszerszintű 
sokkok esetén.
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A Covid19-válság gazdasági 
következményei nagymértékben 
csökkentették számos tagállam 
költségvetési mozgásterét, ami aláássa a 
fontos reformok és beruházási prioritások 
végrehajtására való képességüket. 
Miközben az európai szemeszter a 
gazdasági reformok és a beruházási 
prioritások azonosítására szolgáló uniós 
keretrendszert jelenti, a helyreállítás és a 
rezilienciaépítés szükségessége – amelyet 
a Covid19-válság nyomatékosított – 
túlmutat a gazdaságpolitika területén, és 
azt megfelelően előre kell sorolni az 
európai szemeszter kialakítása és 
létrehozása során.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A belföldi gazdaságok magas szintű 
rezilienciájának kialakítását, az 
alkalmazkodóképesség megerősítését, és a 
növekedési potenciál felszabadítását célzó 
reformok végrehajtása az Unió 
szakpolitikai prioritásai közé tartozik. E 
reformok tehát nélkülözhetetlenek a 
gazdasági fellendülés fenntartható pályára 
állításához és a felfelé irányuló gazdasági 
és társadalmi konvergenciafolyamat 
támogatásához. A világjárvánnyal 
kapcsolatos válságot követően erre még 
inkább szükség van ahhoz, hogy lehetővé 
tegyük a gyors helyreállítást.

(5) A belföldi gazdaságok és 
társadalmak magas szintű rezilienciájának 
kialakítását, az alkalmazkodóképesség 
megerősítését, az inkluzív növekedési 
potenciál felszabadítását és a technológiai 
fejlesztésekhez való alkalmazkodást célzó 
reformok végrehajtása az Unió 
szakpolitikai prioritásai közé tartozik E 
reformok tehát nélkülözhetetlenek a 
gazdasági fellendülés fenntartható pályára 
állításához és a felfelé irányuló gazdasági 
és társadalmi konvergenciafolyamat 
támogatásához. Az uniós gazdaságok és 
társadalmak már a Covid19-válságot 
megelőzően is mélyreható változásokon 
mentek keresztül az éghajlatváltozás, a 
környezeti, digitális és demográfiai 
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kihívások, valamint a szociális beruházási 
szakadék miatt. A világjárvánnyal 
kapcsolatos válságot követően erre még 
inkább szükség van ahhoz, hogy lehetővé 
tegyük a gyors helyreállítást. A társadalmi 
fenntarthatóságot és a befogadást a 
befogadó és reziliens társadalmak 
kiépítésére irányuló, szóban forgó 
folyamat szegletkövének kell tekinteni.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nők élvonalbeli szerepet töltenek 
be a Covid19-válságban, mivel Unió-
szerte ők teszik ki az egészségügyi 
dolgozók többségét, és munkahelyi 
feladataik mellett nem fizetett gondozási 
tevékenységeket látnak el, ami az 
egyszülős – 85%-ban nők által irányított – 
családok esetében egyre nehezebbé válik.  
A szilárd gondozási infrastruktúrába való 
beruházás elengedhetetlen a nők és 
férfiak közötti egyenlőség és a nők 
gazdasági szerepvállalásának 
biztosításához, valamint az ellenállóképes 
társadalmak kiépítéséhez, a zömében 
nőket foglalkoztató ágazatban uralkodó 
bizonytalan körülményekkel szembeni 
fellépéshez, a munkahelyteremtés 
fellendítéséhez, a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés megelőzéséhez. 
Emellett az ilyen beruházások pozitív 
hatást gyakorolnak a GDP-re, mivel több 
nő számára teszik lehetővé a fizetett 
munkában való részvételt.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 
visszaesik. Ugyanakkor a jelenlegi 
helyzetben a helyreállítás felgyorsításához 
és a hosszú távú növekedési potenciál 
megerősítéséhez elengedhetetlenül fontos 
támogatni a beruházásokat. A tiszta 
energiára való átállás elősegítésére, 
valamint a lakásszektor és más 
kulcsfontosságú gazdasági ágazatok 
energiahatékonyságának javítására 
irányuló zöld és digitális technológiákba, 
kapacitásokba és eljárásokba való 
beruházás fontos szerepet játszik a 
fenntartható fejlődés megvalósításában és a 
munkahelyteremtés elősegítésében. A fő 
ellátási láncok diverzifikációja révén 
lehetővé teszi azt is, hogy az Unió 
reziliensebb legyen, és kevésbé legyen 
másokra utalva.

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 
visszaesik. Ugyanakkor a jelenlegi 
helyzetben a gazdasági és társadalmi 
helyreállítás felgyorsításához és a hosszú 
távú fenntartható növekedési potenciál 
megerősítéséhez, a társadalmi reziliencia 
és kohézió növeléséhez, valamint az 
egyenlőtlenségek és a szegénység 
fokozódásának elkerüléséhez 
elengedhetetlenül fontos támogatni a 
beruházásokat. A tiszta energiára való 
átállás elősegítésére, valamint a 
lakásszektor és más kulcsfontosságú 
gazdasági ágazatok 
energiahatékonyságának javítására 
irányuló zöld és digitális technológiákba, 
kapacitásokba és eljárásokba való 
beruházás fontos szerepet játszik a 
fenntartható fejlődés megvalósításában és a 
minőségi munkahelyek megtartásában és 
az ellenálló munkaerőpiacok kiépítésében. 
A fő ellátási láncok diverzifikációja révén 
lehetővé teszi azt is, hogy az Unió 
reziliensebb legyen, és függetlenebbé 
váljon.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Ennek tükrében szükség van arra, 
hogy megerősítsük a tagállamok 
támogatásának jelenlegi keretét, és egy 
innovatív eszközön keresztül közvetlen 
pénzügyi támogatást nyújtsunk a 
tagállamoknak. Ezért e rendelet szerint 
létre kell hozni a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközt (a továbbiakban: 
az eszköz) annak érdekében, hogy az 
hatékony pénzügyi támogatást és jelentős 
segítséget biztosítson a reformok és a 

(8) Ennek tükrében szükség van arra, 
hogy megerősítsük a tagállamok 
támogatásának jelenlegi keretét, és egy 
olyan mechanizmust biztosítsunk, amely 
lehetővé teszi, hogy egy innovatív 
eszközön keresztül közvetlen pénzügyi 
támogatást nyújtsunk a tagállamoknak. 
Ezért e rendelet szerint létre kell hozni a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközt 
(a továbbiakban: az eszköz) annak 
érdekében, hogy az hatékony pénzügyi 
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kapcsolódó közberuházások 
végrehajtásához a tagállamokban. Az 
eszköznek átfogónak kell lennie és 
hasznosítania kell a Bizottság és a 
tagállamok által más eszközök és 
programok végrehajtásából nyert 
tapasztalatokat.

támogatást és jelentős segítséget 
biztosítson a Bizottságnak az európai 
szemeszter keretében közzétett 
országspecifikus ajánlásaihoz kapcsolódó 
reformok és a kapcsolódó közberuházások 
végrehajtásához a tagállamokban, különös 
tekintettel az európai zöld 
megállapodásban ismertetett új 
fenntartható növekedési stratégia 
célkitűzéseire, a szociális jogok európai 
pillérének és az ENSZ fenntartható 
fejlesztési céljainak a társadalmi és 
területi kohézió elérésére vonatkozó 
elveire. Az eszköznek átfogónak kell 
lennie és hasznosítania kell a Bizottság és a 
tagállamok által más eszközök és 
programok végrehajtásából nyert 
tapasztalatokat.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Az eszköznek szinergiákat kell 
biztosítania az InvestEU-val és ki kell 
egészítenie azt, lehetővé téve a tagállamok 
számára, hogy helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervükben az InvestEU-n 
keresztül folyósítandó összeget 
különítsenek el a tagállamokban 
letelepedett vállalkozások 
fizetőképességének, valamint ezek 
előkészítő, nyomonkövetési, ellenőrzési, 
auditálási és értékelési tevékenységeinek 
támogatására.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Tükrözve az Európa fenntartható (11) Tükrözve az Európa fenntartható 
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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 
éghajlat-politikai célkitűzések 
támogatására.

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 a méltányos, 
senkit hátra nem hagyó átállásannak és 
azon, átfogó célnak az eléréséhez, hogy az 
uniós költségvetési kiadások 37%-a 
fordítódjon éghajlat-politikai célkitűzések 
támogatására, és ne lehessen olyan 
intézkedéseket finanszírozni, amelyek 
kedvezőtlenül érintik az EU 2050-ig 
megvalósítandó klímasemlegességéhez 
vezető pályát. Továbbá, mivel a 2030-ig 
tartó időszakra vonatkozó menetrend 
holisztikus és ágazatokon átívelő 
szakpolitikai megközelítést igényel a 
gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi 
kihívások teljes körű kezelésének 
biztosítása érdekében, a társadalmi 
fenntarthatóságot ugyanígy prioritásként 
kell kezelni az eszköz keretében.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Tükrözve a szociális jogok európai 
pillérét – mint Európa szociális 
stratégiáját, amely azt hivatott biztosítani, 
hogy a klímasemlegességre és a 
digitalizációra való áttérés, a demográfiai 
változás, valamint a Covid19-válság utáni 
helyreállítás társadalmilag méltányos és 
igazságos legyen – az eszköz hozzá fog 
járulni a pillér 20 alapelvének 
megvalósításához és a társadalmi haladás 
célkitűzéseinek és mérföldköveinek 
eléréséhez.



AD\1213057HU.docx 13/67 PE655.646v02-00

HU

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Annak érdekében, hogy olyan 
intézkedéseket lehessen hozni, amelyek az 
eszközt a gondos gazdasági 
kormányzáshoz kötik, a Tanácsot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az egységes 
végrehajtási feltételek biztosítása céljából, 
a Bizottság javaslatára, végrehajtási jogi 
aktusok útján felfüggessze a helyreállítási 
és rezilienciaépítési programokkal 
kapcsolatos javaslatokra vonatkozó 
határozatok elfogadására rendelkezésre álló 
időszakot, illetve felfüggessze az eszköz 
keretében történő való kifizetéseket, 
amennyiben jelentős meg nem felelés áll 
fenn a (...) szóló, (EU) XXX/XX európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben [CPR] a 
gazdasági kormányzás tekintetében 
meghatározott releváns eseteket illetően. A 
Tanácsot arra is fel kell hatalmazni, hogy 
az említett releváns eseteket illetően, a 
Bizottság javaslatára, végrehajtási jogi 
aktusok útján visszavonja az ilyen 
felfüggesztéseket.

(13) Annak érdekében, hogy olyan 
intézkedéseket lehessen hozni, amelyek az 
eszközt a gondos gazdasági 
kormányzáshoz kötik, a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el a helyreállítási és 
rezilienciaépítési programokkal és az 
eszköz keretében történő kifizetésekkel 
kapcsolatos javaslatokra vonatkozó 
határozatok elfogadására rendelkezésre álló 
időszak részleges vagy teljes felfüggesztése 
vagy az azzal kapcsolatos felfüggesztés 
megszüntetése tekintetében, amennyiben 
jelentős meg nem felelés áll fenn a (...) 
szóló, (EU) XXX/XX európai parlamenti 
és tanácsi rendeletben [CPR] a gazdasági 
kormányzás tekintetében meghatározott 
releváns eseteket illetően. A kifizetések 
felfüggesztéséről szóló határozat nem 
alkalmazandó, feltéve, hogy az általános 
mentesítési záradék aktív. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság előkészítő 
munkája során megfelelő konzultációkat 
folytasson, többek között szakértői szinten 
is. A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elkészítésekor és szövegezésekor a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 
vonatkozó okiratoknak az Európai 
Parlament és a Tanács részére történő 
egyidejű, időben történő és megfelelő 
továbbításáról. 

Módosítás 14

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

(13a) Az eszköz alkalmazási körének a 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióhoz, a zöld és digitális átmenethez, 
az egészségügyhöz, a versenyképességhez, 
a vállalkozói készséghez, az ellenálló 
képességhez, a termelékenységhez, a 
pénzügyi rendszerek stabilitásához, a 
kultúrához, az oktatáshoz és a 
készségekhez, a gyermek- és 
ifjúságpolitikákhoz, a kutatáshoz és 
innovációhoz, az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedéshez, az állami 
egészségügyi rendszerekhez, valamint a 
szociális jogok európai pillérével 
összhangban lévő olyan szakpolitikákhoz 
kapcsolódó szakpolitikai területekre kell 
kiterjednie, amelyek hozzájárulnak 
elveinek érvényesítéséhez, mint amilyen a 
szociális védelem, a minőségi 
munkahelyek és beruházás, a nemek közti 
egyenlőség és a fogyatékossággal élő 
személyek integrációja, a demokratikus 
rendszereket erősítő társadalmi párbeszéd, 
ideértve a hatékony és független 
igazságszolgáltatási rendszereket, 
valamint a médiapluralizmust és a média 
szabadságát.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(14) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzésének annak kell lennie, hogy 
előmozdítsa az Unió gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióját, valamint hogy 
hozzájáruljon az uniós szakpolitikák, az 
ENSZ fenntartható fejlesztési céljai, a 
szociális jogok európai pillére, a Párizsi 
Megállapodás célkitűzéseihez, a belső piac 
megerősítéséhez, az ellenálló gazdasági és 
társadalmi struktúrákhoz, az 
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uniós gazdaságok növekedési 
potenciáljának a Covid19-válságot követő 
helyreállítását és a munkahelyteremtést, 
valamint előmozdítva a fenntartható 
növekedést.

ellenállóképes munkaerőpiacokhoz, a 
demográfiai kihívások kezeléséhez, 
valamint az igazgatási és intézményi 
kapacitás megerősítéséhez. Ennek 
érdekében az eszköznek hozzá kell járulna 
a tagállamok rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javításához, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítéséhez, különös tekintettel a 
kiszolgáltatott csoportokra, valamint a 
klímasemleges Európa 2050-ig történő 
megvalósítását célzó zöld és digitális 
átmenet támogatásához, elősegítve ezáltal 
az uniós gazdaságok növekedési 
potenciáljának a Covid19-válságot követő 
helyreállítását, a minőségi munkahelyek 
létrehozását, valamint a fenntartható 
növekedés és nemek közti egyenlőség, az 
innovatív és fenntartható újraiparosítás és 
infrastruktúra, az oktatási, képzési, 
átképzési és továbbképzési rendszerek 
reformja előmozdítását és az azon 
tagállamokban bevezetendő reformok 
támogatását, amelyek pénzneme nem az 
euró, hogy megkönnyítse az euróra, mint 
fizetőeszközre történő átállásukat.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz egyedi 
célkitűzése az, hogy a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekben a reformokra 
és beruházásokra vonatkozóan 
meghatározott mérföldkövek és célok 
megvalósítása céljából pénzügyi 
támogatást nyújtson. Ezt az egyedi 
célkitűzést az érintett tagállamokkal szoros 
együttműködésben kell megvalósítani.

(15) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz egyedi 
célkitűzése az, hogy pénzügyi támogatást 
nyújtson a tagállamoknak a fejlődésüket 
és a termelő és stratégiai ágazatokba való 
beruházásukat előmozdító projektek 
ösztönzése érdekében, valamint hogy 
strukturáló szerepet játsszon az egyetemes, 
ingyenes és magas színvonalú 
közszolgáltatások biztosításában.. Ezt az 
egyedi célkitűzést az érintett tagállamok 
egyedi fejlesztési stratégiáinak kellő 
tiszteletben tartása mellett kell 
megvalósítani, érdemi hozzájárulást 
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nyújtva azáltal, hogy azonnali válaszokat 
ad a Covid19-válság hatásaira és a 
tagállamok és az Unió társadalmi és 
területi kohéziójának biztosításában 
strukturáló szerepet játszó 
közberuházásokat hajt végre.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

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 helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet képező 
intézkedésekből kell állnia. Ahhoz, hogy az 
elindított reformok széles körű támogatást 
élvezzenek, az eszközt igénybe venni 
kívánó tagállamoknak a helyreállítási és 
rezilienciaépítési programok kidolgozási 
folyamatának részeként a kohéziós 
politika keretében megvalósuló 
partnerségről szóló magatartási kódex 
vonatkozó rendelkezéseivel összhangban 
konzultálniuk kell a helyi és regionális 
hatóságokkal és más érdekelt felekkel, 
köztük a szociális partnerekkel és a civil 
társadalmi szervezetekkel, valamint a 
nemzeti parlamentekkel. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek összhangban 
kell lenniük az Unió stratégiai 
autonómiájával, az ENSZ fenntartható 
fejlesztési céljaival, az Unió Párizsi 
Megállapodás szerinti 
kötelezettségvállalásaival és a „jelentős 
károkozás elkerülését célzó” elvvel, 
valamint az európai szemeszter keretében 
meghatározott országspecifikus 
kihívásokkal és prioritásokkal – különösen 
a szociális és foglalkoztatási politikákkal 
kapcsolatban, figyelembe véve az egyes 
tagállamok számára azonosított specifikus 
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társadalmi indikátorokat –, a nemzeti 
reformprogramokkal, a nemzeti energia- és 
klímatervekkel, a méltányos átállásra 
vonatkozó tervekkel, valamint az uniós 
alapok keretében elfogadott partnerségi 
megállapodásokkal és operatív 
programokkal. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervnek tartalmaznia kell 
az elérendő konkrét szociális mutatókat és 
a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó, a 
2020-2025 közötti időszakra szóló uniós 
stratégia célkitűzéseivel összhangban álló, 
a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 
hatásvizsgálatot. Az európai zöld 
megállapodás és a digitális menetrend, a 
gyermekgarancia, az ifjúsági garancia és 
a szociális jogok európai pillére 
prioritásainak körébe tartozó fellépések 
ösztönzése érdekében a tervnek olyan 
intézkedéseket is meg kell határoznia, 
amelyek relevánsak az e rendeletben 
meghatározott hat szakpolitikai terület 
szempontjából, és közvetlenül 
hozzájárulnak azokhoz. 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. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervek kidolgozásakor konzultáljanak a 
szociális partnerekkel, és lehetőséget 
kapjanak arra, hogy már korai 
szakaszban megtegyék észrevételeiket.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervek tagállamok általi kialakításának és 

(18) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervek tagállamok általi kialakításának és 
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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.

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.

Módosítás 19

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 

(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, a regionális és helyi 
hatóságokkal és más érdekelt felekkel, 
köztük a szociális partnerekkel és a civil 
társadalmi szervezetekkel a terv 
benyújtása előtt folytatott konzultáció 
mértékét, beleértve a célokat és a 
mérföldköveket is, valamint azt, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan milyen hatást fog gyakorolni az 
európai zöld megállapodás céljaira, a 
szociális jogok európai pillérének és az 
ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak 
elveire, különös tekintettel a fenntartható 
növekedési potenciálra, a minőségi 
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országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal. A folyamat során törekedni 
kell a Bizottság és a tagállamok közötti 
szoros együttműködésre, és ki kell 
alakítani azt.

munkahelyek létrehozására, valamint a 
gazdasági és társadalmi rezilienciára, 
továbbá a szociális jogok európai 
pillérével és az Egyesült Nemzetek 
fenntartható fejlődési céljaival 
összhangban álló javítandó társadalmi 
indikátorokat; a tervnek tartalmaznia kell a 
zöld és digitális átállás szempontjából 
releváns és az ezekhez közvetlenül 
hozzájáruló intézkedéseket is, és ahol 
lehetséges, egy becslést a zöld és digitális 
átállás hatásáról az elvesztett 
munkahelyek és a szociális védelem 
hiányának tekintetében, valamint ezen 
problémák megoldására szolgáló 
megfelelő intézkedéseket is; továbbá a 
tervben azt is ki kell fejteni, hogy a javasolt 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
milyen módon áll összhangban az európai 
szemeszter keretében meghatározott 
releváns országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal, valamint be kell mutatnia, 
hogy a terv várhatóan hogyan járul hozzá 
a nemek közötti egyenlőséghez és a nemek 
közötti kiegyensúlyozott növekedéshez és 
munkahelyteremtéshez. A folyamat során 
törekedni kell a Bizottság és a tagállamok 
közötti szoros együttműködésre, és ki kell 
alakítani azt.

Módosítás 20

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 

(22) A Bizottságnak értékelnie kell a 
tagállamok által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket, és szorosan 
együtt kell működnie az érintett 
tagállammal a szociális partnerek és a civil 
társadalmi szervezetek részvételével. 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 
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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 
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.

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 minőségi 
munkahelyek létrehozásához, valamint a 
gazdasági és társadalmi reziliencia 
fokozásához, enyhíti-e a válság gazdasági 
és társadalmi hatását, különös tekintettel a 
kiszolgáltatott csoportokra és a fiatalokra, 
valamint hozzájárul-e az Unió stratégiai 
autonómiájának és az Unió és a 
tagállamok kötelezettségvállalásainak, 
különösen a Párizsi Megállapodásnak, az 
ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak és 
a szociális jogok európai pillérének a 
végrehajtásához, továbbá a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió javításához 
és az infrastrukturális szakadék 
csökkentéséhez; 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, foglalkoztatás és társadalmi 
haladás tekintetében 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 
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mérföldkövekre és célokra, valamint a 
kapcsolódó mutatókra is kiterjedően.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A magas színvonalú tervek 
előkészítéséhez való hozzájárulás, továbbá 
a tagállamok által benyújtott helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervek értékelésében és 
a reformok megvalósítási fokának 
értékelésében a Bizottság számára 
nyújtandó segítség biztosítása érdekében 
rendelkezni kell a szakértői javaslatok, 
valamint a – tagállami kérésre nyújtható – 
partneri tanácsadás alkalmazásáról.

(24) A magas színvonalú tervek 
előkészítéséhez való hozzájárulás, továbbá 
a tagállamok által benyújtott helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervek értékelésében és 
a reformok megvalósítási fokának 
értékelésében a Bizottság számára 
nyújtandó segítség biztosítása érdekében 
rendelkezni kell a szakértői javaslatok, 
valamint a – tagállami kérésre nyújtható – 
partneri tanácsadás alkalmazásáról. 
Amennyiben ez a szaktanácsadás 
munkaügyi politikákat érint, a szociális 
partnereket tájékoztatják és végső fokon 
bevonják. Nem kérhető technikai 
támogatás olyan területeken, amelyek 
teljes egészében vagy részben a szociális 
partnerek hatáskörébe tartoznak, kivéve, 
ha a szociális partnerek ebbe 
beleegyeznek. Az ilyen tevékenységek nem 
áshatják alá a szociális partnerek szerepét 
és nem veszélyeztethetik a kollektív 
tárgyalás autonómiáját.

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 

(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 
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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.

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. A 
Bizottságnak a kérelem időpontjától 
számított két hónapon belül értékelnie kell 
a hiteltámogatásra irányuló kérelmet.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
32 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32a) Amennyiben az érintett tagállam 
objektív körülmények miatt részben vagy 
egészében nem tudja már megvalósítani a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveket, 
beleértve a vonatkozó mérföldköveket és 
célokat, és amennyiben a szociális és 
gazdasági mutatók olyan mértékben 
változnak meg, ami jelentős hatással van 
az eredetileg benyújtott tervre, az érintett 
tagállam határozatának módosítására 
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vagy felváltására irányuló, indokolással 
ellátott kérelmet intézhet a Bizottsághoz. 
Ennek érdekében a tagállamok számára 
lehetővé kell tenni, hogy javaslatokat 
tegyenek a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv módosítására, és 
igénybe vehessék a technikai támogatási 
eszközt.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
32 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32b) Amennyiben a Bizottság úgy 
határoz, hogy a jogállamisággal 
kapcsolatos hiányosságok esetén 
felfüggeszti a tagállam számára 
elkülönített finanszírozást, a regionális és 
helyi szinten támogatható intézkedéseknek 
továbbra is részesülniük kell az eszközből.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
32 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32c) A túlzott egyensúlyhiánnyal 
szembesülő tagállamok, azok a 
tagállamok, amelyek fizetőeszköze nem az 
euró és a jelentős strukturális fejlődési 
késedelemmel szembesülő tagállamok 
számára lehetővé kell tenni, hogy 
helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveikben reformokat javasoljanak azon 
problémák megoldására, amelyek a 
szóban forgó túlzott egyensúlyhiányhoz 
vezettek.

Módosítás 26
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Rendeletre irányuló javaslat
34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34a) A tagállamoknak biztosítaniuk 
kell, hogy a kommunikációs 
tevékenységeket – különös tekintettel az 
eszköz keretében nyújtott támogatás 
láthatóságával kapcsolatos kötelezettségre 
– megfelelő módon hajtsák végre a 
megfelelő regionális és helyi szinten, 
többféle csatornán keresztül, 
megkülönböztetésmentes módon.

Módosítás 27

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 eljárás13 alkalmazásával 
a Bizottság gyakorolja. 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 

(39) A Bizottságnak felhatalmazást kell 
kapnia arra, hogy a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el a tagállamok által 
végrehajtandó helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek és a megfelelő, és 
a megfelelő, ezekre allokált pénzügyi 
hozzájárulások meghatározására 
vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság előkészítő munkája során 
megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten is. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elkészítésekor és szövegezésekor a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 
vonatkozó okiratoknak az Európai 
Parlament és a Tanács részére történő 
egyidejű, időben történő és megfelelő 
továbbításáról. A felhatalmazáson alapuló 
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 
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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.

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 a 
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. A 
Szerződés 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, a független 
igazságszolgáltatás, a médiapluralizmus 
és a tömegtájékoztatás szabadsága 
elengedhetetlen előfeltételei a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásnak és a 
hatékony uniós finanszírozásnak.

________________________________

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.).

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
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3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe – a következő generáció jobb 
jövőjének megteremtése, a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió javítása, a 
növekedést ösztönző reformok 
előmozdítása és a belső piac megerősítése 
révén — a következő hat szakpolitikai 
terület tartozik:

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) zöld átállás, figyelembe véve az 
európai zöld megállapodás célkitűzéseit;

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) digitális transzformáció, 
figyelembe véve a digitális menetrend 
célkitűzéseit;

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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c) gazdasági kohézió, termelékenység 
és versenyképesség, figyelembe véve az 
uniós ipari és a kkv-stratégia célkitűzéseit;

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) intézményi reziliencia és 
kapacitásépítés;

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az Európai Helyreállítási Eszköz 
körébe tartozó szakpolitikák, figyelembe 
véve az ifjúsági garancia és a 
gyermekgarancia célkitűzéseit.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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3a. cikk
1. E rendelet alkalmazása során 
teljes mértékben tiszteletben tartják a 
Szerződés 152. cikkét, és az e rendelet 
alapján kiadott nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek tiszteletben tartják 
a bérképzésre vonatkozó nemzeti 
gyakorlatokat és intézményeket. E 
rendelet tiszteletben tartja az Európai 
Unió Alapjogi Chartájának 28. cikkét, és 
ennek megfelelően nem érinti a nemzeti 
joggal és gyakorlattal összhangban a 
kollektív szerződésekkel kapcsolatos 
tárgyalásokhoz, azok megkötéséhez és 
érvényesítéséhez, illetve a kollektív 
fellépéshez való jogot.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 37

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

(1a) Az eszköz hozzájárul az uniós 
szakpolitikák célkitűzéseihez, a Párizsi 
Megállapodás szerinti uniós 
kötelezettségvállalásokhoz, valamint a 
belső piac, a szociális jogok európai 
pillére és az ENSZ fenntartható fejlesztési 
céljai megerősítéséhez olyan intézkedések 
végrehajtása révén, mint például:

Módosítás 38

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a klímasemleges Unióra való 
2050-ig történő átálláshoz méltányos 
átmenet a leginkább érintett régiók 
támogatásával, fenntartható mobilitás és 
infrastruktúra, az energiaszegénység 
kezelése, az energia- és erőforrás-
hatékonyság, a megújuló energiaforrások 
előmozdítása, az energiadiverzifikáció 
megvalósítása és az energiabiztonság 
biztosítása, a mezőgazdasági ágazatra, a 
halászatra és a vidéki és határokon 
átnyúló területek fenntartható 
fejlesztésére vonatkozó intézkedések;

Módosítás 39

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az állami foglalkoztatási 
szolgálatok szerepének digitalizálása és 
kiterjesztése érdekében, és amelyek 
előmozdítják a digitális infrastruktúrát, 
javítják a digitális munkához való 
hozzáférést és előmozdítják a digitális 
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készségek fejlesztését;

Módosítás 40

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ellenállóképes, tisztességes 
munkakörülményeket biztosító 
munkaerőpiacok kiépítéséhez, a belső piac 
megerősítése, a beruházások ösztönzése és 
a felfelé irányuló gazdasági és társadalmi 
konvergencia folyamatának támogatása, a 
vállalkozói lehetőségek és készségek 
fellendítését célzó intézkedések, a 
beruházások és a kkv-k számára kedvező 
környezet megteremtése, beleértve az 
innovatív és fenntartható újraiparosítást, 
az ipari ágazatba történő beruházásokat, 
az Unió termelési és stratégiai 
kapacitásának megszilárdítása, az ipari 
ökoszisztémák fejlesztése, valamint azon 
tagállamok támogatása, amelyek 
pénzneme nem az euró, a közös valuta 
bevezetésére irányuló erőfeszítéseikben;

Módosítás 41

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a társadalmi befogadás érdekében, 
a szociális biztonság, valamint a szociális 
jóléti és védelmi rendszerek megerősítése, 
szociális párbeszéd, szociális 
infrastruktúra fejlesztése, minőségi 
munkahelyek, a fogyatékossággal élők 
befogadása, a nemek közötti egyenlőség, a 
szegénység és az egyenlőtlenségek 
kezelése, a nemek közötti bérszakadék, a 
megfelelő családi szabadság és a 
rugalmas munkafeltételek, valamint a nők 
munkaerő-piaci részvételének növelése, 
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többek között az esélyegyenlőség és a 
szakmai előmenetel biztosítása révén;

Módosítás 42

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a tagállamok és regionális és helyi 
hatóságaik igazgatási és intézményi 
kapacitásának erősítése az intézmények, a 
kormányzás, a közigazgatás, valamint a 
gazdasági és szociális ágazatok előtt álló 
kihívásokkal kapcsolatban, a 
közegészségügy és az egészségügyi 
rendszerek javítása, beleértve a jobb 
válságreagálási kapacitást, a minőségi és 
megfizethető gondozási és otthoni 
gondozási szolgáltatások fejlesztését, a 
biztonságosabb, jobb minőségű és 
hozzáférhetőbb otthonokat és 
gondozóközpontokat, az orvosi 
berendezéseket és a valamennyi polgár 
számára hozzáférhető orvosi 
szolgáltatásokat, a közintézmények azon 
képességének javítását célzó intézkedések, 
hogy garantálni tudják a mobilis és a 
határ menti ingázók jogait, beleértve a 
biztonságos és egyenlő munkafeltételeket, 
a jogszabályoknak megfelelő bérezést és 
minden szükséges tájékoztatást, a 
pénzügyi rendszerek stabilitása 
érdekében, a hatékony és független 
igazságszolgáltatási rendszerek 
megerősítése, a médiapluralizmus és a 
tömegtájékoztatás szabadságának 
előmozdítása;

Módosítás 43

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(f) hogy kezelje a demográfiai, 
valamint a kultúra, az oktatás, az egész 
életen át tartó tanulás és a szakképzés 
tekintetében felmerülő kihívásokat, 
beleértve a nemzeti és regionális 
továbbképzési és átképzési stratégiák és 
intézkedések kidolgozását, a munkaerő-
piaci fejlemények jobb előrejelzését, a 
gyermek- és ifjúságpolitikát, a mindenki 
számára biztosított esélyegyenlőséget és 
hozzáférést, a nyugdíjreformokat, 
középpontba helyezve a munkavállalók és 
az önálló vállalkozók 
nyugdíjrendszereinek fenntarthatóságát 
és megfelelőségét, valamint a 
nyugdíjjogosultságok megszerzése terén a 
nők és férfiak közötti esélyegyenlőséget.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az általános célkitűzés 
megvalósítása érdekében a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz egyedi 
célkitűzése az, hogy pénzügyi támogatást 
nyújtson a tagállamoknak a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveikben a reformokra 
és beruházásokra vonatkozóan 
meghatározott mérföldkövek és célok 
megvalósítása céljából, szem előtt tartva 
ugyanakkor, hogy a gazdasági 
különbségek, a társadalmi egyenlőtlenség 
és a gyenge szociális védelem tovagyűrűző 
hatásai aláássák az Unió általános 
stabilitását. Ezt az egyedi célkitűzést az 
érintett tagállamokkal szoros 
együttműködésben kell megvalósítani.
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Módosítás 45

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Azok a tagállamok, amelyek 
fizetőeszköze nem az euró, és jelentős 
lemaradással küzdenek a strukturális 
fejlődés terén, problémáik kezelésére 
irányuló helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveket terjeszthetnek elő.

Módosítás 46

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz keretében a 
tagállamok által 2020. február 1-je után 
kezdeményezett reformok és beruházások 
minősülnek támogathatónak.

Módosítás 47

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 

(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 kapcsolatos kiadások is, 
amennyiben azok kapcsolódnak e rendelet 
célkitűzéseihez, és amennyiben azok [a 
technikai támogatási eszközről szóló 
2020/0103 (COD)] rendelet 7. cikke 
szerint nem jogosultak technikai 
támogatásra. Amennyiben egy tagállam 
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kapcsolódnak e rendelet célkitűzéseihez, 
továbbá az információk feldolgozására és 
cseréjére összpontosító 
információtechnológiai hálózatokkal, 
illetve a szervezeti információtechnológiai 
eszközökkel kapcsolatos kiadások, 
akárcsak az adott eszköz irányítása 
tekintetében a Bizottságnál felmerült 
minden egyéb technikai és igazgatási 
segítségnyújtási kiadás. A kiadások 
emellett magukban foglalhatják egyéb 
támogató tevékenységeknek – például a 
projektek helyszíni minőség-
ellenőrzésének és nyomon követésének – a 
költségeit, valamint a reformok és 
beruházások értékelésével és 
végrehajtásával kapcsolatos partneri 
tanácsadás és szakértői közreműködés 
költségeit.

nem használja fel a rendelkezésére 
bocsátott forrásokat, e forrásokat a 
regionális és helyi hatóságokkal és más 
érdekelt felekkel, köztük a szociális 
partnerekkel és a civil társadalmi 
szervezetekkel folytatott konzultációt 
követően a Bizottság kidolgozott 
javaslatok céljára felhasználhatóvá teheti 
a kutatás élénkítését támogató 
intézkedésekről folytatott nyílt viták, a 
nyilvános viták és a Covid19-válság 
negatív következményeinek kezeléséhez 
szükséges reformokkal kapcsolatos 
információk terjesztésének ösztönzése 
érdekében.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A(z) […)]-ra vonatkozó közös 
rendelkezések megállapításáról szóló 
rendelet [CPR] 15. cikkének (7) 
bekezdésében meghatározott esetek 
bármelyikével kapcsolatos jelentős meg 
nem felelés esetén a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad 
el a 27a. cikkel összhangban a 17. cikk (1) 
bekezdésében és a 17. cikk (2) 
bekezdésében említett határozatok 
elfogadására rendelkezésre álló időszak 
felfüggesztését illető határozatról, illetve a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
keretében történő kifizetések részleges 
vagy teljes felfüggesztéséről.

Módosítás 49

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 50

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A 17. cikkben említett időtartam 
felfüggesztését az e cikk (1) bekezdésben 
említett határozat elfogadását követő 
naptól kell alkalmazni.

Módosítás 51

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) Az (1) bekezdésben említett, a 
kifizetések felfüggesztéséről szóló 
határozat nem alkalmazandó, feltéve, 
hogy az általános mentesítési záradék 
aktív.

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A(z) (...)-ra/-re vonatkozó közös 
rendelkezések megállapításáról szóló 
rendelet 15. cikkének (11) bekezdésében 
említett esetek bármelyike esetén a Tanács 

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

Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktust fogad el a 27a. cikkel összhangban 
az előző bekezdésben említett időtartam, 
illetve kifizetések felfüggesztésének 
megszüntetéséről. A vonatkozó eljárások, 
illetve kifizetések a felfüggesztés 
megszüntetését követő napon 
folytatódnak.

Módosítás 53

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben a Bizottság úgy 
határoz, hogy a jogállamisággal 
kapcsolatos hiányosságok miatt 
felfüggeszti a tagállam számára 
elkülönített finanszírozást, a regionális és 
helyi szinten támogatható intézkedéseknek 
továbbra is részesülniük kell az eszközből.

Módosítás 54

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.
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Módosítás 55

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) annak kifejtése, hogy a tervben 
szereplő intézkedések várhatóan miként 
kezelik az Európai Unióról szóló szerződés 
2. cikkében rögzített értékek tekintetében 
fennálló hiányosságokat;

Módosítás 56

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) annak kifejtése, hogy a tervben 
szereplő intézkedések hogyan veszik 
figyelembe a nonprofit civil társadalmi 
szervezetektől és a tagállam helyi vagy 
regionális hatóságaitól kapott 
álláspontokat.

Módosítás 57

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 

(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. A 
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intézkedéseket foglalnak magukban. helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
elkészítéséhez a tagállamok a(z) 
XX/YYYY-i [a technikai támogatási eszköz 
létrehozásáról szóló] rendelettel 
összhangban igénybe vehetik a technikai 
támogatási eszközt.

Módosítás 58

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Tükrözve az Európa fenntartható 
növekedési stratégiájának számító európai 
zöld megállapodást, valamint a Párizsi 
Megállapodásnak és az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljainak a 
végrehajtására tett uniós 
kötelezettségvállalásokat, minden 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
legalább 37%-ának éghajlati 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.

Módosítás 59

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Tükrözve a társadalmi haladásra 
irányuló európai stratégiának számító, a 
szociális jogok európai pillérét, minden 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
teljes összege jelentős részének hozzá kell 
járulnia a szociális jogok európai 
pillérének célkitűzéseihez. A Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján 
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elfogadja a vonatkozó módszertant, hogy 
segítse a tagállamokat e követelmény 
teljesítésében.

Módosítás 60

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) Az Európai Uniós Helyreállítási 
Eszközhöz jövőorientált jellegét tükrözve, 
valamint elismerve a digitális 
készségfejlesztési program, a 
gyermekgarancia és az ifjúsági garancia 
jelentőségét, 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 minőségi 
foglalkoztatási, oktatási és szakképesítési 
megoldások és válaszok révén.

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 
európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
strukturális kihívásokkal és prioritásokkal, 
különösen azokkal, amelyek a 3. cikkben 
szereplő szakpolitikai területek, valamint a 
területi, szociális és gazdasági kohézió 
szempontjából lényegesek vagy azokból 
következnek, figyelembe véve a regionális 
és helyi különbségekhez kapcsolódó 
beruházási szükségleteket és kihívásokat 
A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek hozzá kell járulniuk az Unió 
stratégiai autonómiájához, az 
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politikai terveikben és azok aktualizált 
változataiban, a Méltányos Átállást 
Támogató Alap22 égisze alatt létrejött 
méltányos területi átállási tervekben, 
valamint az uniós alapok keretében 
megkötött partnerségi megállapodásokban 
és operatív programokban szerepeltetnek.

éghajlatsemlegesség 2050-ig történő 
megvalósításához, valamint a szociális 
jogok európai pillérének és a fenntartható 
fejlesztési céloknak a végrehajtása révén a 
társadalmi fenntarthatósághoz. A 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveknek 
emellett azokkal az információkkal is 
összhangban kell lenniük, amelyeket a 
tagállamok az európai szemeszter 
keretében benyújtott nemzeti 
reformprogramokban, az (EU) 2018/1999 
rendelet21 értelmében kidolgozott nemzeti 
energia- és éghajlat-politikai terveikben és 
azok aktualizált változataiban, a Méltányos 
Átállást Támogató Alap22 égisze alatt 
létrejött méltányos területi átállási 
tervekben, valamint az uniós alapok 
keretében megkötött partnerségi 
megállapodásokban és operatív 
programokban szerepeltetnek.

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

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

22 […] 22 […]

Módosítás 62

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (EU)XX/xx európai parlamenti 
és tanácsi rendelet 6. cikkével 
összhangban a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket a regionális és 
helyi hatóságokkal, valamint más érdekelt 
felekkel, köztük a szociális partnerekkel és 
a civil társadalmi szervezetekkel folytatott 
konzultációt követően kell kidolgozni1a;
____________________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) XX/xx rendelete (XX) az Európai 
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Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai 
Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra 
és az Európai Tengerügyi és Halászati 
Alapra vonatkozó közös rendelkezések, 
valamint az előbbiekre és a Menekültügyi 
és Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági 
Alapra és a Határigazgatási és 
Vízumeszközre vonatkozó pénzügyi 
szabályok megállapításáról (HL L ...)

Módosítás 63

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A technológiai fejlődést szem előtt 
tartva az eszköz hozzájárulhat a digitális 
infrastruktúrákra és készségekre irányuló 
integrált beruházási tervek elfogadásához 
és azok hatékony finanszírozási keretének 
létrehozásához, annak érdekében, hogy 
maximalizálja az uniós régiók 
versenyképességét.

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az érintett tagállam által benyújtott 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv a 
nemzeti reformprogram mellékletét képezi, 
és azt legkésőbb április 30-ig hivatalosan 
be kell nyújtani. A tagállamok a terv 
tervezetét az előző év október 15-től 
kezdődően nyújthatják be a következő év 
költségvetés-tervezetével együtt.

(2) Az érintett tagállam által benyújtott 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv a 
nemzeti reformprogram mellékletét képezi, 
és azt legkésőbb április 30-ig hivatalosan 
be kell nyújtani. A tagállamok a terv 
tervezetét az előző év október 15-től 
kezdődően nyújthatják be a következő év 
költségvetés-tervezetével együtt. Az ilyen 
tervezeteket konzultáció céljából 
legkésőbb februárban, a terv Bizottsághoz 
történő hivatalos benyújtásának áprilisi 
határideje előtt be kell nyújtani a szociális 
partnereknek, lehetővé téve a szociális 
partnerek számára, hogy legalább 30 
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napon belül írásban reagáljanak.

Módosítás 65

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 várhatóan 
hogyan fogják kezelni az európai 
szemeszter keretében meghatározott 
releváns – különösen a szociális és 
foglalkoztatási politikákhoz kapcsolódó – 
országspecifikus kihívásokat és 
prioritásokat;

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) annak ismertetése, hogy a terv 
miként erősíti a növekedési potenciált, a 
minőségi munkahelyteremtést, a 
társadalmi haladást, valamint a gazdasági 
és társadalmi rezilienciát az érintett 
tagállamban, hogyan csökkenti az 
infrastrukturális hiányokat, enyhíti a 
válság gazdasági és társadalmi hatásait, 
különösen a legsérülékenyebb személyek 
és a fiatalok, valamint a kkv-k gazdasági 
hatása tekintetében, továbbá miként járul 
hozzá a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió és a konvergencia javításához, 
valamint az Unió stratégiai 
autonómiájához;

Módosítás 67

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a regionális és helyi hatóságokkal, 
valamint más érdekelt felekkel – köztük a 
szociális partnerekkel és a civil társadalmi 
szervezetekkel – a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv benyújtása előtt 
folytatott konzultáció mértéke; a terven 
felül a szociális partnerek írásbeli 
hozzájárulását is be kell nyújtani;

Módosítás 68

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 szereplő hat 
pillérhez;

Módosítás 69

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv által elérendő 
szociális mutatók, valamint a szociális 
jogok európai pillérének 
megvalósításához és az Egyesült 
Nemzetek fenntartható fejlődési céljainak 
eléréséhez való hozzájárulás;

Módosítás 70

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) adott esetben egy becslés a zöld és 
digitális átállás hatásáról, az elvesztett 
munkahelyek vagy létrehozott 
munkahelyek tekintetében, valamint ezen 
problémák megoldására szolgáló 
megfelelő intézkedések, különösen 
azokban a régiókban, melyek jelentős 
energetikai átalakuláson mennek 
keresztül;

Módosítás 71

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) annak ismertetése, hogy miként 
tesznek eleget az intézkedések az 
interoperabilitás, az energiahatékonyság, 
az adatvédelem, a digitális egyenlőség 
előmozdítása, a digitális hozzáférhetőség, 
a nyílt forráskódú szoftver- és a nyílt 
hardvermegoldások, valamint a személyes 
adatok elvének;

Módosítás 72

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cd) a legutóbbi európai szemeszter 
keretében elfogadott vonatkozó 
dokumentumok közötti koherencia 
ismertetése;

Módosítás 73

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ce) annak részletes kifejtése, hogy az 
intézkedések várhatóan hogyan 
biztosítják, hogy a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervre igényelt összeg 
legalább 37%-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;

Módosítás 74

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cf) annak részletes kifejtése, hogy az 
intézkedések várhatóan hogyan 
biztosítják, hogy a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervre igényelt összeg 
jelentős hányada hozzájáruljon a szociális 
jogok európai pillérében foglalt 
célkitűzések megvalósításához, a Bizottság 
által a 14. cikk (1) bekezdésével 
összhangban rendelkezésre bocsátott 
módszertan alapján;

Módosítás 75

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cg) a terv nemi szempontú 
hatásvizsgálata, összhangban a nemi 
esélyegyenlőségi stratégiában 
meghatározott célkitűzésekkel, hogy 
hatékonyan kezelje a válság nemek közötti 
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egyenlőségre gyakorolt negatív hatását, 
különösen a minőségi munkahelyek nők 
számára történő létrehozásának, a nemek 
közötti bérszakadék csökkentésének és a 
női vállalkozók hitelhez jutásának 
biztosításával, valamint a nemi alapú 
erőszak és a szexuális zaklatás 
megelőzését és felszámolását célzó 
intézkedések révén;

Módosítás 76

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ch) az összeférhetetlenség hiányának 
garantálása az uniós költségvetés 
végrehajtásának vonatkozásában, a 
tervben foglalt valamennyi közberuházási 
intézkedés esetében;

Módosítás 77

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ci) annak bemutatása, hogy a tervben 
szereplő tervezett reformok és 
beruházások megfelelnek a jelentős 
károkozás elkerülését célzó elvnek;

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – c j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cj) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv érintett tagállam általi eredményes 
végrehajtását biztosító megoldások, 
beleértve a javasolt mérföldköveket és 

cj) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv érintett tagállam általi eredményes 
végrehajtását biztosító megoldások, 
beleértve a javasolt mérföldköveket és 
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célokat, valamint a kapcsolódó mutatókat; célokat, valamint a kapcsolódó mutatókat, 
köztük azt, hogy miként javítja a terv a 
szociális eredménytábla szerinti 
országspecifikus teljesítményt;

Módosítás 79

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) arra vonatkozó biztosíték, hogy 
pénzügyi támogatást csak olyan 
vállalkozásoknak nyújtanak, amelyek 
tiszteletben tartják az alkalmazandó 
kollektív szerződéseket, és székhelyüket 
nem az adózási szempontból nem 
együttműködő joghatóságok felülvizsgált 
európai uniós jegyzékéről szóló tanácsi 
következtetések I. mellékletében említett 
valamely joghatóságban jegyezték be;

Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervükre irányuló javaslatok előkészítése 
során a tagállamok kérhetik, hogy a 
Bizottság szervezze meg a bevált 
gyakorlatok cseréjét, lehetővé téve a 
kérelmező tagállamok számára más 
tagállamok tapasztalatainak felhasználását. 
A tagállamok a technikai támogatási 
eszköz keretében technikai támogatást is 
kérhetnek az arról szóló rendelettel 
összhangban.

(4) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervükre irányuló javaslatok előkészítése 
során a tagállamok kérhetik, hogy a 
Bizottság szervezze meg a bevált 
gyakorlatok cseréjét, lehetővé téve a 
kérelmező tagállamok számára más 
tagállamok tapasztalatainak felhasználását. 
A tagállamok a technikai támogatási 
eszköz keretében technikai támogatást is 
kérhetnek az arról szóló rendelettel 
összhangban. A technikai támogatásnak 
maradéktalanul tiszteletben kell tartania a 
kollektív tárgyalással kapcsolatos nemzeti 
szabályokat és gyakorlatokat. A technikai 
támogatási tevékenységek nem áshatják 
alá a szociális partnerek szerepét, és nem 
veszélyeztethetik a kollektív tárgyalás 
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autonómiáját. Nem kérhető technikai 
támogatás olyan területeken, amelyek 
teljes egészében vagy részben a szociális 
partnerek hatáskörébe tartoznak, kivéve, 
ha a szociális partnerek beleegyezésüket 
adják.

Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

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 relevanciáját és 
koherenciáját, valamint annak a gazdasági, 
társadalmi és egészségügyi szükségletek 
kezeléséhez való hozzájárulását. Ezért az 
értékelés a következő kritériumokat veszi 
figyelembe:

Módosítás 82

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 83

Rendeletre irányuló javaslat
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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

Módosítás 84

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv hozzájárul-e az Unió és tagállamai 
kötelezettségvállalásainak teljesítéséhez, 
különösen a klímasemleges Unió 2050-ig 
történő megvalósítására vonatkozó uniós 
éghajlat-politikai célkitűzésekhez, 
beleértve a Párizsi Megállapodás és az 
európai zöld megállapodás keretében 
vállalt kötelezettségeket, valamint a 
szociális jogok európai pillére, a nemek 
közötti egyenlőségre vonatkozó európai 
stratégia és az ENSZ fenntartható 
fejlesztési céljai alapelveinek 
végrehajtásához;

Módosítás 85

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan tartós hatást gyakorol-e az 
érintett tagállamra, és a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv legalább 37%-a 
hozzájárul-e az éghajlatváltozás elleni 
küzdelemhez;
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Módosítás 86

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 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
javításához;

d) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan segíti-e a 3. és a 
4. cikkben meghatározott területeket és 
célkitűzéseket;

Módosítás 87

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 88

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

f) a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv olyan koherens 
intézkedéseket tartalmaz-e a reformok és a 
közberuházási projektek végrehajtására 
vonatkozóan, amelyek koherens 
fellépéseket képeznek;
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Módosítás 89

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

g) az érintett tagállam által javasolt 
intézkedések várhatóan biztosítják-e a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
eredményes végrehajtását, a tervezett 
ütemtervre, a javasolt mérföldkövekre és 
célokra, valamint a kapcsolódó mutatókra 
is kiterjedően, amelyeknek magukban kell 
foglalniuk a szociális eredménytábla által 
lefedett területeken elért előrehaladást;

Módosítás 90

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 91

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervre igényelt összeg jelentős hányada a 
szociális jogok európai pillérében foglalt 
célkitűzések végrehajtásához járul-e hozzá 
a Bizottság által a 14. cikk (1) 
bekezdésével összhangban rendelkezésre 
bocsátott módszertan alapján.
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Módosítás 92

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tagállam általi 
hivatalos benyújtását követő két hónapon 
belül a 27a. cikknek megfelelően, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján 
határozatot fogad el, amelyben értékeli a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervet. 
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.

Módosítás 93

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 94

Rendeletre irányuló javaslat
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17 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Módosítás 95

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Amennyiben az érintett tagállam 
objektív körülmények miatt részben vagy 
egészében nem tudja már megvalósítani a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervet, 
beleértve azt is, amennyiben a szociális és 
gazdasági mutatók olyan mértékben 
változnak meg, ami jelentős hatással van 
az eredeti javaslatra, 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 – a nemzeti szociális partnerek és 
egyéb érintett felekkel folytatott 
konzultációt követően – módosított vagy új 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervre 
tehet javaslatot. A tagállam e célból 
használhatja a technikai támogatási 
eszközt, és bármikor benyújthat technikai 
támogatásra vonatkozó kérelmet.

Módosítás 96

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A bizottsági végrehajtási jogi 
aktussal jóváhagyott helyreállítási és 

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

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

Módosítás 97

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) Amennyiben az érintett tagállam a 
felfüggesztéstől számított hat hónapos 
időtartamon belül nem hozta meg a 
szükséges intézkedéseket, a Bizottság az 
érintett pénzügyi hozzájárulás összegét a 
regionális és helyi önkormányzatok és 
más érdekelt felek – köztük a szociális 
partnerek, valamint a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben meghatározott 
kihívások kezeléséhez hozzájáruló civil 
társadalmi szervezetek – rendelkezésére 
bocsáthatja, miután lehetőséget adott az 
érintett tagállamnak arra, hogy a bizottsági 
megállapítások közlésétől számított két 
hónapon belül megtegye észrevételeit.
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Módosítás 98

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a) A pénzeszközöknek a 
jogállamisággal kapcsolatos hiányosságok 
miatti felfüggesztése esetén a Bizottság 
biztosítja, hogy a támogatásra jogosult 
regionális és helyi hatóságok és más 
érdekelt felek, köztük a szociális partnerek 
és a civil társadalmi szervezetek továbbra 
is részesüljenek az Eszköz előnyeiből.

Módosítás 99

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) Amennyiben az érintett tagállam a 
17. cikk (1) bekezdésében említett 
határozat elfogadásának napjától számított 
tizennyolc hónapon belül nem mutat fel 
kézzelfogható előrehaladást a vonatkozó 
mérföldkövek és célok tekintetében, a 
pénzügyi hozzájárulás összegét a 
regionális és helyi önkormányzatok és 
más érdekelt felek – köztük a szociális 
partnerek, valamint a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben meghatározott 
kihívások kezeléséhez hozzájáruló civil 
társadalmi szervezetek – rendelkezésére 
kell bocsátani.

Módosítás 100

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a pénzügyi hozzájárulás 
törlésére vonatkozó határozatot hoz, 

Az érintett tagállam számára lehetővé kell 
tenni, hogy a kézzelfogható előrehaladás 
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miután lehetőséget adott az érintett 
tagállamnak arra, hogy a kézzelfogható 
előrehaladás elmaradását megállapító 
bizottsági értékelés közlésétől számított két 
hónapos időtartamon belül megtegye 
észrevételeit.

elmaradását megállapító bizottsági 
értékelés közlésétől számított két hónapos 
időtartamon belül megtegye észrevételeit.

Módosítás 101

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az érintett tagállam az európai szemeszter 
keretében félévente jelentést tesz a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
megvalósítása terén elért eredményekről, 
beleértve a 17. cikk (6) bekezdésében 
említett operatív szabályokat is. E célból a 
tagállamok féléves jelentéseit, beleértve az 
eszközzel, az európai strukturális és 
befektetési alapokkal és más uniós 
finanszírozású programokkal való 
koordinációt biztosító intézkedéseket, 
megfelelően meg kell jeleníteni a nemzeti 
reformprogramokban, amelyek a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
végrehajtása terén elért eredményekről 
szóló jelentéstétel eszközeként 
alkalmazandók A jelentést indokolatlan 
késedelem nélkül, egyidejűleg kell 
továbbítani az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

Módosítás 102

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 

(1) A Bizottság a 17. cikknek 
megfelelően a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusával elfogadott 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveket 
és azok értékelését indokolatlan késedelem 
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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.

nélkül, egyidejűleg továbbítja az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

Módosítás 103

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamoknak biztosítaniuk 
kell, hogy a Bizottság kommunikációs 
tevékenységét – különösen az eszköz 
keretében nyújtott támogatás 
felhasználására vonatkozó kötelezettség 
tekintetében – megfelelő módon terjesszék 
a megfelelő regionális és helyi szinteken.

Módosítás 104

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 
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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. A társadalmi haladásra irányuló tervek 
esetében az eredménytábla a szemeszter 
folyamatának szociális eredménytábláján 
alapul, és kiegészíti azt.
(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 
visszavonásának státuszát.
(7) A Bizottság az Európai Parlament 
illetékes bizottságai által szervezett 
meghallgatásokon ismerteti az 
eredménytáblát.

Módosítás 105

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Éves jelentés Negyedéves jelentés
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Módosítás 106

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 107

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.

Módosítás 108

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az éves jelentés a következő 
információkat tartalmazza:

(3) A negyedéves jelentés a következő 
információkat tartalmazza:

Módosítás 109

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a technikai támogatási eszköz 
használata a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek kidolgozására, 
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végrehajtására, felülvizsgálatára és 
javítására; 

Módosítás 110

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) információk a regionális és helyi 
hatóságokkal, valamint más érdekelt 
felekkel – köztük a szociális partnerekkel 
és a civil társadalmi szervezetekkel – a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
benyújtása előtt folytatott konzultáció 
mértékéről;

Módosítás 111

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bc) a 16. cikk (3) bekezdésének ba) 
pontjában foglalt rendelkezések 
teljesítésének mértéke.

Módosítás 112

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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



AD\1213057HU.docx 61/67 PE655.646v02-00

HU

Régiók Bizottságának.

Módosítás 113

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az utólagos értékelő jelentés az e 
rendelet által létrehozott eszközök átfogó 
értékeléséből áll és információt tartalmaz 
azok hosszú távú hatásáról.

(4) Az utólagos értékelő jelentés az e 
rendelet által létrehozott eszközök átfogó 
értékeléséből áll és információt tartalmaz 
azok hosszú távú hatásáról, beleértve a nők 
és férfiak közötti egyenlőségre gyakorolt 
hatást.

Módosítás 114

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az uniós finanszírozás címzettjei 
elismerik az uniós finanszírozás eredetét, 
és (különösen az intézkedések és azok 
eredményeinek népszerűsítésekor) 
gondoskodnak annak láthatóságáról azáltal, 
hogy következetes, hatékony és arányos 
módon célzott információkat juttatnak el a 
nyilvánosságnak, többek között a médián 
keresztül megkülönböztetésmentes módon.

Módosítás 115

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
a Bizottság (2) bekezdésben említett 
információs és kommunikációs 
tevékenységét – különösen az eszköz 
keretében nyújtott támogatás 
felhasználására vonatkozó kötelezettség 
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tekintetében – megfelelő módon terjesszék 
a megfelelő regionális és helyi szinteken.

Módosítás 116

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 117

Rendeletre irányuló javaslat
27 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27a. 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. cikk (1) és (2) 
bekezdésében és a 17. cikk (1) 
bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására 
vonatkozó felhatalmazása hétéves 
időtartamra szól … [e rendelet 
hatálybalépésének dátuma]-tól/-től 
kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb 
kilenc hónappal a hétéves időtartam vége 
előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A 
felhatalmazás hallgatólagosan 
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meghosszabbodik a korábbival megegyező 
időtartamra, amennyiben az Európai 
Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a 
meghosszabbítást legkésőbb három 
hónappal minden egyes időtartam letelte 
előtt.
(3) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 9. cikk 
(1) és (2) bekezdésében és a 17. cikk (1) 
bekezdésében említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon, vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok érvényességét.
(4) A Bizottság a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.
(5) A 9. cikk (1) és (2) bekezdése és a 
17. cikk (1) bekezdése értelmében 
elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus csak akkor lép hatályba, ha az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
jogi aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve, ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

Módosítás 118

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

ga) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv hozzájárul-e a kulcsfontosságú 
infrastruktúra-fejlesztéshez, különösen 
azokban a tagállamokban, ahol az egy 
főre jutó GDP nem éri el az uniós átlagot, 
és az államadósság szintje fenntartható.

Módosítás 119

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2.4 pont – 1 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv hozzájárul a szociális jogok európai 
pillérének megvalósításához és az 
Egyesült Nemzetek fenntartható fejlődési 
céljainak eléréséhez,

Módosítás 120

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2.4 pont – 1 b franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv hozzájárul a következő generáció jobb 
jövőjéhez,

Módosítás 121

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2.4 pont – 1 c franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv hozzájárul a digitális 
infrastruktúrákra és készségekre irányuló 
integrált beruházási tervek elfogadásához 
és azok hatékony finanszírozási keretének 
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létrehozásához, ami maximalizálja az 
európai régiók versenyképességét,
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