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Módosítás 65
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
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 Unió 
valamennyi tevékenysége során törekszik 
az egyenlőtlenségek kiküszöbölésére, 
valamint a férfiak és nők közötti 
egyenlőség előmozdítására. Ezért az EU 
valamennyi politikájában és 
rendelkezésében meg kell valósítani a 
nemek közötti egyenlőség általános 
érvényesítését és azon belül a nemek 
közötti egyenlőség szempontját érvényesítő 
költségvetés-tervezést.

Or. en

Módosítás 66
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

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 

(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 európai szemeszter 
céljainak részeként a szolidaritáson, 
integráción és társadalmi igazságosságon 
alapuló strukturális reformokkal is 
foglalkoznak, azzal a céllal, hogy 
minőségi munkahelyeket és növekedést 
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a nemzeti és/vagy uniós finanszírozásban 
részesülő kiemelt beruházási projektek 
ismertetése és koordinálása céljából.

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. 
Ezeket a stratégiákat az éves nemzeti 
reformprogramokkal együtt kell bemutatni 
a nemzeti és/vagy uniós finanszírozásban 
részesülő kiemelt beruházási projektek 
ismertetése és koordinálása céljából.

Or. en

Módosítás 67
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

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), ami a 
szociális jogok európai pillérének elvein, 
az Egyesült Nemzetek fenntartható 
fejlődési céljain, valamint az európai zöld 
megállapodás célkitűzésein alapul, 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.

Or. fr



AM\1211996HU.docx 5/143 PE655.970v01-00

HU

Módosítás 68
Sandra Pereira

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) Konkrét ajánlásai és strukturális 
reformjai miatt az európai szemeszter az 
uniós beavatkozás eszköze, amely a 
tagállamok költségvetési és 
gazdaságpolitikáinak felügyeletére és 
behatárolására szolgál, és nagyon 
gyakran zsaroláshoz és szankciókhoz 
folyamodik olyan intézkedések 
végrehajtatása érdekében, amelyek célja a 
közszolgáltatások liberalizációja, a munka 
deregulációja és megszorító politikák 
alkalmazása. Ezek végrehajtása gyenge 
gazdasági fejlődéshez, 
munkanélküliséghez, szegénységhez, 
valamint társadalmi-gazdasági és területi 
egyenlőtlenségekhez vezet.

Or. pt

Módosítás 69
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 

(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-válság 
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demográfiai helyzethez kapcsolódó 
kihívásokat. A jelenlegi Covid19-
világjárvány, valamint a korábbi gazdasági 
és pénzügyi válság megmutatta, hogy az 
erős gazdasági és társadalmi struktúrákra 
épülő stabil és ellenálló gazdaságok és 
pénzügyi rendszerek kialakítása segíti a 
tagállamoknak abban, hogy 
hatékonyabban tudjanak reagálni a 
sokkokra és gyorsabban kilábaljanak a 
válságokból. A Covid19-válság közép- és 
hosszú távú következményei jelentős 
mértékben azon múlnak, hogy a 
tagállamok gazdaságai milyen gyorsan 
lábalnak ki a válságból, ez pedig attól függ, 
hogy a tagállamoknak milyen költségvetési 
mozgástér áll rendelkezésükre a válság 
társadalmi és gazdasági hatását mérséklő 
intézkedések megtételére, és mennyire 
reziliens a gazdaságuk. A gazdaságok 
strukturális gyengeségeinek kezelését és 
rezilienciájuk megerősítését célzó 
reformok és beruházások tehát 
elengedhetetlenek ahhoz, hogy a 
gazdaságok visszatérjenek a fenntartható 
fellendülés pályájára, és elkerülhető legyen 
az Unión belüli különbségek további 
elmélyülése.

aránytalan hatással van a nőkre és a 
lányokra azon fennálló egyenlőtlenségek 
miatt, amelyek következtében – egyebek 
mellett – megnőtt a nőkkel és lányokkal 
szembeni erőszak kockázata a karantén 
alatt, emellett a nők nagyobb arányban 
estek ki a munkapiacról, ami azzal függ 
össze, hogy megnőttek az ápolási-
gondozási feladatokkal kapcsolatos 
terhek, illetve hogy a nőket nagyobb 
arányban foglalkoztatják a karantén által 
érintett ágazatokban, az informális 
gazdaságban, a bizonytalanabb 
körülményeket kínáló ágazatokban és 
nőjogi szervezeteknél. 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 tagállamokat abban, 
hogy hatékonyabban tudjanak reagálni a 
sokkokra és gyorsabban kilábaljanak a 
válságokból. A Covid19-válság közép- és 
hosszú távú következményei jelentős 
mértékben azon múlnak, hogy a 
tagállamok gazdaságai milyen gyorsan 
lábalnak ki a válságból, ez pedig attól függ, 
hogy a tagállamoknak milyen költségvetési 
mozgástér áll rendelkezésükre a válság 
társadalmi és gazdasági hatását mérséklő 
intézkedések megtételére, és mennyire 
reziliens a gazdaságuk. A gazdaságok 
strukturális gyengeségeinek kezelését és 
rezilienciájuk megerősítését célzó 
reformok és beruházások tehát 
elengedhetetlenek ahhoz, hogy a 
gazdaságok visszatérjenek a fenntartható 
fellendülés pályájára, és elkerülhető legyen 
az Unión belüli különbségek további 
elmélyülése. A jelenlegi Covid19-
világjárvány, valamint a korábbi 
gazdasági és pénzügyi válság is rámutatott 
arra, hogy a válságokat követően a 
tagállamok közötti különbségek gyakran 
markánsabbá válnak, ami a gazdasági 
fejlődést, a költségvetési forrásokat, az 
életszínvonalat és a közszolgáltatások 
minőségét illeti. A gazdasági válságok 
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tartósan növelik vagy nyilvánvalóvá teszik 
a társadalmakon belüli és a társadalmak 
közötti egyenlőtlenségeket, hacsak nem 
enyhítik hatásaikat gyorsan és 
hatékonyan a válsághelyzetekre való 
felkészültség, valamint gazdasági, 
társadalmi, ökológiai és igazgatási 
reziliencia révén. A reziliencia hiánya a 
sokkok tagállamok közötti vagy az Unió 
egészét érintő, elkerülhető tovagyűrűző 
hatásaihoz vezethet, és ezáltal 
problémákat okozhat az Unión belüli 
konvergencia és kohézió tekintetében, 
valamint veszélyeztetheti a gazdasági és 
monetáris unió és az egységes piac 
stabilitását.

Or. en

Módosítás 70
Sandra Pereira

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 

(4) A Covid19-világjárvány 2020 eleji 
kitörése napvilágra hozta az EU által 
szorgalmazott azon politikák gyenge 
pontjait, amelyek az uniós intézményeknél 
központosították a hatásköröket, és 
csökkentették a tagállamok szuverén 
képességeit; liberalizálták a munkaügyi 
kapcsolatokat, lazítottak a munkaidőre 
vonatkozó szabályokon és csökkentették a 
munkavállalók jövedelmét; valamint 
hozzájárultak a közszolgáltatások 
leépüléséhez és privatizációjához. A 
Covid19-világjárvány bizonyítja, hogy az 
egyetemes szociális válaszokat adó és a 
strukturális kirekesztés kezelését segítő, 
szabályozottabb munkaügyi viszonyokkal 
és közszolgáltatásokkal rendelkező 
tagállamoknak jobb a rezilienciájuk, és 
jobban képesek a helyreállításra.
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válságokból. A Covid19-válság közép- és 
hosszú távú következményei jelentős 
mértékben azon múlnak, hogy a 
tagállamok gazdaságai milyen gyorsan 
lábalnak ki a válságból, ez pedig attól 
függ, hogy a tagállamoknak milyen 
költségvetési mozgástér áll 
rendelkezésükre a válság társadalmi és 
gazdasági hatását mérséklő intézkedések 
megtételére, és mennyire reziliens a 
gazdaságuk. A gazdaságok strukturális 
gyengeségeinek kezelését és rezilienciájuk 
megerősítését célzó reformok és 
beruházások tehát elengedhetetlenek 
ahhoz, hogy a gazdaságok visszatérjenek 
a fenntartható fellendülés pályájára, és 
elkerülhető legyen az Unión belüli 
különbségek további elmélyülése.

Or. pt

Módosítás 71
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

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 

(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, különösen a 
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tagállamoknak abban, hogy hatékonyabban 
tudjanak reagálni a sokkokra és gyorsabban 
kilábaljanak a válságokból. A Covid19-
válság közép- és hosszú távú 
következményei jelentős mértékben azon 
múlnak, hogy a tagállamok gazdaságai 
milyen gyorsan lábalnak ki a válságból, ez 
pedig attól függ, hogy a tagállamoknak 
milyen költségvetési mozgástér áll 
rendelkezésükre a válság társadalmi és 
gazdasági hatását mérséklő intézkedések 
megtételére, és mennyire reziliens a 
gazdaságuk. A gazdaságok strukturális 
gyengeségeinek kezelését és rezilienciájuk 
megerősítését célzó reformok és 
beruházások tehát elengedhetetlenek 
ahhoz, hogy a gazdaságok visszatérjenek a 
fenntartható fellendülés pályájára, és 
elkerülhető legyen az Unión belüli 
különbségek további elmélyülése.

tisztességes és mindenki számára elérhető 
életszínvonalat biztosító szociális védelmi 
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 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. Ezeknek 
a reformoknak és beruházásoknak 
figyelembe kell venniük az emberi 
egészség védelmének és az inkluzív és 
minőségi – a fiatalok foglalkoztatására 
különös hangsúlyt helyező – 
munkaerőpiacoknak az előmozdításával, 
az elérhető, megfizethető és minőségi 
állami szolgáltatásokkal, a mindenki 
számára elérhető tisztességes életszínvonal 
és szociális védelem garanciájával, 
valamint az oktatás és az élethosszig tartó 
képzés magas színvonalával kapcsolatos 
követelményeket.

Or. fr

Módosítás 72
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A Covid19-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, valamint szociális jóléti 
rendszerek kialakítása segíti a 
tagállamokat abban, hogy hatékonyabban 
tudjanak reagálni a sokkokra és gyorsabban 
kilábaljanak a válságokból. A Covid19-
válság közép- és hosszú távú 
következményei jelentős mértékben azon 
múlnak, hogy a tagállamok gazdaságai 
milyen gyorsan lábalnak ki a válságból, ez 
pedig attól függ, hogy a tagállamoknak 
milyen költségvetési mozgástér áll 
rendelkezésükre a válság társadalmi és 
gazdasági hatását mérséklő intézkedések 
megtételére, és mennyire reziliens a 
gazdaságuk. A gazdaságok strukturális 
gyengeségeinek kezelését és rezilienciájuk 
megerősítését célzó reformok és 
beruházások tehát elengedhetetlenek 
ahhoz, hogy a gazdaságok visszatérjenek a 
fenntartható fellendülés pályájára, és 
elkerülhető legyen az Unión belüli 
különbségek további elmélyülése.

Or. en

Módosítás 73
Miriam Lexmann
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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 elkerülhető legyen 
az Unión belüli különbségek további 
elmélyülése.

(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 a szociális 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 tagállamokat abban, 
hogy hatékonyabban tudjanak reagálni a 
sokkokra és gyorsabban kilábaljanak a 
válságokból. A Covid19-válság közép- és 
hosszú távú következményei jelentős 
mértékben azon múlnak, hogy a 
tagállamok gazdaságai milyen gyorsan 
lábalnak ki a válságból, ez pedig attól függ, 
hogy a tagállamoknak milyen költségvetési 
mozgástér áll rendelkezésükre a válság 
társadalmi és gazdasági hatását mérséklő 
intézkedések megtételére, és mennyire 
reziliens a gazdaságuk. A gazdaságok 
strukturális gyengeségeinek kezelését és 
rezilienciájuk megerősítését célzó 
reformok és beruházások tehát 
elengedhetetlenek ahhoz, hogy a 
gazdaságok visszatérjenek a fenntartható 
fellendülés pályájára, és elkerülhető legyen 
az Unión belüli különbségek további 
elmélyülése.

Or. en



PE655.970v01-00 12/143 AM\1211996HU.docx

HU

Módosítás 74
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A szociális jóléti rendszerek 
biztosítják az európai társadalmak és 
polgárok számára a tisztes élethez 
szükséges valamennyi szolgáltatást és 
gazdasági előnyöket, lefedve az alábbi 
cselekvési területeket: szociális biztonság, 
egészségügy, oktatás, lakhatás, 
foglalkoztatás, igazságszolgáltatás, 
valamint a kiszolgáltatott csoportoknak 
nyújtott szociális szolgáltatások. Ezek 
kulcsszerepet játszanak a társadalmilag 
fenntartható fejlődés megvalósításában, 
előmozdítva az egyenlőséget és a 
társadalmi igazságosságot. A Covid19-
válság során a szociális jóléti rendszerek 
példátlan stresszhelyzetbe és nyomás alá 
kerültek, mivel nem voltak felkészítve az 
egészségügyi és gazdasági vészhelyzet 
közepette felmerülő társadalmi igények 
kielégítésére. A szociális jóléti 
rendszereket meg kell erősíteni annak 
érdekében, hogy teljesíteni tudjanak és 
segíteni tudják a teljes népességet, 
különösen válság vagy rendszerszintű 
sokkok esetén.

Or. en

Módosítás 75
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

(4a) A Covid19-világjárvány 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 
keretrendszer, a helyreállítás és a 
rezilienciaépítés szükségessége – amelyet 
a Covid19 nyomatékosított – túlmutat a 
gazdaságpolitika területén, és megfelelően 
előre kell sorolni az európai szemeszter 
kialakítása és felépítése során. A 
gazdasági és monetáris unió irányítását ki 
kell igazítani, többek között megszüntetve 
a parlamenti elszámoltathatóság terén 
fennálló hiányosságait és a demokratikus 
felügyelet hiányát.

Or. en

Módosítás 76
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

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 

(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 
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inkább szükség van ahhoz, hogy lehetővé 
tegyük a gyors helyreállítást.

inkább szükség van ahhoz, hogy lehetővé 
tegyük a gyors helyreállítást, amelynek kéz 
a kézben kell járnia a szociális jogok 
európai pillérének, a fenntartható 
fejlődési céloknak és a Párizsi 
Megállapodásnak a megvalósításával. 
Ezzel a világjárvánnyal kapcsolatos 
válsággal párhuzamosan az 
éghajlatváltozás és a környezettel, a 
globalizációval, a digitális átállással és a 
demográfiai fejlődéssel összefüggő 
kihívások gyökeresen átalakítják az 
európai gazdaságokat és társadalmakat. 
Ezeknek a reformoknak egyidejűleg kell 
választ adniuk számos jelenlegi kihívásra.

Or. fr

Módosítás 77
Eugen Tomac

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 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, különösen, 
mivel az EU már a világjárvány előtt is a 
szociális beruházások hiányával küzdött, 
amelynek mértékét az Európai Bizottság 
különböző ágazatokon átívelően évi 
142 milliárd euróra becsülte, amiből 
15 milliárd EUR összegű hiány 
tapasztalható az oktatás és 70 milliárd 
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EUR az egészségügy területén.

Or. en

Módosítás 78
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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 magas szintű 
rezilienciájának kialakítását és a 
társadalmi haladást, az 
alkalmazkodóképesség megerősítését, és az 
inkluzív 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. A társadalmi 
fenntarthatóságot és a befogadást a 
befogadó és reziliens társadalmak 
kiépítésére irányuló folyamat 
szegletkövének kell tekinteni.

Or. en

Módosítás 79
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
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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 gazdaságok és a társadalmak 
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.

Or. en

Módosítás 80
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A nők a Covid19-válság 
frontvonalában állnak, mivel Unió-szerte 
ők teszik ki az egészségügyi dolgozók 
többségét, és a fizetetlen gondozói munkát 
próbálják egyensúlyba hozni munkahelyi 
feladataikkal, ami egyre nehezebb az 
egyedülálló szülők számára, akiknek 
85 %-a nő. A szilárd gondozási 
infrastruktúrába történő beruházás 
elengedhetetlen ahhoz, hogy biztosítani 
lehessen a nők és férfiak közötti 
egyenlőséget és a nők gazdasági 
szerepvállalásának erősítését, és reziliens 
társadalmakat lehessen kiépíteni, továbbá 
lehetővé teszi a zömében nőket 
foglalkoztató ágazatban uralkodó 
bizonytalan körülményekkel szembeni 
fellépést, a munkahelyteremtés 
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fellendítését, a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés megelőzését, és kedvezően hat 
a GDP-re, mivel lehetővé teszi, hogy több 
nő vegyen részt fizetett munkában.

Or. en

Módosítás 81
Maria Walsh

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

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 2008-as pénzügyi világválság 
nyomán elfogadott gazdasági megszorító 
politikák a közberuházások drasztikus 
csökkentéséhez vezettek. Ugyanakkor a 
gazdasági és társadalmi helyreállítás 
felgyorsításához, a munkahelyek 
védelméhez és új munkahelyek 
létrehozásához, valamint a hosszú távú 
fenntartható növekedési potenciál 
megerősítéséhez elengedhetetlenül fontos 
anticiklikus módon fellépni és támogatni a 
beruházásokat válságok idején, a 
társadalmi reziliencia és kohézió egyidejű 
erősítésének céljával, valamint annak 
érdekében, hogy meg lehessen előzni az 
egyenlőtlenség és a szegénység 
fokozódását. A fenntartható növekedés 
megvalósítása és a munkahelyteremtés 
érdekében elengedhetetlen a zöld és 
digitális technológiákba, kapacitásokba és 
eljárásokba való beruházás, hogy ezáltal 
megvalósuljon a körforgásos és szén-
dioxid-semleges gazdaság.

Or. en

Módosítás 82
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel
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Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

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 helyreállítás felgyorsításához 
és a hosszú távú növekedési potenciál 
megerősítéséhez elengedhetetlenül fontos 
támogatni a beruházásokat. A tiszta 
energiára való átállás elősegítésére, az 
energiaszegénység elleni küzdelemre, 
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 munkahelyteremtés 
elősegítésében. A fő ellátási láncok 
diverzifikációja révén lehetővé teszi azt is, 
hogy az Unió reziliensebb legyen, és 
kevésbé legyen másokra utalva.

Or. fr

Módosítás 83
Miriam Lexmann

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

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, 

(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, 
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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.

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 és -megőrzés 
elősegítésében. A fő ellátási láncok 
diverzifikációja révén lehetővé teszi azt is, 
hogy az Unió reziliensebb legyen, és 
kevésbé legyen másokra utalva.

Or. en

Módosítás 84
Joanna Kopcińska

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

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 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 
minőségi munkahelyteremtés 
elősegítésében. A fő ellátási láncok 
diverzifikációja révén lehetővé teszi azt is, 
hogy az Unió reziliensebb legyen, és 
függetlenebbé váljon.

Or. en
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Módosítás 85
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 
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.

(8) Ennek tükrében szükség van arra, 
hogy megerősítsük a tagállamok 
támogatásának jelenlegi keretét, és 
gondoskodjunk egy eszközről, amely 
lehetővé teszi, hogy az uniós szintről 
közvetlen pénzügyi támogatást juttassunk 
a tagállamoknak egy innovatív eszközön 
keresztül, amely szabályozza a 
pénzeszközök európai prioritások 
támogatása érdekében történő elosztását, 
és biztosítja az elszámoltathatóságot, az 
átláthatóságot és a demokratikus 
felügyeletet a jóváhagyott nemzeti 
beruházási és reformtervek 
végrehajtásának vonatkozásában. 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 kapcsolódó 
közberuházások végrehajtásához a 
tagállamokban, szem előtt tartva 
különösen az európai zöld 
megállapodásban bemutatott új 
fenntartható növekedési stratégia 
célkitűzéseinek megvalósítását. Az 
eszköznek átfogónak kell lennie és 
hasznosítania kell a Bizottság és a 
tagállamok által más eszközök és 
programok végrehajtásából nyert 
tapasztalatokat. 

Or. en
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Módosítás 86
Sandra Pereira

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 
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.

(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 
megkönnyítse azokat a közberuházásokat, 
amelyek elősegíthetik a tagállamok 
szükségleteinek és fejlesztési stratégiáinak 
megfelelő politikák megvalósítását, 
előmozdítva a méltányosan megfizetett és 
kollektív tárgyaláson alapuló tisztességes 
munkát; amelyek előmozdítják az 
infrastruktúrára és a termelő ágazatokra 
irányuló közberuházásokat, támogatva a 
zöld és innovatív fejlődést, amely 
szavatolja a társadalmi és területi 
kohéziót; és amelyek megerősítik a 
közszolgáltatásokat és beruháznak 
azokba, egyetemes, minőségi és 
hozzáférhető szociális válaszokat kínálva. 
Az eszköznek átfogónak kell lennie és 
hasznosítania kell a Bizottság és a 
tagállamok által más eszközök és 
programok végrehajtásából nyert 
tapasztalatokat.

Or. pt

Módosítás 87
José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan

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

(10a) Az eszköz az InvestEU Alappal 
szinergiában, egymást kiegészítve fog 
működni, lehetővé téve a tagállamok 
számára, hogy helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervükben 
elkülönítsenek egy bizonyos összeget, 
amelyet az InvestEU Alapon keresztül kell 
folyósítani, támogatva a tagállamokban 
letelepedett vállalatok fizetőképességét, 
valamint az előkészítő, nyomonkövetési, 
kontroll-, ellenőrzési és értékelési 
tevékenységeket.

Or. en

Módosítás 88
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) Tükrözve az Európa fenntartható 
növekedési stratégiájának számító európai 
zöld megállapodást, amely kifejezésre 
juttatja a Párizsi Megállapodásnak és az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak a 
végrehajtására tett uniós 
kötelezettségvállalásokat, az ezen 
rendelettel létrehozott eszköz forrásainak 
legalább 50 %-ával hozzá fog járulni az 
éghajlati szempontok és a környezeti 
fenntarthatóság érvényesítéséhez, valamint 
annak az átfogó célnak az eléréséhez, hogy 
az uniós költségvetési kiadások 40 %-a 
fordítódjon az uniós éghajlat-politikai 
célkitűzések támogatására, további 10 %-a 
pedig a biológiai sokféleségre. Ezen 
átfogó célkitűzések végrehajtásának 
nyomon követéséhez az uniós taxonómiát 
kell használni. Az eszköz csak olyan 
tevékenységeket támogathat, amelyek az 
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(EU)2020/852 rendelet 17. cikke szerint 
nem sértenek jelentősen egy vagy több, az 
(EU)2020/852 rendelet 9. cikkében 
említett környezeti célkitűzést, valamint 
olyan tevékenységeket, amelyekre az 
(EU)2020/852 rendelet 18. cikke szerinti 
„minimális biztosítékokkal” összhangban 
kerül sor.

Or. en

Módosítás 89
Eugen Tomac

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) Tükrözve az Európa fenntartható 
növekedési stratégiájának számító európai 
zöld megállapodást, amely kifejezésre 
juttatja a Párizsi Megállapodásnak és az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak a 
végrehajtására tett uniós 
kötelezettségvállalásokat, az ezen 
rendelettel létrehozott eszköz hozzá fog 
járulni az éghajlati szempontok és a 
környezeti fenntarthatóság 
érvényesítéséhez, valamint annak az átfogó 
célnak az eléréséhez, hogy az uniós 
költségvetési kiadások 25 %-a fordítódjon 
éghajlat-politikai célkitűzések 
támogatására. Továbbá – tekintettel arra, 
hogy a 2030-ig tartó időszakra szóló 
menetrend holisztikus és ágazatokon 
átívelő szakpolitikai megközelítésmódot 
követel meg, biztosítandó, hogy a 
gazdasági, társadalmi és környezeti 
kihívásokat teljes egészében kezeljék – az 
eszköz keretében egyformán prioritásnak 
kell tekinteni a fenntarthatóság 
társadalmi dimenzióját, és valamennyi 
szakpolitika középpontjában az emberek 
jóllétének kell állnia.
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Or. en

Módosítás 90
Margarita de la Pisa Carrión

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) Tükrözve az Európa fenntartható 
növekedési stratégiájának számító európai 
zöld megállapodást, amely kifejezésre 
juttatja a Párizsi Megállapodásnak és az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak a 
végrehajtására tett uniós 
kötelezettségvállalásokat, az ezen 
rendelettel létrehozott eszköznek 
mindenkor és minden körülmények között 
fedeznie kell a Covid19-világjárvány 
következtében kialakuló valamennyi 
társadalmi és gazdasági szükségletet, és 
amennyire csak lehet, hozzá kell járulnia 
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.

Or. es

Módosítás 91
Marianne Vind

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Tükrözve az Európa fenntartható 
növekedési stratégiájának számító európai 
zöld megállapodást, amely kifejezésre 
juttatja a Párizsi Megállapodásnak és az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak a 

(11) Tükrözve az Európa fenntartható 
növekedési stratégiájának számító európai 
zöld megállapodást, amely kifejezésre 
juttatja a Párizsi Megállapodásnak és az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak a 
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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.

végrehajtására tett uniós 
kötelezettségvállalásokat, az ezen 
rendelettel létrehozott eszköz hozzá fog 
járulni az éghajlati szempontok és a 
környezeti fenntarthatóság 
érvényesítéséhez, valamint annak az átfogó 
célnak az eléréséhez, hogy az uniós 
költségvetési kiadások 30 %-a fordítódjon 
éghajlat-politikai célkitűzések 
támogatására, és ne folyósítsanak 
pénzeszközöket olyan intézkedésekre, 
amelyek hátrányosan érinthetik a 
klímasemleges EU 2050-re történő 
megvalósítása felé történő előrehaladást.

Or. en

Módosítás 92
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) Tükrözve az Európa fenntartható 
növekedési stratégiájának számító európai 
zöld megállapodást, amely kifejezésre 
juttatja a Párizsi Megállapodásnak és az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak a 
végrehajtására tett uniós 
kötelezettségvállalásokat, az ezen 
rendelettel létrehozott eszköz hozzá fog 
járulni az éghajlati szempontok és a 
környezeti fenntarthatóság 
érvényesítéséhez, valamint a méltányos 
átállás biztosításához, amelyből senki sem 
marad ki, és annak az átfogó célnak az 
eléréséhez, hogy az uniós költségvetési 
kiadások 37%-a fordítódjon éghajlat-
politikai célkitűzések támogatására.

Or. fr
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Módosítás 93
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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-világjárvány 
utáni helyreállítás társadalmilag 
méltányos és igazságos legyen – az e 
rendelettel létrehozott eszköz hozzá fog 
járulni a pillér 20 alapelvének 
megvalósításához és a társadalmi haladás 
célkitűzéseinek és mérföldköveinek 
eléréséhez.

Or. en

Módosítás 94
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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fog játszani gazdaságunk újraindításában 
és modernizálásában.

Or. en

Módosítás 95
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az eszköz alkalmazási körébe a 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval, a zöld és digitális átállással, az 
egészségüggyel, a versenyképességgel, a 
vállalkozói készséggel, a rezilienciával, a 
termelékenységgel, a pénzügyi rendszerek 
stabilitásával, a kultúrával, az oktatással 
és a készségekkel, a gyermekekkel és az 
ifjúságpolitikával, a kutatással és 
innovációval, az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedéssel, a 
közegészségügyi rendszerekkel, valamint a 
szociális jogok európai pillérével 
összhangban lévő politikákkal – mint 
például a szociális védelemmel –, a 
minőségi munkahelyekkel és 
beruházásokkal, a nemek közötti 
egyenlőséggel és a fogyatékossággal élők 
integrációjával, a szociális párbeszéddel, 
valamint a demokratikus rendszerek 
megerősítésével és azon belül a hatékony 
és független igazságszolgáltatási 
rendszerekkel, továbbá a 
tömegtájékoztatás sokszínűségével és 
szabadságával összefüggő szakpolitikai 
területeknek kell tartozniuk.

Or. en

Módosítás 96
Kira Marie Peter-Hansen
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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.

törölve

Or. en

Módosítás 97
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

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 

(13) Annak érdekében, hogy olyan 
intézkedéseket lehessen hozni, amelyek az 
eszközt a gondos gazdasági 
kormányzáshoz kötik, az egységes 
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hatalmazni arra, hogy az egységes 
végrehajtási feltételek biztosítása céljából, 
a Bizottság javaslatára és 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.

végrehajtási feltételek biztosítása céljából a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkével összhangban jogi 
aktusokat fogadjon el, hogy felfüggessze a 
helyreállítási és rezilienciaépítési 
programokkal kapcsolatos javaslatokra 
vonatkozó határozatok elfogadására 
rendelkezésre álló időszakot, illetve az 
eszköz keretében történő kifizetéseket, 
összességükben vagy részben, 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, illetve arra, 
hogy a felfüggesztést megszüntesse. 
Emlékeztetni kell arra, hogy mindaddig, 
amíg az általános kivételre vonatkozó 
kikötés érvényben van, és a Covid19-
világjárvány gazdasági és szociális 
következményei továbbra is fennállnak, az 
eszközt a gondos gazdasági 
kormányzáshoz kötő intézkedések nem 
alkalmazandóak.
Az eszközt ezenkívül [a klímasemlegesség 
elérését célzó keret létrehozásáról és az 
(EU) 2018/1999 rendelet (az európai 
klímarendelet) módosításáról szóló] (…)-i 
(EU) XXX/XX európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben rögzített éghajlat-
politikai célkitűzéseknek és a szociális 
jogok európai pillérének a tiszteletben 
tartásához kell kötni. Az éghajlat-politikai 
célkitűzéseknek és/vagy a szociális jogok 
európai pillérének jelentős mértékű be 
nem tartása esetén a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikkével 
összhangban jogi aktusokat fogadjon el, 
hogy felfüggessze a helyreállítási és 
rezilienciaépítési programokkal 
kapcsolatos javaslatokra vonatkozó 
határozatok elfogadására rendelkezésre 
álló időszakot, illetve az eszköz keretében 
történő kifizetéseket, összességükben vagy 
részben, illetve arra, hogy a felfüggesztést 
megszüntesse.
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Or. fr

Módosítás 98
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 
uniós gazdaságok növekedési 
potenciáljának a Covid19-válságot követő 
helyreállítását és a munkahelyteremtést, 
valamint előmozdítva a fenntartható 
növekedést.

(14) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzésének annak kell lennie, hogy 
előmozdítsa az Unió gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióját, és hozzájáruljon az 
uniós szakpolitikai célokhoz, az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljaihoz és a 
szociális jogok európai pilléréhez. Ennek 
érdekében az eszköznek hozzá kell járulna 
a tagállamok rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javításához, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítéséhez, valamint a digitális átállás 
előmozdításához és a környezeti 
szempontból fenntartható, energia- és 
erőforrás-hatékony körforgásos 
gazdaságra való igazságos, inkluzív 
átállás támogatásához, ahol mihamarabb, 
de legkésőbb 2050-re megszűnik a nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás, elősegítve 
ezáltal a munkahelyteremtést és az uniós 
gazdaságok fenntartható növekedési 
potenciáljának a Covid19-válságot követő 
erősítését és a munkahelyteremtést, 
valamint előmozdítva a fenntartható és 
nemi szempontból kiegyensúlyozott 
növekedést.

Or. en

Módosítás 99
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez
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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 
uniós gazdaságok növekedési 
potenciáljának a Covid19-válságot követő 
helyreállítását és a munkahelyteremtést, 
valamint előmozdítva a fenntartható 
növekedést.

(14) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzésének annak kell lennie, hogy az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziója révén elősegítse az e 
rendeletben meghatározott hat 
szakpolitikai terület kihívásainak 
kezelését, és hozzájáruljon az uniós 
szakpolitikák célkitűzéseihez, az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljaihoz, a szociális 
jogok európai pilléréhez, a Párizsi 
Megállapodáshoz, valamint az egységes 
piac megerősítéséhez. 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 és a társadalmi haladás 
támogatásához, elősegítve ezáltal az uniós 
gazdaságok növekedési potenciáljának 
helyreállítását és a minőségi munkahelyek 
létrehozását a Covid19-válságot követően, 
valamint előmozdítva a fenntartható 
növekedést.

Or. en

Módosítás 100
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

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 

(14) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz célkitűzésének 
annak kell lennie, hogy hozzájáruljon az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójához, stratégiai autonómiájához, 
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eszköznek hozzá kell járulna a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javításához, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítéséhez, valamint a klímasemleges 
Európa 2050-ig történő megvalósítására 
tekintettel a zöld és digitális átállás 
támogatásához, elősegítve ezáltal az uniós 
gazdaságok növekedési potenciáljának a 
Covid19-válságot követő helyreállítását és 
a munkahelyteremtést, valamint 
előmozdítva a fenntartható növekedést.

a fenntartható fejlődési céloknak és az 
Unió éghajlat-politikai célkitűzéseinek a 
megvalósításához, valamint a szociális 
jogok európai pillérének a 
végrehajtásához. Mindezek érdekében az 
eszköznek hozzá kell járulna a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javításához, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítéséhez, különösen a 
legsérülékenyebb személyek és a fiatalok 
tekintetében, valamint a klímasemleges 
Európa 2050-ig történő megvalósítására 
tekintettel a zöld és digitális átállás 
támogatásához, elősegítve ezáltal az uniós 
gazdaságok növekedési potenciáljának a 
Covid19-válságot követő helyreállítását és 
a minőségi munkahelyteremtést, valamint 
előmozdítva a fenntartható növekedést.

Or. fr

Módosítás 101
Miriam Lexmann

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 
uniós gazdaságok növekedési 
potenciáljának a Covid19-válságot követő 
helyreállítását és a munkahelyteremtést, 
valamint előmozdítva a fenntartható 
növekedést.

(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 – különös figyelemmel a 
legkiszolgáltatottabb csoportokra, köztük 
az idősekre, a fogyatékossággal élő 
személyekre és a gyermekes családokra –, 
valamint a zöld és digitális átállás 
támogatásához, törekedve a klímasemleges 
Európa 2050-ig történő megvalósítására, 
elősegítve ezáltal az uniós gazdaságok 
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növekedési potenciáljának a Covid19-
válságot követő helyreállítását és a 
munkahelyteremtést, valamint előmozdítva 
a fenntartható növekedést.

Or. en

Módosítás 102
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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 
uniós gazdaságok növekedési 
potenciáljának a Covid19-válságot követő 
helyreállítását és a munkahelyteremtést, 
valamint előmozdítva a fenntartható 
növekedést.

(14) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzésének annak kell lennie, hogy 
előmozdítsa az Unió gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióját, valamint csökkentse 
az infrastrukturális hiányokat. 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, törekedve a 
klímasemleges Európa 2050-ig történő 
megvalósítására, elősegítve ezáltal az 
uniós gazdaságok növekedési 
potenciáljának a Covid19-válságot követő 
helyreállítását és a munkahelyteremtést, 
valamint előmozdítva a fenntartható 
növekedést.

Or. en

Módosítás 103
Miriam Lexmann

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

(14a) Az általános célkitűzések elérése 
érdekében az eszköznek emellett hozzá 
kell járulnia a tagállamok 
rezilienciájának javításához, lefedve az 
oktatás, a szakképzés, az átképzés és a 
továbbképzés területét, beleértve az 
iskolarendszerű és az informális tanulást. 
Az oktatási folyamat összes jelenlegi 
kihívást tükröző, hatékony támogatásába 
be kell vonni valamennyi érdekelt felet, 
köztük a nem kormányzati szervezeteket, 
az üzleti szférát és a kutatóintézeteket. Az 
oktatási folyamatnak inkluzívnak kell 
lennie, és reagálnia kell a munkaerőpiac 
dinamikus szükségleteire. 

Or. en

Módosítás 104
Sandra Pereira

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 tagállamok számára a 
fejlődésüket előmozdító, a termelő és 
stratégiai ágazatokban történő 
beruházásokat célzó és az egyetemes, 
ingyenes minőségi közszolgáltatások 
biztosításában strukturáló szerepet játszó 
projektek fellendítése érdekében. Ezt az 
egyedi célkitűzést az érintett tagállamok 
egyedi fejlesztési stratégiájának kellő 
tiszteletben tartásával kell megvalósítani, 
érdemi hozzájárulást nyújtva a Covid19 
hatására adott azonnali válaszokkal és 
olyan közberuházásokkal, amelyek 
strukturáló szerepet töltenek be a 
tagállamok és az Európai Unió társadalmi 
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és területi kohéziójának biztosításában.

Or. pt

Módosítás 105
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek összhangban 
kell lenniük a Párizsi Megállapodás 
keretében tett uniós 
kötelezettségvállalásokkal, és figyelembe 
kell venniük az európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokat és 
prioritásokat, a nemzeti 
reformprogramokat, a nemzeti energia- és 
klímaterveket, a méltányos átállásra 
vonatkozó terveket, valamint az uniós 
alapok keretében elfogadott partnerségi 
megállapodásokat és operatív 
programokat. 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 
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tiszteletben tartása mellett kell folytatni, 
összhangban a fenntartható befektetések 
előmozdítását célzó keret létrehozásáról, 
valamint az (EU) 2019/2088 rendelet 
módosításáról szóló, 2020. június 18-i 
(EU) 2020/852 rendeletben [uniós 
taxonómia-rendelet] rögzített, a jelentős 
károkozás elkerülését célzó elvvel. Az 
eszköz nem használható fel az e 
rendeletben említett tiltólistán szereplő 
tevékenységek támogatására. Továbbá a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
legalább 50 %-át éghajlat-politikai és 
egyéb, környezeti fenntarthatóságra 
irányuló célkitűzések általános 
érvényesítésére kell elkülöníteni. Ezen 
átfogó célkitűzések végrehajtásának 
nyomon követéséhez az uniós taxonómiát 
kell használni. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveknek összhangban 
kell állniuk a 2020 és 2025 közötti 
időszakra szóló uniós nemi 
esélyegyenlőségi stratégiával. Az 
intézkedéseknek emellett összhangban kell 
állniuk az EUSZ 2. cikkében rögzített 
elvek tiszteletben tartásának és 
előmozdításának kötelezettségével. A 
terveknek tartalmazniuk kell egy nemek 
közötti egyenlőségre vonatkozó 
horizontális szakaszt, amely egyebek 
mellett kitér a kötelező, nemi szempontú 
hatásvizsgálatokra és utólagos 
ellenőrzésekre, a nemi szempontú 
vizsgálatra, valamint a tervek által 
támogatott valamennyi gazdasági 
tevékenység esetében a nemek közötti 
egyensúly és az egyenlő bér tekintetében 
előírt követelményekre. A tagállamoknak 
gondoskodniuk kell továbbá a nemek 
szerint lebontott adatok gyűjtéséről és a 
nemek közötti egyenlőség szempontját 
érvényesítő költségvetés-tervezésről a 
nemzeti tervek vonatkozásában. 

Or. en
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Módosítás 106
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

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 tervezési 
folyamatának részeként, a partnerségi 
magatartási kódex megfelelő 
rendelkezéseivel összhangban 
konzultálniuk kell a helyi és regionális 
önkormányzatokkal 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 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. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveknek ezenkívül 
tartalmazniuk kell konkrét elérendő 
mutatókat az egyenlőtlenség és a 
társadalmi haladás vonatkozásában. 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 
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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.

Or. en

Módosítás 107
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

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 

(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 tervnek hozzá kell 
járulnia az Unió stratégiai 
autonómiájához, a fenntartható fejlődési 
céloknak és az Unió éghajlat-politikai 
célkitűzéseinek a megvalósításához, 
valamint a szociális jogok európai 
pillérének a végrehajtásához, és 
összhangban kell lenniük az európai 
szemeszter keretében meghatározott 
releváns országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal – különösen azokkal, 
amelyek a szociálpolitikákhoz és a 
foglalkoztatáspolitikákhoz kapcsolódnak –
, a nemzeti reformprogramokkal, a nemzeti 
energia- és klímatervekkel, a méltányos 
átállásra vonatkozó tervekkel, valamint az 
uniós alapok keretében elfogadott 
partnerségi megállapodásokkal és operatív 
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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.

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.

Or. fr

Módosítás 108
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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 

(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, inkluzív 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 társadalmi haladásra 
irányuló tervekkel, a méltányos átállásra 
vonatkozó tervekkel, valamint az uniós 
alapok keretében elfogadott partnerségi 
megállapodásokkal és operatív 
programokkal. Az európai zöld 
megállapodás és a digitális menetrend, a 
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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.

szociális jogok európai pillére, a 
gyermekgarancia és az ifjúsági garancia 
prioritásainak körébe tartozó fellépések 
ösztönzése érdekében a terveknek az e 
rendeletben meghatározott hat 
szakpolitikai terület 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. A 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
legalább 30 %-át a szociális jogok európai 
pillére célkitűzéseinek megvalósításához 
kapcsolódó beruházásokra kell 
elkülöníteni.

Or. en

Módosítás 109
Marianne Vind

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 

(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 
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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.

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 átálláshoz közvetlenül 
hozzájáruló 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, és 
az eszköz keretében nem támogathatók 
olyan tevékenységek, amelyek negatívan 
befolyásolják a klímasemlegesség 2050-re 
történő elérésének célkitűzését.

Or. en

Módosítás 110
Eugen Tomac

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 

(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 
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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.

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, 
valamint a szociális jogok európai 
pillérének elveihez igazodó 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.

Or. en

Módosítás 111
Joanna Kopcińska

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 

(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 országspecifikus 
kihívásokkal és prioritásokkal, a nemzeti 
reformprogramokkal, a nemzeti energia- és 
klímatervekkel, a méltányos átállásra 
vonatkozó tervekkel, valamint az uniós 
alapok keretében elfogadott partnerségi 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 112
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A tagállamoknak gondoskodniuk 
kell arról, hogy a nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek elkészítése során 
konzultáljanak a szociális partnerekkel. A 
nemzeti tervek következetességének és 
relevanciájának javítása érdekében a 
szociális partnerek számára biztosítani 
kell a lehetőséget, hogy a nemzeti 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
Unióhoz történő benyújtása előtt korai 
szakaszban közölhessék észrevételeiket. 
Amennyiben a nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet a nemzeti 
reformprogramhoz csatolják, a szociális 
partnerekkel lehetőség szerint legkésőbb 
február hónapban konzultálni kell a 
nemzeti reformterv tervezetéről. Ha a 
nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervet vagy annak aktualizált változatát 
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nem a nemzeti reformprogramhoz 
csatolják, a tagállamok gondoskodnak 
arról, hogy legkésőbb a terv Európai 
Bizottsághoz történő benyújtása előtt egy 
hónappal konzultáljanak a szociális 
partnerekkel. A szociális partnereket a 
nemzeti szabályokkal és gyakorlatokkal 
összhangban kell meghallgatni. A nemzeti 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
ismertetik, miként vették figyelembe a 
szociális partnerek észrevételeit, és – 
amennyiben a szociális partnerek kérik – 
véleményüket csatolni kell a nemzeti 
reformprogramokhoz, illetve adott esetben 
a nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekhez.

Or. en

Módosítás 113
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Mivel a polgárokhoz a helyi 
önkormányzatok és a települések vannak 
a legközelebb, és ők első kézből szereznek 
tapasztalatokat a helyi közösségek és 
gazdaságok szükségleteivel és 
problémáival kapcsolatban, kulcsszerepet 
töltenek be a gazdasági és társadalmi 
helyreállításban. Erre tekintettel a 
településeknek és a helyi 
önkormányzatoknak fontos szerepet kell 
játszaniuk az eszköz megtervezésében és 
végrehajtásában, beleértve a helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervek elkészítését, 
valamint az eszköz alá tartozó projektek 
irányítását. A településekben és a helyi 
önkormányzatokban rejlő potenciálnak a 
helyreállítás és a rezilienciaépítés 
megvalósítása érdekében történő teljes 
körű kiaknázása érdekében a 
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Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
bizonyos forrásait számukra kell 
elkülöníteni, közvetlen hozzáférést hozva 
létre ezekhez a forrásokhoz a települések 
és a helyi önkormányzatok számára. 

Or. en

Módosítás 114
Margarita de la Pisa Carrión

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A méltányos átállási mechanizmus 
kulcsfontosságú elem annak érdekében, 
hogy a klímasemleges gazdaság felé 
vezető lépések méltányos módon 
történjenek. Célzott támogatást nyújt 
ahhoz, hogy a leginkább érintett 
területeken legalább 100 000 millió eurót 
lehessen mozgósítani a 2021–2027-es 
időszak alatt, az átállás társadalmi és 
gazdasági hatásainak enyhítése 
érdekében.

Or. es

Módosítás 115
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16b) A tagállamoknak gondoskodniuk 
kell arról, hogy a nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek elkészítése során 
konzultáljanak a szociális partnerekkel. A 
nemzeti tervek következetességének és 
relevanciájának javítása érdekében a 
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szociális partnerek számára biztosítani 
kell a lehetőséget, hogy a nemzeti 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
Unióhoz történő benyújtása előtt korai 
szakaszban közölhessék észrevételeiket. 
Amennyiben a nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet a nemzeti 
reformprogramhoz csatolják, a szociális 
partnerekkel lehetőség szerint legkésőbb 
február hónapban konzultálni kell a 
nemzeti reformterv tervezetéről. Ha a 
nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervet vagy annak aktualizált változatát 
nem a nemzeti reformprogramhoz 
csatolják, a tagállamok gondoskodnak 
arról, hogy legkésőbb a terv Európai 
Bizottsághoz történő benyújtása előtt egy 
hónappal konzultáljanak a szociális 
partnerekkel. A szociális partnereket a 
nemzeti szabályokkal és gyakorlatokkal 
összhangban kell meghallgatni. A nemzeti 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
ismertetik, miként vették figyelembe a 
szociális partnerek észrevételeit, és – 
amennyiben a szociális partnerek úgy 
kívánják – a szociális partnerek 
véleményét csatolni kell a nemzeti 
reformprogramokhoz, illetve adott esetben 
a nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekhez.

Or. en

Módosítás 116
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervben foglalt reformok és beruházások 
végrehajtásával és megvalósításával 
kapcsolatban felmerülő tényleges tagállami 
szükségletekkel arányos érdemi pénzügyi 

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

hozzájárulás biztosítása érdekében 
helyénvaló megállapítani – a pénzügyi 
támogatás (azaz a vissza nem térítendő 
pénzügyi támogatás) tekintetében – a 
tagállamok számára az eszköz keretében 
elérhető maximális pénzügyi hozzájárulást. 
2021-ben és 2022-ben e maximális 
pénzügyi hozzájárulást a népesség, az egy 
főre jutó bruttó hazai termék (GDP) 
reciproka, a munkanélküliségi ráta, a 
munkaerőpiaci pangás, valamint a 
szegénységi arány alapján kell kiszámítani, 
a 2015–2019 közötti éveket tekintve. 2023-
ban és 2024-ben e maximális pénzügyi 
hozzájárulást a népesség, a GDP 
reciproka, a szegénységi arány, valamint a 
2020–2021 közötti időszakban 2019-hez 
képest megfigyelt, kumulatív reál GDP-
csökkenés alapján kell kiszámítani.

Or. en

Módosítás 117
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 

(21) A reformokkal és a beruházásokkal 
kapcsolatos tagállami 
felelősségvállalásnak, valamint a reformok 
és a beruházások előtérbe helyezésének a 
biztosítása érdekében a támogatásra igényt 
tartó tagállamoknak megfelelően indokolt 
és megalapozott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet kell benyújtaniuk a 
Bizottságnak. A tervet a helyi 
önkormányzatokkal, a szociális 
partnerekkel, civil társadalmi 
szervezetekkel és egyéb érintett felekkel 
folytatott többszintű párbeszéd alapján 
kell elkészíteni, biztosítandó a lehető 
legszélesebb körű konszenzust. A 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervben 
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munkahelyteremtésre, valamint a 
gazdasági és társadalmi rezilienciára; a 
tervnek tartalmaznia kell a zöld és digitális 
átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is; továbbá a tervben azt is 
ki kell fejteni, hogy a javasolt helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv milyen módon áll 
összhangban a európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal. A folyamat során törekedni 
kell a Bizottság és a tagállamok közötti 
szoros együttműködésre, és ki kell 
alakítani azt.

részletesen meg kell határozni a terv 
végrehajtását szolgáló intézkedéseket, 
beleérve a célokat és a mérföldköveket is, 
valamint azt, hogy a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan milyen 
hatást fog gyakorolni az európai zöld 
megállapodás célkitűzéseire, különösen a 
fenntartható növekedési potenciálra, a 
minőségi munkahelyteremtésre, valamint a 
gazdasági és társadalmi rezilienciára; a 
tervnek tartalmaznia kell a zöld és digitális 
átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is; továbbá tartalmaznia 
kell a civil társadalom és a nonprofit 
szervezetek, valamint a független média 
támogatására szolgáló, az összes forrás 
5 %-áig terjedő pénzeszközök politikailag 
semleges elosztására irányuló 
intézkedéseket; ezenkívül tartalmaznia 
kell egy arra irányuló kormányzati 
kötelezettségvállalást, hogy a forrásokból 
elegendő összeget – legalább a Covid19-
válság előtt a települési önkormányzatok 
rendelkezésére álló finanszírozás 80 %-át 
kitevő forrást – osztanak ki a települések 
között; és tartalmaznia kell annak 
ismertetését is, hogy várhatóan miként 
kezelik a tervben foglalt intézkedések az 
EUSZ 2. cikkében rögzített értékek 
tekintetében fennálló hiányosságokat. 
Továbbá a tervben azt is ki kell fejteni, 
hogy a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv milyen módon áll 
összhangban az európai szemeszter 
keretében elfogadott legfrissebb 
országspecifikus ajánlásokkal. A 
terveknek emellett be kell mutatniuk, 
várhatóan miként járul hozzá a terv a 
nemek közötti egyenlőséghez, valamint a 
nemek szempontjából kiegyensúlyozott 
növekedéshez és munkahelyteremtéshez. 
A folyamat során törekedni kell a Bizottság 
és a tagállamok közötti szoros 
együttműködésre, és ki kell alakítani azt.

Or. en
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Módosítás 118
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(21) A reformokkal és a beruházásokkal 
kapcsolatos tagállami 
felelősségvállalásnak, valamint a reformok 
és a beruházások előtérbe helyezésének a 
biztosítása érdekében a támogatásra igényt 
tartó tagállamoknak megfelelően indokolt 
és megalapozott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet kell benyújtaniuk a 
Bizottságnak. A 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 minőségi 
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 
járul hozzá a fenntartható fejlődési 
céloknak és az Unió éghajlat-politikai 
célkitűzéseinek a megvalósításához, 
valamint a szociális jogok európai 
pillérének a végrehajtásához, továbbá a 
tervben azt is ki kell fejteni, hogy a 
javasolt helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv milyen módon áll összhangban a 
európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
kihívásokkal és prioritásokkal, különösen 
azokkal, amelyek a szociálpolitikákhoz és 
a foglalkoztatáspolitikákhoz 
kapcsolódnak. A folyamat során törekedni 
kell a Bizottság és a tagállamok közötti 
szoros együttműködésre, és ki kell 
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alakítani azt.

Or. fr

Módosítás 119
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(21) A reformokkal és a beruházásokkal 
kapcsolatos tagállami 
felelősségvállalásnak, valamint a reformok 
és a beruházások előtérbe helyezésének a 
biztosítása érdekében a támogatásra igényt 
tartó tagállamoknak megfelelően indokolt 
és megalapozott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet kell benyújtaniuk a 
Bizottságnak. A 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 az európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal, és miként konzultáltak a 
szociális partnerekkel és egyéb érintett 
felekkel. A szociális partnerekkel történő 
konzultáció során törekedni kell a 
felelősségvállalás erősítésére, valamint 
arra is, hogy a nemzeti tervek 
összhangban álljanak a nemzeti tervek 
hatását mérő célkitűzésekkel és 
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mutatókkal. A folyamat során törekedni 
kell a Bizottság és a tagállamok közötti 
szoros együttműködésre, és ki kell 
alakítani azt.

Or. en

Módosítás 120
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(21) A reformokkal és a beruházásokkal 
kapcsolatos tagállami 
felelősségvállalásnak, valamint a reformok 
és a beruházások előtérbe helyezésének a 
biztosítása érdekében a támogatásra igényt 
tartó tagállamoknak megfelelően indokolt 
és megalapozott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet kell benyújtaniuk a 
Bizottságnak. A 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 fel kell vázolnia, milyen kiterjedt 
konzultáció zajlott a terv benyújtása előtt 
a regionális és helyi önkormányzatokkal, 
valamint más érdekelt felekkel, köztük a 
szociális partnerekkel és a civil 
társadalommal, emellett tartalmaznia kell 
az egyenlőtlenség és a társadalmi haladás 
tekintetében elérendő mutatókat, valamint 
a zöld és digitális átállás szempontjából 
releváns intézkedéseket; továbbá a tervben 
azt is ki kell fejteni, hogy a javasolt 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
milyen módon áll összhangban az európai 
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szemeszter keretében meghatározott 
releváns országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal. A folyamat során törekedni 
kell a Bizottság és a tagállamok közötti 
szoros együttműködésre, és ki kell 
alakítani azt.

Or. en

Módosítás 121
Marianne Vind

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(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 
átálláshoz közvetlenül hozzájáruló 
intézkedéseket is, amely intézkedések nem 
befolyásolhatják hátrányosan a 
klímasemleges EU 2050-ig történő 
megvalósításának lehetőségét; 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. A folyamat során törekedni 
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alakítani azt. kell a Bizottság és a tagállamok közötti 
szoros együttműködésre, és ki kell 
alakítani azt.

Or. en

Módosítás 122
Joanna Kopcińska

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(21) A reformokkal és a beruházásokkal 
kapcsolatos tagállami 
felelősségvállalásnak, valamint a reformok 
és a beruházások előtérbe helyezésének a 
biztosítása érdekében a támogatásra igényt 
tartó tagállamoknak megfelelően indokolt 
és megalapozott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet kell benyújtaniuk a 
Bizottságnak. A 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 az európai szemeszter 
keretében meghatározott országspecifikus 
kihívásokkal és prioritásokkal. A folyamat 
során törekedni kell a Bizottság és a 
tagállamok közötti szoros 
együttműködésre, és ki kell alakítani azt.

Or. en
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Módosítás 123
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A Bizottságnak értékelnie kell a 
tagállamok által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket, és szorosan 
együtt kell működnie az érintett 
tagállammal. A Bizottság teljes mértékben 
tiszteletben tartja a folyamattal kapcsolatos 
nemzeti felelősséget, és ezért figyelembe 
veszi az érintett tagállam által benyújtott 
indokolást és elemeket, és értékeli, hogy a 
tagállam által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan 
hozzájárul-e az érintett tagállamnak 
címzett releváns országspecifikus 
ajánlásban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb dokumentumokban 
megjelölt kihívások hatékony kezeléséhez; 
hogy a terv tartalmaz-e olyan 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
hozzájárulnak a zöld és digitális átálláshoz 
és az átállásból eredő kihívások 
kezeléséhez; hogy a terv tulajdonképpen 
hosszú távú hatást fog-e gyakorolni az 
érintett tagállamban; hogy 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; 
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; 

(22) A Bizottságnak értékelnie kell a 
tagállamok által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket, és szorosan 
együtt kell működnie az érintett 
tagállammal. A Bizottság teljes mértékben 
tiszteletben tartja a folyamattal kapcsolatos 
nemzeti felelősséget, és ezért figyelembe 
veszi az érintett tagállam által benyújtott 
indokolást és elemeket, és értékeli, hogy a 
tagállam által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan 
hozzájárul-e az érintett tagállamnak 
címzett releváns országspecifikus 
ajánlásban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb dokumentumokban 
megjelölt kihívások hatékony kezeléséhez; 
hogy a terv tartalmaz-e olyan 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
hozzájárulnak a zöld és digitális átálláshoz 
és az átállásból eredő kihívások 
kezeléséhez; hogy a terv hozzájárul-e az 
Unió stratégiai autonómiájához, a 
fenntartható fejlődési céloknak és az Unió 
éghajlat-politikai célkitűzéseinek a 
megvalósításához, valamint a szociális 
jogok európai pillérének a 
végrehajtásához; hogy a terv 
tulajdonképpen hosszú távú hatást fog-e 
gyakorolni az érintett tagállamban; hogy 
várhatóan hatékonyan segíti-e a növekedési 
potenciál erősítését, a minőségi 
munkahelyteremtést, valamint a gazdasági 
és társadalmi reziliencia fokozását az 
érintett tagállamban, enyhíti-e a válság 
gazdasági és társadalmi hatásait, 
különösen a legsérülékenyebb személyek 
és a fiatalok tekintetében, valamint 
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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.

hozzájárul-e a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió javításához, és a felfelé 
irányuló társadalmi és gazdasági 
konvergenciához; 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.

Or. fr

Módosítás 124
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A Bizottságnak értékelnie kell a 
tagállamok által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket, és szorosan 
együtt kell működnie az érintett 
tagállammal. A Bizottság teljes mértékben 
tiszteletben tartja a folyamattal kapcsolatos 
nemzeti felelősséget, és ezért figyelembe 
veszi az érintett tagállam által benyújtott 
indokolást és elemeket, és értékeli, hogy a 
tagállam által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan 
hozzájárul-e az érintett tagállamnak 
címzett releváns országspecifikus 

(22) A Bizottságnak értékelnie kell a 
tagállamok által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket, és szorosan 
együtt kell működnie az érintett 
tagállammal. A Bizottság teljes mértékben 
tiszteletben tartja a folyamattal kapcsolatos 
nemzeti felelősséget, és ezért figyelembe 
veszi az érintett tagállam által benyújtott 
indokolást és elemeket, és értékeli, hogy a 
tagállam által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan 
hozzájárul-e az érintett tagállamnak 
címzett releváns országspecifikus 
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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.

ajánlásban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb dokumentumokban 
megjelölt kihívások hatékony kezeléséhez; 
ennek vonatkozásában az Európai 
Bizottság – az e rendeletben foglaltaknak 
megfelelően és a nemzeti szabályok és 
gyakorlatok maradéktalan tiszteletben 
tartásával – országspecifikus ajánlások, 
többoldalú felügyelet, partneri 
felülvizsgálatok és a bevált gyakorlatok 
cseréje révén előmozdítja a szociális 
partnerek bevonását; hogy a terv 
tartalmaz-e olyan intézkedéseket, amelyek 
hatékonyan hozzájárulnak a méltányos 
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 az Unió és 
tagállamai kötelezettségvállalásainak 
végrehajtásához, különös tekintettel a 
Párizsi Megállapodásra, az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljaira, a szociális 
jogok európai pillérére és a nemek közötti 
egyenlőség általános érvényesítésére; 
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 a 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 
mérföldkövekre és célokra, valamint a 
kapcsolódó mutatókra is kiterjedően.

Or. en
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Módosítás 125
Marianne Vind

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(22) A Bizottságnak értékelnie kell a 
tagállamok által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket, és szorosan 
együtt kell működnie az érintett 
tagállammal. A Bizottság teljes mértékben 
tiszteletben tartja a folyamattal kapcsolatos 
nemzeti felelősséget, és ezért figyelembe 
veszi az érintett tagállam által benyújtott 
indokolást és elemeket, és értékeli, hogy a 
tagállam által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan 
hozzájárul-e az érintett tagállamnak 
címzett releváns országspecifikus 
ajánlásban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb dokumentumokban 
megjelölt kihívások hatékony kezeléséhez; 
hogy a terv tartalmaz-e olyan 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
hozzájárulnak a zöld és digitális átálláshoz 
és az átállásból eredő kihívások 
kezeléséhez, oly módon, hogy egyetlen 
intézkedés se befolyásolja hátrányosan a 
klímasemleges EU 2050-ig történő 
megvalósításának lehetőségét; 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; 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 126
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A Bizottságnak értékelnie kell a 
tagállamok által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket, és szorosan 
együtt kell működnie az érintett 
tagállammal. A Bizottság teljes mértékben 
tiszteletben tartja a folyamattal kapcsolatos 
nemzeti felelősséget, és ezért figyelembe 
veszi az érintett tagállam által benyújtott 
indokolást és elemeket, és értékeli, hogy a 
tagállam által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan 
hozzájárul-e az érintett tagállamnak 
címzett releváns országspecifikus 
ajánlásban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb dokumentumokban 
megjelölt kihívások hatékony kezeléséhez; 
hogy a terv tartalmaz-e olyan 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
hozzájárulnak a zöld és digitális átálláshoz 
és az átállásból eredő kihívások 
kezeléséhez; hogy a terv várhatóan tartós 
hatást gyakorol-e az érintett tagállamban, 
hogy a terv várhatóan hatékonyan 

(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 civil 
társadalmi szervezetek részvétele mellett. 
A Bizottság teljes mértékben tiszteletben 
tartja a folyamattal kapcsolatos nemzeti 
felelősséget, és ezért figyelembe veszi az 
érintett tagállam által benyújtott indokolást 
és elemeket, és értékeli, hogy a tagállam 
által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan 
hozzájárul-e az érintett tagállamnak 
címzett releváns országspecifikus 
ajánlásban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb dokumentumokban 
megjelölt kihívások hatékony kezeléséhez; 
hogy a terv tartalmaz-e olyan 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
hozzájárulnak a zöld és digitális átálláshoz 
és az átállásból eredő kihívások 
kezeléséhez; hogy a terv várhatóan tartós 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 127
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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 

(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 



PE655.970v01-00 60/143 AM\1211996HU.docx

HU

tagállam által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan 
hozzájárul-e az érintett tagállamnak 
címzett releváns országspecifikus 
ajánlásban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb dokumentumokban 
megjelölt kihívások hatékony kezeléséhez; 
hogy a terv tartalmaz-e olyan 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
hozzájárulnak a zöld és digitális átálláshoz 
és az átállásból eredő kihívások 
kezeléséhez; hogy a terv várhatóan tartós 
hatást gyakorol-e az érintett tagállamban, 
hogy a terv várhatóan hatékonyan 
hozzájárul-e a tagállami növekedési 
potenciál erősítéséhez, a 
munkahelyteremtéshez, valamint a 
gazdasági és társadalmi reziliencia 
fokozásához, enyhíti-e a válság gazdasági 
és társadalmi hatását, továbbá hozzájárul-e 
a gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
javításához; hogy a tagállam a benyújtott 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
becsült összköltségére vonatkozóan olyan 
indokolást biztosított-e, amely észszerű és 
valószerű, továbbá hogy az összköltség a 
gazdaság és foglalkoztatás tekintetében 
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.

tagállam által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan 
hozzájárul-e az érintett tagállamnak 
címzett releváns országspecifikus 
ajánlásban vagy az európai szemeszter 
keretében elfogadott egyéb 
dokumentumokban, például a nemzeti 
reformprogramokban 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, valamint az infrastrukturális 
hiányok 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 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.

Or. en

Módosítás 128
Kira Marie Peter-Hansen
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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. E 
rendelet alkalmazásakor teljes mértékben 
tiszteletben kell tartani az EUMSZ 152. 
cikkét, és az e rendelet alapján kiadott 
nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek tiszteletben kell tartaniuk a 
bérképzésre vonatkozó nemzeti 
gyakorlatokat és intézményeket. Ez a 
rendelet figyelembe veszi az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának 28. cikkét, ezért 
nem érintheti a nemzeti joggal és 
gyakorlatokkal összhangban lévő, 
kollektív tárgyalások folytatásához, illetve 
a kollektív szerződések megkötéséhez és 
érvényesítéséhez való jogot, valamint a 
szervezett fellépéshez való jogot.

Or. en

Módosítás 129
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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 

(24) A magas színvonalú tervek 
előkészítéséhez való hozzájárulás, továbbá 
a tagállamok által benyújtott helyreállítási 
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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.

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 
munkaerőpiaci vonatkozású 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 
beleegyezésüket adják.

Or. en

Módosítás 130
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Rendeletre irányuló javaslat
24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24a) E rendelet alkalmazásakor teljes 
mértékben tiszteletben kell tartani az 
EUMSZ 152. cikkét, és az e rendelet 
alapján kiadott nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveknek tiszteletben 
kell tartaniuk a bérképzésre vonatkozó 
nemzeti gyakorlatokat és intézményeket. 
Ez a rendelet figyelembe veszi az Európai 
Unió Alapjogi Chartájának 28. cikkét, 
ezért nem érintheti a nemzeti joggal és 
gyakorlatokkal összhangban lévő, 
kollektív tárgyalások folytatásához, illetve 
a kollektív szerződések megkötéséhez és 
érvényesítéséhez való jogot, valamint a 
szervezett fellépéshez való jogot.

Or. en
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Módosítás 131
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Feltéve, hogy a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv kielégítő mértékben 
megfelel az értékelési kritériumoknak, a 
maximális pénzügyi hozzájárulást kell 
allokálni az érintett tagállam részére, 
amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben foglalt reform és 
beruházás tervezett összköltsége 
megegyezik a maximális pénzügyi 
hozzájárulás összegével vagy nagyobb 
annál. Amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tervezett 
összköltsége kisebb, mint a maximális 
pénzügyi hozzájárulás összege, akkor a 
terv tervezett összköltségével megegyező 
összeget kell allokálni az érintett tagállam 
részére. Nem ítélhető meg pénzügyi 
hozzájárulás a tagállamnak, ha a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv nem 
felel meg kielégítő mértékben az értékelési 
kritériumoknak.

(26) A Tanácsnak végrehajtási 
határozat útján, a Bizottság javaslata 
alapján jóvá kell hagynia a helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervek értékelését, 
törekedve arra, hogy a határozat a 
javaslat beterjesztését követően négy héten 
belül elfogadásra kerüljön. Feltéve, hogy 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
kielégítő mértékben megfelel az értékelési 
kritériumoknak, a maximális pénzügyi 
hozzájárulást kell allokálni az érintett 
tagállam részére, amennyiben a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervben 
foglalt reform és beruházás tervezett 
összköltsége megegyezik a maximális 
pénzügyi hozzájárulás összegével vagy 
nagyobb annál. Amennyiben a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
tervezett összköltsége kisebb, mint a 
maximális pénzügyi hozzájárulás összege, 
akkor a terv tervezett összköltségével 
megegyező összeget kell allokálni az 
érintett tagállam részére. Nem ítélhető meg 
pénzügyi hozzájárulás a tagállamnak, ha a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv nem 
felel meg kielégítő mértékben az értékelési 
kritériumoknak.

Or. en

Módosítás 132
Joanna Kopcińska

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

válságot követő első évekre való 
előreütemezése, valamint az eszköz 
keretében elérhető finanszírozással való 
összeegyeztethetőség érdekében 
forrásoknak a tagállamok részére történő 
allokációját 2023. december 31-ig kell 
lehetővé tenni. E célból a vissza nem 
térítendő támogatáshoz rendelkezésre álló 
összegnek legalább 60 %-át 2022. 
december 31-ig jogilag le kell kötni. A 
fennmaradó összeget 2023. december 31-ig 
kell jogilag lekötni.

Or. en

Módosítás 133
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A hitelkérelmet alá kell támasztania 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervben 
meghatározott további reformokhoz és 
beruházásokhoz kapcsolódó 
megnövekedett pénzügyi szükségleteknek, 
különösen a zöld és digitális átállás 
tekintetében, és annak, hogy terv költsége 
meghaladja a vissza nem térítendő 
támogatás révén allokálható maximális 
pénzügyi hozzájárulás összegét. Lehetővé 
kell tenni, hogy a terv benyújtásával 
egyidejűleg kerüljön sor a hitelkérelem 
benyújtására. Amennyiben a hitelkérelem 
benyújtására más időpontban kerül sor, azt 
további mérföldköveket és célokat 
tartalmazó felülvizsgált tervnek kell 
kísérnie. A források előreütemezésének 
biztosítása érdekében a tagállamok 
legkésőbb 2024. augusztus 31-ig kérhetnek 
hiteltámogatást. A hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás érdekében maximálni kell 
a rendelet keretében nyújtható összes hitel 
teljes összegét. Emellett az egyes 
tagállamoknak nyújtott hitel maximális 

(29) A hitelkérelmet alá kell támasztania 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervben 
meghatározott további reformokhoz és 
beruházásokhoz kapcsolódó 
megnövekedett pénzügyi szükségleteknek, 
különösen a zöld és digitális átállás 
tekintetében, és annak, hogy terv költsége 
meghaladja a vissza nem térítendő 
támogatás révén allokálható maximális 
pénzügyi hozzájárulás összegét. Lehetővé 
kell tenni, hogy a terv benyújtásával 
egyidejűleg kerüljön sor a hitelkérelem 
benyújtására. Amennyiben a hitelkérelem 
benyújtására más időpontban kerül sor, azt 
további mérföldköveket és célokat 
tartalmazó felülvizsgált tervnek kell 
kísérnie. A források előreütemezésének 
biztosítása érdekében a tagállamok 
legkésőbb 2024. augusztus 31-ig kérhetnek 
hiteltámogatást. A hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás érdekében maximálni kell 
a rendelet keretében nyújtható összes hitel 
teljes összegét. Emellett az egyes 
tagállamoknak nyújtott hitel maximális 
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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.

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. A 
Bizottságnak két hónapon belül értékelnie 
kell a hitelkérelmet. A Tanács számára 
lehetővé kell tenni, hogy a Bizottság 
javaslatára minősített többséggel, 
végrehajtási határozat útján jóváhagyja 
ezt az értékelést, törekedve arra, hogy a 
határozat a javaslat beterjesztését 
követően négy héten belül elfogadásra 
kerüljön.

Or. en

Módosítás 134
Joanna Kopcińska

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A hitelkérelmet alá kell támasztania 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervben 
meghatározott további reformokhoz és 
beruházásokhoz kapcsolódó 
megnövekedett pénzügyi szükségleteknek, 
különösen a zöld és digitális átállás 
tekintetében, és annak, hogy terv költsége 
meghaladja a vissza nem térítendő 
támogatás révén allokálható maximális 
pénzügyi hozzájárulás összegét. Lehetővé 
kell tenni, hogy a terv benyújtásával 
egyidejűleg kerüljön sor a hitelkérelem 
benyújtására. Amennyiben a hitelkérelem 
benyújtására más időpontban kerül sor, azt 
további mérföldköveket és célokat 
tartalmazó felülvizsgált tervnek kell 
kísérnie. A források előreütemezésének 

(29) A hitelkérelmet alá kell támasztania 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervben 
meghatározott további reformokhoz és 
beruházásokhoz kapcsolódó 
megnövekedett pénzügyi szükségleteknek, 
különösen a zöld és digitális átállás 
tekintetében, és annak, hogy terv költsége 
meghaladja a vissza nem térítendő 
támogatás révén allokálható maximális 
pénzügyi hozzájárulás összegét. Lehetővé 
kell tenni, hogy a terv benyújtásával 
egyidejűleg kerüljön sor a hitelkérelem 
benyújtására. Amennyiben a hitelkérelem 
benyújtására más időpontban kerül sor, azt 
további mérföldköveket és célokat 
tartalmazó felülvizsgált tervnek kell 
kísérnie. A források előreütemezésének 
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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.

biztosítása érdekében a tagállamok 
legkésőbb 2024. augusztus 31-ig kérhetnek 
hiteltámogatást. A hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás érdekében maximálni kell 
a rendelet keretében nyújtható összes hitel 
teljes összegét. Emellett az egyes 
tagállamoknak nyújtott hitel maximális 
összege nem haladhatja meg az adott 
tagállam bruttó nemzeti jövedelmének 
6,8%-át. Kivételes körülmények között – a 
rendelkezésre álló források függvényében 
– lehetőséget kell biztosítani a maximált 
összeg emelésére. A hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás érdekében 
azt is lehetővé kell tenni, hogy a hitel 
kifizetésére részletekben, az eredmények 
elérésétől függően kerüljön sor.

Or. en

Módosítás 135
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(30) A tagállamok számára lehetővé kell 
tenni, hogy indokolással ellátott 
kérelemben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv módosítását kérjék a 
végrehajtási időszakban, amennyiben ezt 
objektív körülmények szükségessé teszik. 
Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, 
hogy az érintett tagállam által 
előterjesztett indokok alátámasztják a 
módosítást, két hónapon belül értékeli az 
új tervet. Az érintett tagállam és a 
Bizottság megállapodhat abban, hogy 
szükség szerint észszerű idővel 
meghosszabbítják ezt a határidőt. A 
Tanácsnak a Bizottság határozata 
alapján, végrehajtási határozat útján kell 
jóváhagynia az új terv értékelését.
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Or. en

Módosítás 136
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Rendeletre irányuló javaslat
32 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32a) Amennyiben az európai szemeszter 
és különösen az országspecifikus 
ajánlások olyan kihívásokat azonosítanak, 
amelyek sürgős reformokat tesznek 
szükségessé, de az adott tagállam nem 
használja fel megfelelően az előirányzott 
finanszírozást, vagy a Bizottság úgy 
határozott, hogy a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek elégtelen 
végrehajtása miatt vagy a jogállamiságot 
érintő hiányosságok esetén felfüggeszti a 
finanszírozást, lehetővé kell tenni, hogy a 
regionális és helyi szintű fellépések, 
köztük az említett kihívások kezeléséhez 
hozzájáruló civil társadalmi 
kezdeményezések továbbra is 
részesüljenek az eszközből, és a 
finanszírozást regionális és helyi 
önkormányzatok és más érdekelt felek – 
köztük szociális partnerek és civil 
társadalmi szervezetek – rendelkezésére 
kell bocsátani.

Or. en

Módosítás 137
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Rendeletre irányuló javaslat
34 a preambulumbekezdés (új)
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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 terjesszék a megfelelő 
regionális és helyi szinten, többféle 
csatornán, megkülönböztetésmentes 
módon.

Or. en

Módosítás 138
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A tagállamok által végrehajtandó 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveket 
és a megfelelő, ezekre allokált pénzügyi 
hozzájárulásokat a Bizottságnak 
végrehajtási jogi aktus formájában kell 
rögzítenie. E rendelet végrehajtása 
egységes feltételeinek biztosítása 
érdekében a Bizottságra végrehajtási 
hatásköröket kell ruházni. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervek elfogadásával, 
valamint a pénzügyi támogatásnak a 
vonatkozó mérföldkövek és célok 
teljesítését követő kifizetésével kapcsolatos 
végrehajtási hatáskört a 182/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően az ott meghatározott 
vizsgálóbizottsági eljárás alkalmazásával a 
Bizottság gyakorolja13. A végrehajtási jogi 
aktus elfogadását követően lehetővé kell 
tenni, hogy az érintett tagállam és a 
Bizottság megállapodjon bizonyos 
technikai jellegű operatív szabályokról, 
amelyek részletesen meghatározzák a 

(39) A tagállamok által végrehajtandó 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveket 
és a megfelelő, ezekre allokált pénzügyi 
hozzájárulásokat a Bizottságnak 
végrehajtási jogi aktus formájában kell 
rögzítenie. E rendelet végrehajtása 
egységes feltételeinek biztosítása 
érdekében a Bizottságra végrehajtási 
hatásköröket kell ruházni. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervek elfogadásával, 
valamint a pénzügyi támogatásnak a 
vonatkozó mérföldkövek és célok 
teljesítését követő kifizetésével kapcsolatos 
végrehajtási hatáskört a 182/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően az ott meghatározott 
vizsgálóbizottsági eljárás alkalmazásával a 
Bizottság gyakorolja13. A végrehajtási jogi 
aktus elfogadását követően lehetővé kell 
tenni, hogy az érintett tagállam és a 
Bizottság megállapodjon bizonyos 
technikai jellegű operatív szabályokról, 
amelyek részletesen meghatározzák a 
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végrehajtásnak a határidőkkel, a 
mérföldkövekre és célokra vonatkozó 
mutatókkal, valamint az alapul szolgáló 
adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos 
vonatkozásait. Annak érdekében, hogy az 
operatív szabályok a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv végrehajtása során 
fennálló körülmények tekintetében 
mindvégig relevánsak legyenek, lehetővé 
kell tenni az ilyen technikai szabályok 
elemeinek kölcsönös egyetértés alapján 
történő módosítását. E rendeletre az 
Európai Parlament és a Tanács által az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
322. cikke alapján elfogadott horizontális 
pénzügyi szabályok alkalmazandók. E 
szabályokat a költségvetési rendelet rögzíti, 
és azok meghatározzák különösen a 
költségvetés elkészítésére és annak vissza 
nem térítendő támogatások, közbeszerzés, 
pénzdíjak és közvetett végrehajtás révén 
történő végrehajtására vonatkozó eljárást, 
valamint rendelkeznek a pénzügyi 
szereplők felelősségére vonatkozó 
ellenőrzésekről. Az EUMSZ 322. cikke 
alapján elfogadott szabályok érintik 
emellett az uniós költségvetésnek a 
tagállamokban a jogállamiság tekintetében 
fennálló, általánossá vált hiányosságok 
esetén történő védelmét, mivel a 
jogállamiság tiszteletben tartása 
elengedhetetlen előfeltétele a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásnak és a 
hatékony uniós finanszírozásnak.

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

__________________ __________________
13 Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 
a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról (HL 
L 55., 2011.2.28., 13. o.).

13 Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 
a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról (HL 
L 55., 2011.2.28., 13. o.).



PE655.970v01-00 70/143 AM\1211996HU.docx

HU

Or. en

Módosítás 139
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

322. cikke alapján elfogadott horizontális 
pénzügyi szabályok alkalmazandók. E 
szabályokat a költségvetési rendelet rögzíti, 
és azok meghatározzák különösen a 
költségvetés elkészítésére és annak vissza 
nem térítendő támogatások, közbeszerzés, 
pénzdíjak és közvetett végrehajtás révén 
történő végrehajtására vonatkozó eljárást, 
valamint rendelkeznek a pénzügyi 
szereplők felelősségére vonatkozó 
ellenőrzésekről. Az EUMSZ 322. cikke 
alapján elfogadott szabályok érintik 
emellett az uniós költségvetésnek a 
tagállamokban a jogállamiság tekintetében 
fennálló, általánossá vált hiányosságok 
esetén történő védelmét, mivel a 
jogállamiság tiszteletben tartása 
elengedhetetlen előfeltétele a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásnak és a 
hatékony uniós finanszírozásnak.

__________________ __________________
13 Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 
a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról (HL 
L 55., 2011.2.28., 13. o.).

13 Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 
a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról (HL 
L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Or. en

Módosítás 140
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az e rendelettel létrehozott 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
alkalmazási körébe hat fő szakpolitikai 
terület tartozik:
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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.

– zöld átállás, figyelembe véve a zöld 
megállapodás célkitűzéseit;
– digitális átállás, figyelembe véve a 
digitális menetrend célkitűzéseit;
– gazdasági kohézió, termelékenység és 
versenyképesség, figyelembe véve az 
iparstratégia és a kkv-stratégia 
célkitűzéseit;
– társadalmi kohézió, figyelembe véve a 
szociális jogok európai pillérének 
célkitűzéseit;
– intézményi reziliencia, szem előtt tartva 
a válságreagálási képesség fokozását; 
valamint
– a Next Generation EU körébe tartozó 
szakpolitikák, figyelembe véve az ifjúsági 
garancia és a gyermekgarancia 
célkitűzéseit.

Or. en

Módosítás 141
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

a kutatással és innovációval, az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedéssel, a 
szociális védelemmel, a minőségi 
munkahelyteremtéssel és a beruházásokkal, 
a nemek közötti egyenlőséggel, valamint a 
fogyatékossággal élő személyek 
befogadásával, a pénzügyi rendszerek 
stabilitásával, a szociális párbeszéddel és a 
demokratikus rendszerek megerősítésével, 
azon belül a hatékony és független 
igazságszolgáltatási rendszerekkel, 
továbbá a tömegtájékoztatás 
sokszínűségével és szabadságával 
összefüggő szakpolitikai területek 
tartoznak.

Or. en

Módosítás 142
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 143
Marianne Vind



PE655.970v01-00 74/143 AM\1211996HU.docx

HU

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval, a klímasemleges Unióra 
történő, 2050-ig végrehajtandó átállással 
és a digitális átállással, az egészségüggyel, 
a versenyképességgel, a rezilienciával, a 
termelékenységgel, az oktatással és a 
készségekkel, a kutatással és innovációval, 
az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedéssel, a munkahelyteremtéssel és a 
beruházásokkal, valamint a pénzügyi 
rendszerek stabilitásával összefüggő 
szakpolitikai területek tartoznak.

Or. en

Módosítás 144
Eugen Tomac

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 145
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az e rendelettel létrehozott 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
nem alkalmazandó a következőkre:
a) atomerőművek leszerelése és építése;
b) fosszilis tüzelőanyagok előállítása, 
feldolgozása, elosztása, tárolása vagy 
elégetése;
c) repülőtéri infrastruktúra-beruházások, 
a legkülső régiók kivételével;
d) az autópálya-infrastruktúra 
kapacitásbővítésébe történő beruházás.

Or. en

Módosítás 146
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Rendeletre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
(1) A rendelet alkalmazása során 
maradéktalanul tiszteletben kell tartani az 
EUMSZ 152. cikkét, és az e rendelet 
alapján kibocsátott helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveknek tiszteletben 
kell tartaniuk a bérképzésre vonatkozó 
nemzeti gyakorlatokat és intézményeket. E 
rendelet figyelembe veszi az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának 28. cikkét, ezért 
nem érinti a nemzeti joggal és 
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gyakorlatokkal összhangban lévő, 
kollektív szerződésekkel kapcsolatos 
tárgyalásokhoz, azok megkötéséhez és 
érvényesítéséhez való jogot, valamint a 
szervezett fellépéshez való jogot.

Or. en

Módosítás 147
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának – 
különösen a legsérülékenyebb személyek 
és a fiatalok tekintetében történő – 
enyhítése, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatása révén hozzájáruljon az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójához, stratégiai autonómiájához, 
a fenntartható fejlődési céloknak és az 
Unió éghajlat-politikai célkitűzéseinek a 
megvalósításához, valamint a szociális 
jogok európai pillérének a 
végrehajtásához, és így hozzájáruljon az 
uniós gazdaságok növekedési 
potenciáljának a Covid19-válságot követő 
helyreállításához, ösztönözve ezáltal a 
Covid19-válságot követő minőségi 
munkahelyteremtést, valamint elősegítve a 
fenntartható növekedést.

Or. fr

Módosítás 148
Kira Marie Peter-Hansen
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági, társadalmi és nemekkel 
kapcsolatos hatásának enyhítése, valamint 
a zöld és digitális átállás támogatása és 
mindeközben a termeléssel kapcsolatos 
ezen átállások által esetlegesen 
hátrányosan érintett munkavállalók 
védelme 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 méltányos fenntartható 
növekedést.

Or. en

Módosítás 149
Eugen Tomac

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 

(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 
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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.

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. 
Valamennyi politika középpontjában az 
emberek jóllétének kell állnia.

Or. en

Módosítás 150
Marianne Vind

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítése, valamint a klímasemleges 
Unióra történő, 2050-ig végrehajtandó 
átállás és a digitális átállás támogatása 
révén előmozdítsa az Unió gazdasági, 
társadalmi és területi kohézióját, és így 
hozzájáruljon az uniós gazdaságok 
növekedési potenciáljának a Covid19-
válságot követő helyreállításához, 
ösztönözve ezáltal a Covid19-válságot 
követő munkahelyteremtést, valamint 
elősegítve a fenntartható növekedést.

Or. en

Módosítás 151
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

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

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

Or. en

Módosítás 152
Sandra Pereira

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 fejlődésüket 
előmozdító, a termelő és stratégiai 
ágazatokban történő beruházásokat célzó 
és az egyetemes, ingyenes minőségi 
közszolgáltatások biztosításában 
strukturáló szerepet játszó projektek 
fellendítése céljából. Ezt az egyedi 
célkitűzést az érintett tagállamok egyedi 
fejlesztési stratégiájának kellő tiszteletben 
tartásával kell megvalósítani, érdemi 
hozzájárulást nyújtva a Covid19 hatására 
adott azonnali válaszokkal és olyan 
közberuházásokkal, amelyek strukturáló 
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szerepet töltenek be a tagállamok és az 
Európai Unió társadalmi és területi 
kohéziójának biztosításában.

Or. pt

Módosítás 153
Eugen Tomac

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 EU általános 
stabilitását. Ezt az egyedi célkitűzést az 
érintett tagállamokkal szoros 
együttműködésben kell megvalósítani.

Or. en

Módosítás 154
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az eszköz hozzájárul az uniós 
szakpolitikák célkitűzéseihez, az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljaihoz, a szociális 
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jogok európai pilléréhez és a Párizsi 
Megállapodáshoz, valamint az egységes 
piac erősítéséhez olyan intézkedések 
végrehajtása révén, mint:
– a Párizsi Megállapodás és a zöld 
megállapodás célkitűzéseit a gyakorlatba 
átültető és az uniós célok eléréséhez 
vezető intézkedések, amelyek 
hozzájárulnak a gazdaság fokozatos 
dekarbonizációjához;
– a digitális infrastruktúrát, a nemzeti 
rendszerek és munkahelyek 
digitalizációját elősegítő, a digitális 
munkavégzéshez való hozzáférést javító és 
a digitális készségeket előmozdító 
intézkedések;
– a gazdasági helyreállítás és stabilitás 
támogatását célzó, az iparpolitikák 
kiigazítását, az ökoszisztémákat és az 
ellátási láncok diverzifikálását, a kkv-kat, 
a kutatást és az innovációt, a vállalkozói 
létet, a fenntartható infrastruktúra 
fejlesztését ösztönző intézkedések, 
valamint intézkedések, amelyek enyhítik a 
válságnak a nem euróövezeti tagállamok 
közös valutára való áttérési folyamatára 
gyakorolt hatását;
– intézkedések, amelyek erősítik a 
szociális biztonságot és a szociális jóléti 
rendszereket, az egész életen át tartó 
tanulást és képzést, a befogadó 
munkaerőpiaci politikákat és azon belül a 
szociális párbeszédet, a minőségi 
munkahelyek létrehozását, a 
szegénységgel, a jövedelmi 
egyenlőtlenséggel és a nemek közötti 
egyenlőtlenséggel szembeni küzdelmet, a 
társadalmi befogadás előmozdítását, az 
energiaszegénység kezelését és az 
esélyegyenlőség megteremtését, valamint 
a kohéziót;
– intézkedések, amelyek erősítik az 
egészségügyi és az ellátórendszerek 
rezilienciáját, minőségét, 
hozzáférhetőségét, megfizethetőségét és 
kapacitását, javítják a közigazgatás és a 
nemzeti rendszerek hatékonyságát, 
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beleértve az adminisztratív teher 
minimumra csökkentését, valamint 
javítják az igazságszolgáltatási rendszerek 
és a pénzmosás elleni felügyelet 
hatékonyságát;
– intézkedések, amelyek előmozdítják az 
oktatást, a képesítéseket, a képességek 
megszerzését és érvényesítését, az aktív 
munkaerő átképzését, a munkanélkülieket 
célzó garantált foglalkoztatási 
programokat, továbbá az oktatással, az 
egészségüggyel, a táplálkozással, a 
foglalkoztatással és a lakhatással 
kapcsolatos, a gyermekek és a fiatalok 
számára biztosított hozzáférésre és 
lehetőségekre irányuló beruházási 
politikákat, a nemzedékek közötti 
szakadékot áthidaló politikákat.

Or. en

Módosítás 155
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 2020. február 1-jét követően 
elindított reformok és beruházások a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
keretében támogathatók.

Or. en

Módosítás 156
José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan

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

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában 
említett összegekből fedezhetők az adott 
eszköz irányításához és az eszköz 
célkitűzéseinek megvalósításához 
szükséges előkészítő, nyomonkövetési, 
kontroll-, ellenőrzési és értékelési 
tevékenységekkel – különösen 
tanulmányokkal, szakértői ülésekkel, 
információs és kommunikációs 
intézkedésekkel, többek között az Unió 
politikai prioritásaira vonatkozó 
intézményi kommunikációval – 
kapcsolatos kiadások is, amennyiben azok 
kapcsolódnak e rendelet célkitűzéseihez, 
továbbá az információk feldolgozására és 
cseréjére összpontosító 
információtechnológiai hálózatokkal, 
illetve a szervezeti információtechnológiai 
eszközökkel kapcsolatos kiadások, 
akárcsak az adott eszköz irányítása 
tekintetében a Bizottságnál felmerült 
minden egyéb technikai és igazgatási 
segítségnyújtási kiadás. A kiadások 
emellett magukban foglalhatják egyéb 
támogató tevékenységeknek – például a 
projektek helyszíni minőség-
ellenőrzésének és nyomon követésének – a 
költségeit, valamint a reformok és 
beruházások értékelésével és 
végrehajtásával kapcsolatos partneri 
tanácsadás és szakértői közreműködés 
költségeit.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában 
említett összegekből fedezhetők az adott 
eszköz irányításához és az eszköz 
célkitűzéseinek megvalósításához 
szükséges előkészítő, nyomonkövetési, 
kontroll-, ellenőrzési és értékelési 
tevékenységekkel kapcsolatos kiadások is, 
amennyiben azok kapcsolódnak e rendelet 
célkitűzéseihez, és amennyiben azok a 
technikai támogatási eszköz 
létrehozásáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 7. cikke szerint nem 
jogosultak technikai támogatásra.

Or. en

Módosítás 157
José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan

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

6a. cikk
Az InvestEU bevonásával nyújtott vagy 

azzal kombinált Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz felhasználása

(1) Az e cikkben meghatározott 
követelményekkel összhangban a 
tagállamok önkéntes alapon 
elkülöníthetnek a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben egy összeget, 
amely az InvestEU Alapon keresztül 
nyújtandó. Az InvestEU Alapon keresztül 
nyújtandó összeget az érintett 
tagállamokban letelepedett vállalatok 
fizetőképességének támogatására kell 
felhasználni, és az összegnek hozzá kell 
járulnia a 4. cikkben rögzített célkitűzések 
megvalósításához. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervnek ki kell térnie az 
InvestEU Alap keretében nyújtott 
költségvetési garanciák használatának 
indoklására.
Az első albekezdésben említett 
előirányzatok esetében a tagállamok 
rendelkezhetnek úgy, hogy az 5. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott források 
egy részét is az InvestEU Alaphoz rendelik 
a vonatkozó InvestEU Tanácsadás és az 
[InvestEU rendelet] [9]. cikkében említett 
hozzájárulási megállapodásban 
meghatározott tevékenységek céljaira.
(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv 18. cikkben említett módosítására 
vonatkozó kérelmek esetében kizárólag 
jövőbeli források jelölhetők meg.
(3) Az (1) bekezdés első albekezdésében 
említett összeget az uniós garanciarész 
tagállami részalap keretében történő 
tartalékolására kell felhasználni.
(4) Ha [2021. december 31-ig] nem kerül 
sor az [InvestEU rendelet] [9]. cikkében 
említett hozzájárulási megállapodás 
megkötésére az (1) bekezdésben említett 
összegre vonatkozóan, a tagállam 
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kérelmet nyújt be a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervnek a 18. cikkel 
összhangban történő módosítása iránt 
annak érdekében, hogy felhasználhassa a 
megfelelő összeget. Az (1) bekezdésben 
említett, a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv módosítása iránti 
kérelemben előirányzott összegre 
vonatkozó hozzájárulási megállapodást a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervet 
módosító határozat elfogadásával 
egyidejűleg kell megkötni.
(5) Ha az [InvestEU rendelet] [9]. 
cikkében említett garanciamegállapodást 
nem kötik meg a hozzájárulási 
megállapodás jóváhagyásától számított [9] 
hónapon belül, a vonatkozó összegeket 
visszautalják az eszközhöz, és a tagállam 
megfelelő kérelmet nyújt be a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
módosítására irányulóan.
(6) Ha az [InvestEU rendelet] [9]. 
cikkében említett garanciamegállapodás 
végrehajtása nem történik meg 
maradéktalanul a megállapodás 
aláírásától számított [négy éven] belül, a 
tagállam kérelmezheti, hogy a 
garanciamegállapodásban lekötött, de 
fedezetül szolgáló hiteleket vagy egyéb 
kockázati eszközöket magában nem 
foglaló összegek kezelése az (5) 
bekezdésnek megfelelően történjen.
(7) Az InvestEU-hoz rendelt összegek által 
generált vagy azokból eredeztethető és 
költségvetési garanciákon keresztül 
folyósított forrásokat a tagállamok 
rendelkezésére kell bocsátani és 
visszafizetendő támogatási formák céljaira 
kell felhasználni a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervnek megfelelően.

Or. en

Módosítás 158
Kira Marie Peter-Hansen
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. cikk törölve
Az eszközt a gondos gazdasági 

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

Or. en

Módosítás 159
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. cikk törölve
Az eszközt a gondos gazdasági 

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

Or. en

Módosítás 160
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eszközt a gondos gazdasági 
kormányzáshoz kötő intézkedések

Az eszközt a gondos gazdasági 
kormányzáshoz, valamint az éghajlat-
politikai célkitűzéseknek és a szociális 
jogok európai pillérének a tiszteletben 
tartásához kötő intézkedések

Or. fr

Módosítás 161
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A(z) […]-ra vonatkozó közös 
rendelkezések megállapításáról szóló 

(1) A(z) […]-ra vonatkozó közös 
rendelkezések megállapításáról szóló 
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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.

rendelet [CPR] 15. cikkének (7) 
bekezdésében meghatározott esetek 
bármelyikével kapcsolatos jelentős meg 
nem felelés esetén a Bizottság a 27a. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus útján határozatot fogad 
el a 17. cikk (1) bekezdésében és a 17. cikk 
(2) bekezdésében említett határozatok 
elfogadására rendelkezésre álló időszak 
felfüggesztéséről, illetve a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz keretében történő 
kifizetések összességükben vagy részben 
történő felfüggesztéséről.

Or. fr

Módosítás 162
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 163
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel
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Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kifizetések felfüggesztésére vonatkozó, 
az (1) bekezdésben említett határozat nem 
érvényes mindaddig, amíg az általános 
kivételre vonatkozó kikötés érvényben 
van, és a Covid19-világjárvány súlyos 
gazdasági és szociális következményei 
továbbra is fennállnak.

Or. fr

Módosítás 164
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az európai klímarendeletben1a 
meghatározott éghajlat-politikai 
célkitűzéseknek és/vagy a szociális jogok 
európai pillérének való jelentős mértékű 
meg nem felelés esetén a Bizottság a 27a. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus útján határozatot fogad 
el a 17. cikk (1) bekezdésében és a 17. cikk 
(2) bekezdésében említett határozatok 
elfogadására rendelkezésre álló időszak 
felfüggesztéséről, illetve a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz keretében 
történő kifizetések összességükben vagy 
részben történő felfüggesztéséről.
__________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU)XXX/XX rendelete [a 
klímasemlegesség elérését célzó keret 
létrehozásáról és az (EU) 2018/1999 
rendelet (az európai klímarendelet) 
módosításáról] (…)
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Or. fr

Módosítás 165
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 166
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A(z) [...]-ra/-re vonatkozó közös 
rendelkezések megállapításáról szóló 
rendelet 15. cikkének (11) bekezdésében 
említett esetek bármelyike esetén a 
Bizottság a 27a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján 
határozatot fogad el az előző bekezdésben 
említett időtartam, illetve kifizetések 
felfüggesztésének megszüntetéséről.

Or. fr
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Módosítás 167
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben az európai szemeszter 
és különösen az országspecifikus 
ajánlások olyan kihívásokat azonosítanak, 
amelyek sürgős reformokat tesznek 
szükségessé, de az adott tagállam nem 
használja fel megfelelően az előirányzott 
finanszírozást, vagy a Bizottság úgy 
döntött, hogy a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek elégtelen 
végrehajtása miatt vagy a jogállamiságot 
érintő hiányosságok esetén felfüggeszti a 
finanszírozást, lehetővé kell tenni, hogy a 
regionális és helyi szintű fellépések, 
köztük az említett kihívások kezeléséhez 
hozzájáruló civil társadalmi 
kezdeményezések továbbra is 
részesüljenek az eszközből, és a 
finanszírozást regionális és helyi 
önkormányzatok és más érdekelt felek – 
köztük szociális partnerek és civil 
társadalmi szervezetek – rendelkezésére 
kell bocsátani.

Or. en

Módosítás 168
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontjában 
említett összeg allokációjához a maximális 
pénzügyi hozzájárulást minden egyes 
tagállam esetében az I. mellékletben 

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

meghatározott módszertan alkalmazásával 
kell kiszámítani az egyes tagállamok 
népessége, egy főre jutó bruttó hazai 
termékének (GDP) reciproka, 
munkanélküliségi rátája, munkaerőpiaci 
pangása, szegénységi aránya, valamint a 
2020–2021 közötti időszakban 2019-hez 
képest megfigyelt, kumulatív reál GDP-
csökkenés alapján.

A 2021. és 2022. évben a maximális 
pénzügyi hozzájárulás kiszámítása az I. 
mellékletben meghatározott módszerrel 
történik, az egyes tagállamok 2015–2019 
közötti népessége, egy főre jutó GDP-
jének reciproka, munkanélküliségi rátája, 
munkaerőpiaci pangása és szegénységi 
aránya alapján.
A 2023. és 2024. évben a maximális 
pénzügyi hozzájárulás kiszámítása az I. 
mellékletben meghatározott módszerrel 
történik, a népesség, egy főre jutó GDP 
reciproka, a szegénységi arány, valamint a 
2020–2021 közötti időszakban 2019-hez 
képest megfigyelt, kumulatív reál GDP-
csökkenés alapján, és azt 2022. június 30-
ig ki kell számítani.

Or. en

Módosítás 169
Joanna Kopcińska

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 170
Joanna Kopcińska

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 171
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 EUSZ 2. cikkében rögzített 
értékek tekintetében fennálló 
hiányosságokat;

Or. en

Módosítás 172
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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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 várhatóan hogyan 
támogatják hatékonyan és 
megkülönböztetésmentesen a nonprofit 
civil társadalmi szervezeteket és az 
önkormányzatokat, a régiókat, illetve a 
tagállamban meglévő egyéb 
szubnacionális hatóságokat;

Or. en

Módosítás 173
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 174
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 
európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
strukturális kihívásokkal és prioritásokkal, 
különösen azokkal, amelyek a zöld és 
digitális átállás szempontjából lényegesek 
vagy azokból következnek, és meg kell 
felelniük a szociális jogok európai 
pillérében foglalt elveknek. 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. A 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveket 
a regionális és helyi önkormányzatokkal 
és egyéb érdekelt felekkel – köztük a 
szociális partnerekkel és a civil 
társadalommal – történő megfelelő 
konzultációt követően kell elkészíteni, 
összhangban a partnerségi magatartási 
kódexszel.

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

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



PE655.970v01-00 98/143 AM\1211996HU.docx

HU

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

Or. en

Módosítás 175
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

22 […] 22 […]

Or. fr

Módosítás 176
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek a társadalmi haladásra irányuló 
terveket kell tartalmazniuk, és 
összhangban kell lenniük a legutóbbi 
európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
strukturális kihívásokkal és prioritásokkal, 
különösen azokkal, amelyek a 3. cikkben 
hivatkozott szakpolitikai területek 
szempontjából lényegesek. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek emellett 
azokkal az információkkal is összhangban 
kell lenniük, amelyeket a tagállamok az 
európai szemeszter keretében benyújtott 
nemzeti reformprogramokban, az (EU) 
2018/1999 rendelet[1] értelmében 
kidolgozott nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveikben, a társadalmi 
haladásra irányuló tervekben – azon belül 
a gyermekgaranciában és az ifjúsági 
garanciában – és azok aktualizált 
változataiban, a Méltányos Átállást 
Támogató Alap[2] égisze alatt létrejött 
méltányos területi átállási tervekben, 
valamint az uniós alapok keretében 
megkötött partnerségi megállapodásokban 
és operatív programokban szerepeltetnek.

[1] Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/1999 rendelete (2018. 
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december 11.) az energiaunió és az 
éghajlat-politika irányításáról. [2] […]

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Módosítás 177
José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról.

22 […] 22 […]

Or. en

Módosítás 178
Marianne Vind

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 
európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
strukturális kihívásokkal és prioritásokkal, 
különösen azokkal, amelyek a 
klímasemlegességre történő, 2050-ig 
végrehajtandó átállás és a digitális átállás 
szempontjából lényegesek. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek emellett 
azokkal az információkkal is összhangban 
kell lenniük, amelyeket a tagállamok az 
európai szemeszter keretében benyújtott 
nemzeti reformprogramokban, az (EU) 
2018/1999 rendelet21 értelmében 
kidolgozott nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveikben és azok aktualizált 
változataiban, a Méltányos Átállást 
Támogató Alap22 égisze alatt létrejött 
méltányos területi átállási tervekben, 
valamint az uniós alapok keretében 
megkötött partnerségi megállapodásokban 
és operatív programokban szerepeltetnek.

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

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

22 […] 22 […]
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Módosítás 179
Joanna Kopcińska

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Módosítás 180
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez
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Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az érintett tagállam által benyújtott 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv a 
nemzeti reformprogram mellékletét képezi, 
és azt legkésőbb április 30-ig hivatalosan 
be kell nyújtani. A tagállamok a terv 
tervezetét az előző év október 15-től 
kezdődően nyújthatják be a következő év 
költségvetés-tervezetével együtt. A terv 
tervezetének tartalmaznia kell egy 
társadalmi haladásra irányuló tervet, és a 
tervezetet legkésőbb a rákövetkező 
februárban konzultáció céljából a nemzeti 
szociális partnerek elé terjesztik, a 
szociális partnereknek pedig legalább 
30 nap áll rendelkezésére az írásbeli 
reagálásra.

Or. en

Módosítás 181
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az érintett tagállam által benyújtott 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv a 
nemzeti reformprogram mellékletét képezi, 
és azt legkésőbb április 30-ig hivatalosan 
be kell nyújtani. A tagállamok a terv 
tervezetét az előző év október 15-től 
kezdődően nyújthatják be a következő év 
költségvetés-tervezetével együtt. A terv 
tervezetét legkésőbb a rákövetkező 
februárban konzultáció céljából a nemzeti 
szociális partnerek elé terjesztik, a 
szociális partnereknek pedig legalább 
30 nap áll rendelkezésére az írásbeli 
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reagálásra.

Or. en

Módosítás 182
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) annak ismertetése, hogy a tagállam 
miként tervezi kezelni az európai 
szemeszter keretében meghatározott 
releváns országspecifikus kihívásokat és 
prioritásokat, különösen azokat, amelyek 
összekapcsolódnak a szociálpolitikákkal 
és a foglalkoztatáspolitikákkal;

Or. fr

Módosítás 183
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 184
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) annak ismertetése, hogy a terv 
miként erősíti a növekedési potenciált, a 
munkahelyteremtést, a társadalmi 
haladást, valamint a gazdasági és 
társadalmi rezilienciát az érintett 
tagállamban, hogyan járul hozzá a 
szociális jogok európai pillérében rögzített 
alapelvek végrehajtásához, miként 
csökkenti az egyenlőtlenséget, hogyan 
enyhíti a válság gazdasági és társadalmi 
hatásait, valamint miként járul hozzá a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió és 
a konvergencia javításához;

Or. en

Módosítás 185
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

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, valamint a 
gazdasági és társadalmi rezilienciát az 
érintett tagállamban, hogyan enyhíti a 
válság gazdasági és társadalmi hatásait, 
különösen a legsérülékenyebb személyek 
és a fiatalok tekintetében, valamint miként 
járul hozzá a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió és a konvergencia 
javításához, valamint az Unió stratégiai 
autonómiájához;
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Or. fr

Módosítás 186
Miriam Lexmann

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 187
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en



AM\1211996HU.docx 107/143 PE655.970v01-00

HU

Módosítás 188
José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 189
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a regionális és helyi 
önkormányzatokkal, valamint más 
érdekelt felekkel – köztük a szociális 
partnerekkel és a civil társadalommal – a 
terv benyújtása előtt folytatott konzultáció 
kiterjedtsége;

Or. en

Módosítás 190
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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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 mennyire állnak 
összhangban az iparosodás előtti szinthez 
képest mért globális hőmérséklet-
növekedés 1,5°C alatt tartásával, és 
várhatóan hogyan járulnak hozzá az Unió 
éghajlat-politikai és környezetvédelmi 
célkitűzéseinek megvalósításához, illetve 
az azokból eredő kihívások kezeléséhez; 

Or. en

Módosítás 191
Marianne Vind

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 közvetlenül a zöld és 
digitális átálláshoz és az azokból eredő 
kihívások kezeléséhez, oly módon, hogy 
egyetlen intézkedés se befolyásolja 
hátrányosan a klímasemleges EU 2050-ig 
történő megvalósításának lehetőségét;

Or. en

Módosítás 192
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

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

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

Or. en

Módosítás 193
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) annak részletes indokolása, hogy 
miként fogja elérni a terv azon célkitűzést, 
miszerint a források 40 %-át az 
éghajlatváltozás mérsékléséhez, illetve az 
éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodáshoz jelentős mértékben 
hozzájáruló tevékenységekre kell 
elkülöníteni, 10 %-át pedig olyan 
tevékenységekre, amelyek jelentős 
mértékben hozzájárulnak bármely egyéb 
környezetvédelmi célkitűzéshez, 
összhangban a 4a. cikk (2) bekezdésével 
és a 14. cikk (1) bekezdésének 
b) pontjával, továbbá annak bemutatása, 
hogy a tervben szereplő tervezett reformok 
és beruházások – az (1a) bekezdésben 
említett, az eszköz által támogatandó 
gazdasági tevékenységeket felsoroló 
részletes lista alapján – eleget tesznek a 
jelentős károkozás elkerülését célzó 
elvnek;

Or. en
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Módosítás 194
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 195
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) annak igazolása, hogyan járul 
hozzá a terv a fenntartható fejlődési 
céloknak és az Unió éghajlat-politikai 
célkitűzéseinek a megvalósításához, 
valamint a szociális jogok európai 
pillérének a végrehajtásához;

Or. fr

Módosítás 196
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

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

ca) az egyenlőtlenségre és a 
társadalmi haladásra vonatkozóan 
elérendő konkrét mutatók;

Or. en

Módosítás 197
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) 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;

Or. en

Módosítás 198
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) annak ismertetése, hogy 
mennyiben koherens a terv a legutóbbi 
európai szemeszter keretében elfogadott 
vonatkozó dokumentumokkal;

Or. en
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Módosítás 199
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) annak igazolása, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
legalább 37 %-a hozzájárul az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemhez;

Or. fr

Módosítás 200
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) a terv nemi szempontú 
hatásvizsgálata, összhangban a nemi 
esélyegyenlőségi stratégiában 
meghatározott célkitűzésekkel, hogy 
hatékonyan kezelje a válság nemek közötti 
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; 

Or. en
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Módosítás 201
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 202
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cd) annak részletes kifejtése a 
társadalmi haladásra irányuló tervben, 
hogy az intézkedések várhatóan hogyan 
biztosítják, hogy a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervre igényelt összeg 
legalább 30 %-a hozzájáruljon a szociális 
jogok európai pillérében foglalt 
célkitűzések megvalósításához, a Bizottság 
által a 14. cikk (1) bekezdésével 
összhangban rendelkezésre bocsátott 
módszertan alapján;

Or. en
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Módosítás 203
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cd) az érdekelt felekkel tartott 
konzultációk összefoglalása, a 14. cikk 
(5) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően;

Or. en

Módosítás 204
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 205
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
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terv f) pontban említett becsült 
összköltségéből az (EU) 2020/852 
rendelettel meghatározott fenntartható 
gazdasági tevékenységekre elkülönített 
összeg aránya, környezetvédelmi 
célkitűzések szerint differenciálva;

Or. en

Módosítás 206
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv érintett tagállam általi eredményes 
végrehajtását biztosító megoldások, 
beleértve a javasolt mérföldköveket és 
célokat, valamint a kapcsolódó mutatókat;

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

Or. en

Módosítás 207
Marianne Vind

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) biztosíték arra vonatkozóan, hogy 
pénzügyi támogatásban csak azok a 
vállalkozások részesülnek, amelyek 
tiszteletben tartják az alkalmazandó 
kollektív szerződéseket, és nincsenek a 
nem együttműködő országok és területek 
Tanács által megállapított uniós 
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jegyzékében felsorolt 
adóparadicsomokban bejegyezve;

Or. en

Módosítás 208
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) információk arra vonatkozóan, 
hogy miként konzultáltak a szociális 
partnerekkel és hogyan vették figyelembe 
véleményüket, és a szociális partnerek 
kérésére csatolni kell írásbeli 
hozzájárulásukat;

Or. en

Módosítás 209
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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 
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szabályokat és gyakorlatokat. A technikai 
támogatási tevékenységek nem áshatják 
alá a szociális partnerek szerepét, és nem 
veszélyeztethetik a kollektív tárgyalás 
autonómiáját. Nem kérhető technikai 
támogatás olyan területeken, amelyek 
teljes egészében vagy részben a szociális 
partnerek hatáskörébe tartoznak, kivéve, 
ha a szociális partnerek beleegyezésüket 
adják.

Or. en

Módosítás 210
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv értékelése során az 
érintett tagállammal szorosan 
együttműködve jár el. A Bizottság 
észrevételeket tehet vagy kiegészítő 
információkat kérhet. Az érintett tagállam 
rendelkezésre bocsátja a kért kiegészítő 
információkat, és szükség esetén 
módosíthatja a tervet annak hivatalos 
benyújtása előtt. A Bizottság az európai 
szociális partnerekkel együttműködve 
konzultál az érintett országon belüli 
szociális partnerekkel, hogy megismerje 
véleményüket a nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv következetességével, 
hatékonyságával és a vonatkozó 
felelősségvállalással kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 211
Margarita de la Pisa Carrión
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Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A Bizottság értékeli a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv jelentőségét és 
koherenciáját, valamint annak a gazdasági, 
társadalmi és egészségügyi 
szükségletekhez való hozzájárulását, és 
ebből a célból a következő kritériumokat 
veszi figyelembe:

Or. es

Módosítás 212
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 213
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a helyreállítási és rezilienciaépítési a) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
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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;

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, különösen azokéhoz, amelyek 
összekapcsolódnak a szociálpolitikákkal 
és a foglalkoztatáspolitikákkal;

Or. fr

Módosítás 214
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 215
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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kihívások kezeléséhez;

Or. en

Módosítás 216
Margarita de la Pisa Carrión

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. es

Módosítás 217
Marianne Vind

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a terv magában foglal-e olyan 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
hozzájárulnak a zöld és digitális átálláshoz 
és az azokból eredő kihívások kezeléséhez, 
oly módon, hogy egyetlen intézkedés se 
befolyásolja hátrányosan a klímasemleges 
EU 2050-ig történő megvalósításának 
lehetőségét;

Or. en

Módosítás 218
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel
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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 a fenntartható fejlődési 
céloknak és az Unió éghajlat-politikai 
célkitűzéseinek a megvalósításához, 
valamint a szociális jogok európai 
pillérének a végrehajtásához;

Or. fr

Módosítás 219
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 220
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

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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Or. fr

Módosítás 221
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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;

Or. en

Módosítás 222
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan segíti-e a 
növekedési potenciál erősítését, a minőségi 
munkahelyteremtést, valamint a gazdasági 
és társadalmi reziliencia fokozását az 
érintett tagállamban, enyhíti-e a válság 
gazdasági és társadalmi hatásait, 
különösen a legsérülékenyebb személyek 
és a fiatalok tekintetében, valamint 
hozzájárul-e a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió javításához, valamint az 
Unió stratégiai autonómiájához;
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Or. fr

Módosítás 223
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

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 
növekedési potenciál erősítését, a 
munkahelyteremtést, a társadalmi 
haladást, valamint a gazdasági és 
társadalmi reziliencia fokozását az érintett 
tagállamban, csökkenti-e az 
egyenlőtlenségeket, enyhíti-e a válság 
gazdasági és társadalmi hatásait, valamint 
hozzájárul-e a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió javításához;

Or. en

Módosítás 224
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 225
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 226
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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.

Or. en

Módosítás 227
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

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

Or. en

Módosítás 228
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 229
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 230
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gc) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervre igényelt összeg legalább 30 %-a a 
szociális jogok európai pillérében foglalt 
célkitűzések végrehajtásához járul-e hozzá 
a Bizottság által a 14. cikk (1) 
bekezdésével összhangban rendelkezésre 
bocsátott módszertan alapján;

Or. en

Módosítás 231
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság határozata A Bizottság javaslata és a Tanács 
végrehajtási határozata

Or. en

Módosítás 232
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

végrehajtási határozat útján jóváhagyja a 
tagállam által benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv értékelését. Abban az 
esetben, ha a Bizottság pozitív értékelést ad 
a tagállam által benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervről, a Tanács 
végrehajtási határozatára irányuló 
európai bizottsági javaslat meghatározza a 
tagállam által végrehajtandó reformokat és 
beruházási terveket, beleértve a 
mérföldköveket és a célokat, valamint a 11. 
cikknek megfelelően allokált pénzügyi 
hozzájárulást.

Or. en

Módosítás 233
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 234
Andrea Bocskor, Ádám Kósa
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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 Tanács végrehajtási 
határozatára irányuló európai bizottsági 
javaslat a 12. cikk (4) és (5) bekezdésében 
említett hiteltámogatás összegét is 
megállapítja, valamint a hiteltámogatásban 
részesülő tagállam által végrehajtandó 
további reformokat és beruházási 
projekteket, beleértve a kiegészítő 
mérföldköveket és célokat is.

Or. en

Módosítás 235
Margarita de la Pisa Carrión

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervnek – kiemelt jelentőséggel – meg kell 
felelnie a gazdasági, társadalmi és 
egészségügyi szükségleteknek ahhoz, hogy 
az érintett tagállam részére pénzügyi 
hozzájárulást lehessen allokálni.

Or. es

Módosítás 236
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) A Tanács az (1) bekezdésben 
említett végrehajtási határozatot főszabály 
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cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

szerint a bizottsági javaslat elfogadását 
követő négy héten belül minősített 
többséggel fogadja el.

Or. en

Módosítás 237
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Amennyiben 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 – 
a nemzeti szociális partnerek és egyéb 
érintett felek meghallgatását követően – 
módosított vagy új helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervre tehet javaslatot.

Or. en

Módosítás 238
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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, 

(1) Amennyiben az érintett tagállam 
objektív körülmények miatt részben vagy 
egészében nem tudja már megvalósítani a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervet, 
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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.

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 – 
a nemzeti szociális partnerekkel folytatott 
konzultációt követően – módosított vagy új 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervre 
tehet javaslatot.

Or. en

Módosítás 239
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) Amennyiben az érintett tagállam a 
felfüggesztéstől számított hat hónapos 
időtartamon belül nem hozta meg a 
szükséges intézkedéseket, a Bizottság a 
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 
bocsátja, miután lehetőséget adott az 
érintett tagállamnak arra, hogy a bizottsági 
megállapítások közlésétől számított két 
hónapon belül megtegye észrevételeit.

Or. en

Módosítás 240
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius
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Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 7 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 241
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 242
Joanna Kopcińska
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Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 243
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveivel kapcsolatos 
tájékoztatás az Európai Parlament és a 
Tanács számára és kommunikációs 
tevékenységek

A tagállamok helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveivel kapcsolatos 
tájékoztatás az Európai Parlament számára 
és kommunikációs tevékenységek

Or. en

Módosítás 244
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

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

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

(1) A Bizottság a 17. cikknek 
megfelelően a Bizottság végrehajtási jogi 
aktusával elfogadott helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket indokolatlan 
késedelem nélkül továbbítja az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en

Módosítás 245
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 246
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Rendeletre irányuló javaslat
21 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21a. cikk
Helyreállítási és rezilienciaépítési 

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

Or. en

Módosítás 247
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az éves jelentésnek információkat 
kell tartalmaznia az eszköz keretében 
érintett tagállamok helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervei terén elért 
előrehaladásról és azoknak a nők és 
férfiak közötti egyenlőségre gyakorolt 
hatásáról.

Or. en

Módosítás 248
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdésben említett 
tevékenységekre vonatkozó jelentéstétel 
céljából a Bizottság adott esetben 
felhasználhatja az európai szemeszter 
keretében a Bizottság által hivatalosan 
elfogadott vonatkozó dokumentumok 
tartalmát.

(4) A (2) bekezdésben említett 
tevékenységekre vonatkozó jelentéstétel 
céljából a Bizottság adott esetben 
felhasználhatja az európai szemeszter 
keretében elfogadott vonatkozó 
dokumentumok – például a nemzeti 
reformprogramok – tartalmát.
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Or. en

Módosítás 249
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 250
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az utólagos értékelő jelentés az e 
rendelet által létrehozott eszközök átfogó 
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.

Or. en
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Módosítás 251
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

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 – többek között a médián keresztül – 
megkülönböztetésmentes alapon 
következetes, hatékony és arányos módon 
célzott információkat juttatnak el a 
nyilvánosságnak.

Or. en

Módosítás 252
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

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 aktus elfogadására vonatkozó 
felhatalmazása hétéves időtartamra szól [e 
rendelet hatálybalépésének időpontja] -
tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság 
legkésőbb kilenc hónappal a hétéves 
időtartam letelte előtt jelentést készít a 
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felhatalmazásról. A felhatalmazás 
hallgatólagosan 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 felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás 
minőségének javításáról szóló, 2016. 
április 13-i intézményközi 
megállapodásban foglalt elveknek 
megfelelően konzultál az egyes 
tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
(5) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.
(6) A 9. 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 hónap]-pal 
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meghosszabbodik.

Or. fr

Módosítás 253
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 254
Marianne Vind

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a terv magában foglal-e olyan 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
hozzájárulnak a zöld és digitális átálláshoz 
és az azokból eredő kihívások kezeléséhez, 
oly módon, hogy egyetlen intézkedés se 
befolyásolja hátrányosan a klímasemleges 
EU 2050-ig történő megvalósításának 
lehetőségét;

Or. en
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Módosítás 255
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 256
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 257
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

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

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

Or. en

Módosítás 258
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 259
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 260
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 261
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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