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RÖVID INDOKOLÁS

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

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

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

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

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

A tagállamoknak nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési terveket kell készíteniük, amelyek 
egy koherens csomagban tartalmazzák a reformok és az állami beruházási projektek 
megvalósításához szükséges intézkedéseket, és a helyreállítási és rezilienciaépítési terveknek 
összhangban kell lenniük az európai szemeszter keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és prioritásokkal, a nemzeti reformprogramokkal, a nemzeti 
energia- és klímatervekkel, a méltányos átállásra vonatkozó tervekkel, valamint az uniós 
alapok keretében elfogadott partnerségi megállapodásokkal és operatív programokkal. Ezek a 
tervek a nemzeti reformprogram mellékletét képezik majd, és e tervek végrehajtása terén elért 
eredményekről az európai szemeszter keretén belül is jelentés készül. 

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

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

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

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

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

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés



PA\1209952HU.docx 5/43 PE655.646v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere (a 
továbbiakban: európai szemeszter) – 
ideértve 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 
teremtsenek, biztosítsák az 
esélyegyenlőséget és az esélyekhez való 
hozzáférést, valamint a szociális védelmet, 
hogy védjék a kiszolgáltatott csoportokat 
és javítsák minden polgár 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 2

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 

(5) A belföldi gazdaságok magas szintű 
rezilienciájának kialakítását, az 
alkalmazkodóképesség megerősítését, a 
növekedési potenciál felszabadítását és a 
technológiai fejlesztésekhez való 
alkalmazkodást célzó reformok 
végrehajtása az Unió szakpolitikai 
prioritásai közé tartozik. E reformok tehát 
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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.

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 3

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, a 
munkahelyteremtés elősegítésében és az 
ellenálló munkaerőpiacok kiépítésében. A 
fő ellátási láncok diverzifikációja révén 
lehetővé teszi azt is, hogy az Unió 
reziliensebb legyen, és kevésbé legyen 
másokra utalva.

Or. en
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Módosítás 4

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 
hatékony pénzügyi támogatást és jelentős 
segítséget biztosítson a Bizottságnak az 
európai szemeszter keretében lefektetett 
országspecifikus ajánlásaihoz kapcsolódó 
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.

Or. en

Módosítás 5

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 

(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 
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érvényesítéséhez, valamint annak az átfogó 
célnak az eléréséhez, hogy az uniós 
költségvetési kiadások 25%-a fordítódjon 
éghajlat-politikai célkitűzések 
támogatására.

érvényesítéséhez, valamint a méltányos 
átállás és annak az átfogó célnak az 
eléréséhez, hogy az uniós költségvetési 
kiadások 25%-a fordítódjon éghajlat-
politikai célkitűzések támogatására.

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(13) Annak érdekében, hogy olyan 
intézkedéseket lehessen hozni, amelyek az 
eszközt a gondos gazdasági 
kormányzáshoz kötik, a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az egységes 
végrehajtási feltételek biztosítása céljából, 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSZ) 290. cikkének 
megfelelően jogi aktusokat fogadjon el 
annak érdekében, hogy felfüggessze a 
helyreállítási és rezilienciaépítési 
programokkal kapcsolatos javaslatokra 
vonatkozó határozatok elfogadására 
rendelkezésre álló időszakot, illetve az 
eszköz keretében történő 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, 
illetve hogy a felfüggesztést megszüntesse. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munkája során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten is, és hogy e 
konzultációkra a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló1a., 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodásnak 
megfelelően kerüljön sor. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai 
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Parlament és a Tanács a tagállamok 
szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 
minden dokumentumot, és szakértőik 
rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével foglalkozó szakértői 
csoportjainak ülésein.
_________________
1a. HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) 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, 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 a 
szociális védelemmel, a minőségi 
munkahelyekkel és beruházásokkal, a 
nemek közötti egyenlőséggel, és a 
fogyatékossággal élők integrációjával 
összefüggő szakpolitikai területek kell 
tartozzanak.

Or. en
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Módosítás 8

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, az ellenálló 
gazdasági és társadalmi struktúrákat, az 
ellenálló munkaerőpiacokat, megoldást 
keressen a demográfiai kihívásokra, és 
erősítse a közigazgatási és intézményi 
kapacitást. 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, ösztönözve a minőségi 
munkahelyek teremtését, és a fenntartható 
növekedés előmozdítását, valamint az 
innovatív és fenntartható újraiparosítást, 
az oktatási és képzési rendszerek 
reformjait, és támogassa a reformokat 
azokban a tagállamokban, amelyek 
fizetőeszköze nem az euró, annak 
érdekében, hogy megkönnyítse az euróra, 
mint fizetőeszközre történő átállást.

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
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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.

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 kohéziós 
politikával kapcsolatos partnerségről szóló 
magatartási kódex megfelelő 
rendelkezéseivel összhangban 
konzultálniuk kell a helyi és regionális 
hatóságokkal és más érdekelt felekkel, 
köztük a szociális partnerekkel és a civil 
társadalmi szervezetekkel, valamint a 
nemzeti parlamentekkel. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek összhangban 
kell lenniük az európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal – figyelembe véve az egyes 
tagállamok számára beazonosított 
specifikus társadalmi indikátorokat –, a 
nemzeti reformprogramokkal, a nemzeti 
energia- és klímatervekkel, a méltányos 
átállásra vonatkozó tervekkel, valamint az 
uniós alapok keretében elfogadott 
partnerségi megállapodásokkal és operatív 
programokkal. 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
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 11

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, beleértve a célokat és a 
mérföldköveket is, valamint azt, hogy 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 helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben részletesen meg 
kell határozni a terv végrehajtását szolgáló 
intézkedéseket, a regionális és helyi 
hatóságokkal és más érdekelt felekkel, 
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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.

köztük a szociális partnerekkel és a civil 
társadalmi szervezetekkel a terv 
benyújtása előtt folytatott konzultáció 
mértékét, beleértve a célokat és a 
mérföldköveket is, valamint azt, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan milyen hatást fog gyakorolni a 
növekedési potenciálra, a 
munkahelyteremtésre, valamint a 
gazdasági és társadalmi rezilienciára, 
továbbá a szociális jogok európai 
pillérével és az Egyesült Nemzetek 
fenntartható fejlődési céljaival 
összhangban álló javítandó társadalmi 
indikátorokat; a tervnek tartalmaznia kell a 
zöld és digitális átállás szempontjából 
releváns intézkedéseket is, és ahol 
lehetséges, egy becslést a zöld és digitális 
átállások hatásáról az elvesztett 
munkahelyek és a szociális védelem 
hiányának tekintetében, valamint ezen 
problémák megoldására szolgáló 
megfelelő intézkedéseket is; továbbá a 
tervben azt is ki kell fejteni, hogy a javasolt 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
milyen módon áll összhangban 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.

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A pénzügyi támogatásnak a 
válságot követő első évekre való 
előreütemezése, valamint az eszköz 
keretében elérhető finanszírozással való 
összeegyeztethetőség érdekében 

(27) A pénzügyi támogatásnak a 
válságot követő első évekre való 
előreütemezése, valamint az eszköz 
keretében elérhető finanszírozással való 
összeegyeztethetőség érdekében 
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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.

forrásoknak a tagállamok részére történő 
allokációját 2025. 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 2025. december 31-ig 
kell jogilag lekötni.

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(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 2025. 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 
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összeg emelésére. A hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás érdekében 
azt is lehetővé kell tenni, hogy a hitel 
kifizetésére részletekben, az eredmények 
elérésétől függően kerüljön sor.

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 14

Rendeletre irányuló javaslat
32 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
32 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32b) Amennyiben az európai szemeszter 
és különösen az országspecifikus 
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ajánlások olyan kihívásokat azonosítanak, 
amelyek sürgős reformokat igényelnek, de 
a szóban forgó tagállam nem megfelelően 
használja fel az elkülönített 
finanszírozást, vagy ezt a finanszírozást a 
Bizottság felfüggesztette, az eszköznek 
továbbra is támogatnia kell az e kihívások 
kezeléséhez hozzájáruló regionális és 
helyi szintű intézkedéseket. Amennyiben 
az EUMSZ 139. cikkének (1) bekezdése 
értelmében vett eltéréssel rendelkező 
tagállam nem használja fel a 
rendelkezésére bocsátott forrásokat, e 
forrásokat a regionális és helyi 
hatóságokkal és más érdekelt felekkel, 
köztük a szociális partnerekkel és a civil 
társadalmi szervezetekkel folytatott 
konzultációt követően kidolgozott 
javaslatok céljára kell felhasználhatóvá 
tenni a kutatás élénkítését támogató 
intézkedésekről folytatott nyílt viták, a 
nyilvános viták és a Covid19-világjárvány 
negatív következményeinek kezeléséhez 
szükséges reformokkal kapcsolatos 
információk terjesztésének ösztönzése 
érdekébent.

Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
32 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34a) A tagállamoknak biztosítaniuk 
kell, hogy a Bizottság kommunikációs 
tevékenységét – különösen az eszköz 
keretében nyújtott támogatás 
felhasználására vonatkozó kötelezettség 
tekintetében – megfelelő módon terjesszék 
a megfelelő regionális és helyi szinten.

Or. en

Módosítás 18

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 

(39) A Bizottságnak felhatalmazást kell 
kapnia arra, hogy az EUMSZ 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el a tagállamok által 
végrehajtandó helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek és a megfelelő, 
ezekre allokálásra kerülő pénzügyi 
hozzájárulások meghatározására 
vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munkája során 
megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten is, és hogy 
e konzultációkra a jogalkotás 
minőségének javításáról szóló, 2016. 
április 13-i intézményközi 
megállapodásnak megfelelően kerüljön 
sor. A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok előkészítésében való egyenlő 
részvétel biztosítása érdekében az Európai 
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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 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.

Parlament és a Tanács a tagállamok 
szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 
minden dokumentumot, és szakértőik 
rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével foglalkozó szakértői 
csoportjainak ülésein. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadását követően 
lehetővé kell tenni, hogy az érintett 
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 EUMSZ 322. cikke alapján 
elfogadott horizontális költségvetési 
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.

__________________
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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 19

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdésben említett 
szakpolitikai területek olyan 
intézkedéseket tartalmaznak, amelyek 
jobb jövőt teremtenek a következő 
generáció számára, mint például:
a) az oktatásra, az egész életen át 
tartó tanulásra és képzésre, az állami 
foglalkoztatási szolgálatok szerepének 
kiterjesztésére és digitalizálására irányuló 
intézkedések, beleértve a nemzeti és 
regionális szintű tovább- és átképzési 
stratégiák és intézkedések kidolgozását, a 
munkaerőpiaci fejlemények jobb 
előrejelzését, a gyermekekre és az 
ifjúságra vonatkozó politikákat, az 
esélyegyenlőséget és a mindenki számára 
elérhető hozzáférést;
b) a hátrányos helyzetű gyermekek, 
fiatalok, idősek és fogyatékossággal élők 
jobb jövőjének biztosítására, a szegénység 
és az egyenlőtlenségek elleni küzdelemre, 
a szociális jogok európai pillérének 
elveivel összhangban a társadalmi 
befogadás, a szociális biztonság és a 
szociális jóléti rendszerek előmozdítására, 
a szociális infrastruktúra, a 
közegészségügyi és egészségügyi 
rendszerek, valamint kohéziós, 
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menekültügyi, migrációs és határpolitikák 
fejlesztésére irányuló intézkedések;
c) a nemek közötti megkülönböztetés 
csökkentésére és a nemek közötti 
egyenlőség előmozdítására, a nemek 
közötti bérszakadék leküzdésére, a 
megfelelő családi szabadságra és a 
rugalmas munkafeltételekre, valamint – 
többek között az esélyegyenlőség és 
egyenlő karrierlehetőségek biztosítása 
révén – a nők munkaerőpiaci 
részvételének növelésére irányuló 
intézkedések;
d) a vállalkozási lehetőségek és 
készségek ösztönzésének feltételeit 
elősegítő intézkedések, különösen a kis- és 
középvállalkozások számára;
e) az éghajlat-politikai intézkedések 
végrehajtására, a mobilitásra, az 
energiaszegénység elleni küzdelemre, az 
energia- és erőforrás-hatékonyság, a 
megújuló energiaforrások ösztönzésére, 
az energiaellátás diverzifikációjának 
elérésére és az energiabiztonság 
megteremtésére, továbbá a mezőgazdasági 
és halászati ágazatra, valamint a vidéki és 
határokon átnyúló térségek fenntartható 
fejlődésére irányuló intézkedések;
f) a közintézmények azon 
képességének javítását célzó intézkedések, 
hogy biztosítsák az utazó munkavállalók 
és a határ menti ingázók jogait, beleértve 
azt is, hogy biztonságos és egyenlő 
munkafeltételeket és a jogszabályoknak 
megfelelő béreket élvezzenek, és minden 
szükséges információhoz hozzájussanak;
g) a szakoktatásra és -képzésre, 
valamint a fiatalok munkaerőpiaci 
integrációjára irányuló intézkedések, 
amelyek középpontjában a továbbképzés, 
az átképzés és a digitális és zöld 
átmeneteket – amelyek senkit sem 
hagynak lemaradni – támogató készségek, 
a vállalkozói és átfogó készségek 
fejlesztése áll, valamint jobb 
karrierlehetőség és jobb 
munkakörülmények biztosítása 
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valamennyi munkavállaló számára;
h) a munkavállalók és az 
önfoglalkoztatók nyugdíjrendszereinek 
fenntarthatóságára, valamint a nők és 
férfiak számára a nyugdíjjogosultság 
megszerzéséhez szükséges 
esélyegyenlőségre, irányuló 
nyugdíjreformok, melyek mindenki 
számára olyan forrásokat nyújtanak, 
amelyek biztosítják a méltósággal élhető 
életet, a szociális jogok európai pillérének 
elveivel összhangban;
i) a közegészségügyi rendszerek 
javítására irányuló intézkedések, beleértve 
a válságreagálási kapacitás javítását, a 
minőségi és megfizethető gondozási és 
otthoni ápolási szolgáltatások fejlesztését, 
a biztonságosabb, jobb minőségű és 
könnyebben hozzáférhető idősotthonok és 
gondozó központok, orvosi berendezések 
és hozzáférhető egészségügyi 
szolgáltatások biztosítását valamennyi 
polgár számára;

Or. en

Módosítás 20

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 

(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 a 
következő generációra irányuló olyan 
politikákat, amelyek erősítik az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi kohézióját, 
és így hozzájáruljon az uniós gazdaságok 
növekedési potenciáljának a Covid19-



PE655.646v01-00 22/43 PA\1209952HU.docx

HU

követő munkahelyteremtést, valamint 
elősegítve a fenntartható növekedést.

válságot követő helyreállításához, 
ösztönözve ezáltal a Covid19-válságot 
követő minőségi munkahelyteremtést, 
elősegítve a fenntartható növekedést, mint 
például:.

Or. en

Módosítás 21

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a vállalkozói szellem és a minőségi 
foglalkoztatás, a vállalkozások, beleértve a 
kkv-kat, a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió, a versenyképesség, a 
beruházások, a termelékenység és a 
fenntartható növekedés támogatása, 
ezáltal valamennyi polgár 
életszínvonalának növelése és az 
egyenlőség, a társadalmi befogadás és a 
szociális védelemhez való hozzáférés 
biztosítása mindenki számára, a szociális 
jogok európai pillérének alapelveivel 
összhangban;

Or. en

Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ellenállóképes munkaerőpiacok 
létrehozása biztonságos 
munkafeltételekkel és olyan bérekkel, 
amelyek biztosítják a méltóságteljes 
megélhetést, valamint a demográfiai 
kihívások kezelése a szociális jogok 
európai pillérében és az Európai Unió 
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Alapjogi Chartájában meghatározott 
elvekkel összhangban, és ezáltal egy, a 
fenntartható fejlődési célokon alapuló, 
környezeti és társadalmi szempontból is 
fenntartható, demokratikus Unió 
biztosítása, és a Párizsi Megállapodás 
szerinti kötelezettségek teljesítése;

Or. en

Módosítás 23

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a tagállamok és illetékes helyi és 
regionális hatóságaik közigazgatási és 
intézményi kapacitásának megerősítése az 
intézmények, a kormányzat, a 
közigazgatás, valamint a gazdasági és 
szociális ágazatok előtt álló kihívások 
tekintetében;

Or. en

Módosítás 24

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a növekedési potenciál 
felszabadítása az alkalmazkodóképesség 
megerősítése, tisztességes munkahelyek 
teremtése, a nemek közötti egyenlőség és 
egy inkluzív munkaerőpiac biztosítása, a 
beruházások ösztönzése és a felfelé 
irányuló gazdasági és társadalmi 
konvergenciafolyamat támogatása 
érdekében;

Or. en
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Módosítás 25

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a beruházások és a kkv-k számára 
kedvező környezet kialakítása, beleértve az 
innovatív és fenntartható újraiparosítást, 
a technológiai fejlődéshez való 
alkalmazkodást, a demográfiai kihívások 
kezelését, az ellenállóképes 
munkaerőpiacok kiépítését és a 
társadalmi befogadás fokozását;

Or. en

Módosítás 26

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a gazdasági tevékenység 
fellendítése, annak biztosítása, hogy az 
emberek rendelkezzenek a szükséges 
készségekkel ahhoz, hogy továbbképzés, 
átképzés és készségeik fejlesztése révén 
beilleszkedjenek a munkaerőpiacon; 
valamint

Or. en

Módosítás 27

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) azon tagállamok támogatása, 
amelyek pénzneme nem az euró, a közös 
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valuta bevezetésére irányuló 
erőfeszítéseikben;

Or. en

Módosítás 28

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A túlzott egyensúlyhiánnyal küzdő 
tagállamok, azok a tagállamok, amelyek 
fizetőeszköze nem az euró és a jelentős 
strukturális fejlődési késedelemmel küzdő 
tagállamok helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket terjeszthetnek 
elő, hogy orvosolják problémáikat.

Or. en

Módosítás 29

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben az EUMSZ 139. 
cikkének (1) bekezdése értelmében vett 
eltéréssel rendelkező tagállam nem 
használja fel a rendelkezésére bocsátott 
forrásokat, e forrásokat a regionális és 
helyi hatóságokkal és más érdekelt 
felekkel, köztük a szociális partnerekkel és 
a civil társadalmi szervezetekkel folytatott 
konzultációt követően kidolgozott 
javaslatok céljára kell felhasználhatóvá 
tenni a kutatás élénkítését támogató 
intézkedésekről folytatott nyílt viták, a 
nyilvános viták és a Covid19-világjárvány 
negatív következményeinek kezeléséhez 
szükséges reformokkal kapcsolatos 
információk terjesztésének ösztönzése 



PE655.646v01-00 26/43 PA\1209952HU.docx

HU

érdekében.

Or. en

Módosítás 30

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A (2a) bekezdésben említett 
finanszírozás az alábbiakra használható 
fel:
a) szemináriumok, konferenciák és 
munkaértekezletek;
b) tanulmányok, kutatások, 
elemzések és felmérések, értékelések és 
hatásvizsgálatok, jelentések és oktatási 
anyagok készítése és közzététele;
c) kommunikációs projektek 
szervezése a következő területeken: 
tanulás, együttműködés, figyelemfelkeltés, 
terjesztési tevékenységek és a bevált 
gyakorlatok cseréje, figyelemfelkeltő és 
tájékoztató kampányok, médiakampányok 
és rendezvények, beleértve a vállalati 
kommunikációt és adott esetben a 
közösségi hálózatokon keresztül végzett 
kommunikációt; valamint
d) anyagok összeállítása és 
közzététele az eszköz által finanszírozott 
tevékenységekről szóló információk 
terjesztésének céljából, többek között 
információs és kommunikációs 
technológiákat alkalmazó rendszerek és 
eszközök kifejlesztése, üzemeltetése és 
karbantartása révén.

Or. en
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Módosítás 31

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 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 az eszköz 
keretében történő kifizetések 
felfüggesztéséről.

Or. en

Módosítás 32

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. en
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Módosítás 33

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az eszköznek ösztönöznie kell a 
helyi hatóságok és más érdekelt felek által 
végrehajtott reformokat. Amennyiben az 
európai szemeszter és különösen az 
országspecifikus ajánlások olyan 
problémákat azonosítanak, amelyek 
sürgős reformot igényelnek, de az érintett 
tagállam nem megfelelően használja fel 
az elkülönített finanszírozást, vagy ezt a 
finanszírozást a Bizottság felfüggesztette, 
az eszköznek továbbra is támogatnia kell 
az e problémák kezeléséhez hozzájáruló 
regionális és helyi szintű intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 34

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) 2025. december 31-ig tagállami 
kérésre a Bizottság az érintett tagállam 
számára hiteltámogatást nyújthat a 
tagállam helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervének végrehajtásához.

Or. en

Módosítás 35

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

(2) Az egyes tagállamok a 15. cikkben 
említett helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv benyújtásával egyidejűleg, vagy a 
2024. augusztus 31-ig terjedő időszakon 
belül más időpontban kérhetnek hitelt. Ez 
utóbbi esetben a kérelemhez csatolni kell 
egy felülvizsgált tervet, amely további 
mérföldköveket és célokat is tartalmaz.

(2) Az egyes tagállamok a 15. cikkben 
említett helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv benyújtásával egyidejűleg, vagy a 
2025. augusztus 31-ig terjedő időszakon 
belül más időpontban kérhetnek hitelt. Ez 
utóbbi esetben a kérelemhez csatolni kell 
egy felülvizsgált tervet, amely további 
mérföldköveket és célokat is tartalmaz.

Or. en

Módosítás 36

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 37

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 4. cikkben meghatározott 
célkitűzések teljesítése érdekében a 

(1) A 4. cikkben meghatározott 
célkitűzések teljesítése érdekében a 
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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.

tagállamok nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket dolgoznak ki. 
Ezek a tervek meghatározzák az adott 
tagállam következő öt 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.

Or. en

Módosítás 38

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, figyelembe 
véve a regionális és helyi különbségekhez 
kapcsolódó beruházási szükségleteket és 
kihívásokat. 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. en

Módosítás 39

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (EU)XX/xx európai parlamenti 
és tanácsi rendelet1a 6. cikkével 
összhangban a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket a regionális és 
helyi hatóságokkal, valamint más érdekelt 
felekkel, köztük a szociális partnerekkel és 
a civil társadalmi szervezetekkel folytatott 
konzultációt követően kell kidolgozni;
__________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) XX/xx rendelete (XX) az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai 
Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra 
és az Európai Tengerügyi és Halászati 
Alapra vonatkozó közös rendelkezések, 
valamint az előbbiekre és a Menekültügyi 
és Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági 
Alapra és a Határigazgatási és 
Vízumeszközre vonatkozó pénzügyi 
szabályok megállapításáról (HL L ...).

Or. en

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 b bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 41

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a regionális és helyi hatóságokkal, 
valamint más érdekelt felekkel – köztük a 
szociális partnerekkel és a civil társadalmi 
szervezetekkel – a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv benyújtása előtt 
folytatott konzultáció mértéke;

Or. en

Módosítás 42

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 43

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tagállam általi 
hivatalos benyújtását követő két hónapon 
belül a 27a. cikknek megfelelően, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján 
határozatot fogad el, amelyben értékeli a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervet. 
Abban az esetben, ha a Bizottság pozitív 
értékelést ad a tagállam által benyújtott 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervről, a 
határozat meghatározza a tagállam által 
végrehajtandó reformokat és beruházási 
terveket, beleértve a mérföldköveket és a 
célokat, valamint a 11. cikknek 
megfelelően allokált pénzügyi 
hozzájárulást.
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Or. en

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 46

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, vagy amennyiben a szociális és 
gazdasági mutatók olyan mértékben 
változnak meg, ami jelentős hatással van 
az eredeti javaslatra, az érintett tagállam a 
17. cikk (1) és (2) bekezdésében említett 
határozatok módosítására vagy felváltására 
irányuló, indokolással ellátott kérelmet 
intézhet a Bizottsághoz. A tagállam ebből a 
célból módosított vagy új helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervre tehet javaslatot. A 
tagállam e célból igénybe veheti a 
technikai támogatási eszközt, és bármikor 
benyújthat technikai támogatásra 
vonatkozó kérelmet.

Or. en
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Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 48

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 

(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 
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hozzájárulás összegét, miután lehetőséget 
adott az érintett tagállamnak arra, hogy a 
bizottsági megállapítások közlésétől 
számított két hónapon belül megtegye 
észrevételeit.

hozzájárulás összegét, miután lehetőséget 
adott az érintett tagállamnak arra, hogy a 
bizottsági megállapítások közlésétől 
számított két hónapon belül megtegye 
észrevételeit. A Bizottság biztosítja, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervet 
végrehajtó regionális és helyi hatóságok 
és egyéb érdekelt felek, köztük a szociális 
partnerek és a civil társadalmi szervezetek 
továbbra is részesüljenek az eszköz 
támogatásából.

Or. en

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 51

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Éves jelentés Negyedéves jelentés
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Or. en

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az éves jelentés a következő 
információkat tartalmazza:

(3) A negyedéves jelentés a következő 
információkat tartalmazza:

Or. en
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Módosítás 56

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 57

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 58

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 

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

független utólagos értékelő jelentést nyújt 
be egyidejűleg az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának.

Or. en

Módosítás 59

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en
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Módosítás 61

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 az 9. cikk (1) és (2) 
bekezdésében és a 17. cikk (1) 
bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására 
vonatkozó felhatalmazása hétéves 
időtartamra szól … [e rendelet 
hatálybalépésének dátuma]-tól/-től 
kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb 
kilenc hónappal a hétéves időtartam vége 
előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A 
felhatalmazás hallgatólagosan 
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 
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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 
meghosszabbodik.

Or. en

Módosítás 62

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en
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Módosítás 63

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 64

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv hozzájárul a digitális 
infrastruktúrákra és készségekre irányuló 
integrált beruházási tervek elfogadásához 
és azok hatékony finanszírozási keretének 
létrehozásához, aminek biztosítania kell 
az európai régiók lehető legnagyobb 
versenyképességét,

Or. en


