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MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a 
Költségvetési Bizottságot és a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes 
bizottságokat, hogy vegyék figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Unió egésze gazdasági és 
társadalmi fejlődésének, valamint a régiói 
kiegyensúlyozott fejlődésének 
figyelembevétele mellett az EU-nak meg 
kell valósítania a Szerződés 191. cikkében 
foglalt alábbi célkitűzéseket: a környezet 
minőségének megőrzése, védelme és 
javítása, az emberi egészség védelme, 
valamint a természeti erőforrások 
körültekintő és ésszerű hasznosítása.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Mély sajnálatát fejezi ki az 
Európai Tanács 2020. július 21-i 
következtetésével kapcsolatban, amely 
jelentős mértékben csökkentette a 
helyreállításra és rezilienciaépítésre 
elkülönített, a helyreállítási és 
rezilienciaépítési csomag részét képező 
uniós programokon és a finanszírozási 
eszközökön keresztül biztosított 
forrásokat.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat



3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere (a 
továbbiakban: európai szemeszter) – 
ideértve a szociális jogok európai 
pillérének elveit is – szolgál a kiemelt 
nemzeti reformok meghatározásának és a 
reformvégrehajtás nyomon követésének 
kereteként. Annak érdekében, hogy a 
tagállamok útmutatást kaphassanak arról, 
hogy mely területeken van a leginkább 
szükség a klímasemleges európai 
gazdaság felé történő átmenetet támogató 
strukturális reformokra és beruházásokra, 
az európai szemesztert harmonizált 
mutatók alkalmazásával fokozatosan 
naprakésszé kell tenni, hogy a szemeszter 
értékelése kiterjedjen az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljaira és az 
európai zöld megállapodás célkitűzéseire 
is. 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.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A légkör felmelegedőben van, az 
éghajlat változása évről évre érzékelhető. 
A Föld nyolcmillió fajából egymilliót 
kihalás fenyeget. Az erdőket és az 
óceánokat szennyezés pusztítja. E 
kihívásokra a válasz az európai zöld 
megállapodás1a. Célja az EU természeti 
tőkéjének védelme, megőrzése és 
fejlesztése, valamint a polgárok 
egészségének és jóllétének védelme a 



környezettel kapcsolatos kockázatokkal és 
hatásokkal szemben. Eredményes 
végrehajtásához közkiadásokra és 
magánberuházásokra egyaránt szükség 
van, amelyeket az eddigieknél nagyobb 
arányban kell az uniós éghajlat-
politikával, környezetvédelemmel és 
gazdasággal kapcsolatos intelligens 
megoldásokra fordítani.
_________________
1a COM(2019)0640

Módosítás 5

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 

(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, környezeti szempontból 
fenntartható 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 



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.

megtételére, valamint a gazdaságuk 
környezeti hatásokkal szembeni ellenálló 
képességének megerősítésétől és a 
fenntartható gazdasági átmenettől. A 
környezeti szempontból fenntartható 
helyreállításon alapuló, 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.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) A belföldi gazdaságok magas szintű 
környezeti, társadalmi és gazdasági 
rezilienciájának kialakítását, az 
alkalmazkodóképesség és az 
éghajlatváltozás hatásainak csökkentésére 
irányuló képesség megerősítését, a 
körforgásos és zöld gazdaságra történő 
átmenet elérését, a növekedési potenciál 
felszabadítását, valamint az európai zöld 
megállapodás végrehajtását 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, valamint a környezeti 
szempontból fenntartható 
helyreállításhoz. A világjárvánnyal 
kapcsolatos válságot követően erre még 
inkább szükség van ahhoz, hogy lehetővé 
tegyük a gyors és fenntartható 
helyreállítást. Üdvözli a fenntartható 
finanszírozással foglakozó magas szintű 
szakértői csoport által a helyreállításra és 
a rezilienciaépítésre vonatkozóan 
bevezetett öt magas szintű alapelvet1a.



_________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bu
siness_economy_euro/banking_and_finan
ce/documents/200715-sustainable-
finance-teg-statement-resilience-
recovery_en.pdf

Módosítás 7

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. Ezért a jelenlegi helyzetben a 
helyreállítás felgyorsításához és a hosszú 
távú fenntartható növekedési potenciál 
megerősítéséhez elengedhetetlenül fontos 
támogatni a beruházásokat. A nettó nulla 
üvegházhatásúgáz-kibocsátással 
kapcsolatos uniós célkitűzések 2050-ig 
történő elérésére, a tiszta energiára való 
átállás elősegítésére, az energiaszektor 
fellendítésére, a körforgásos gazdasági 
modellek kifejlesztésére, és más 
kulcsfontosságú gazdasági ágazatok 
fejlesztésére irányuló fenntartható, 
körforgásos, klímasemleges 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.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás



(6a) Az egészségügyi rendszerek 
ellenálló képességének megerősítésébe a 
jövőbeli világjárványokra való felkészülés 
érdekében történő beruházás jelentős 
szerepet játszik a fenntartható fejlődés 
elérésében, valamint a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió 
előmozdításában, ideértve a nemzeti és 
regionális egészségügyi rendszerek 
stressztesztjeinek elvégzését, a 
társadalmak általános egészségügyi 
helyzetének javítását, amely következtében 
egészségesebb lesz a lakosság és kevésbé 
lesz kitéve az egészségügyi kockázatoknak, 
valamint az európai egészségügyi unió 
létrehozásának előmozdítását.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Jelenleg nincs olyan eszköz, amely 
– a tagállamok gazdaságának 
termelékenységére és rezilienciájára 
gyakorolt hosszú távú hatás érdekében – 
közvetlen pénzügyi támogatásról 
rendelkezne ahhoz kapcsolódóan, hogy az 
európai szemeszter keretében azonosított 
kihívásokra válaszul milyen eredmények 
valósultak meg, illetve a tagállamok 
milyen reformokat és közberuházásokat 
hajtottak végre.

(7) Jelenleg nincs olyan eszköz, amely 
– a tagállamok gazdaságának 
termelékenységére, fenntarthatóságára és 
rezilienciájára gyakorolt hosszú távú hatás 
érdekében – közvetlen pénzügyi 
támogatásról rendelkezne ahhoz 
kapcsolódóan, hogy az európai szemeszter 
keretében azonosított kihívásokra válaszul 
milyen eredmények valósultak meg, illetve 
a tagállamok milyen reformokat és 
közberuházásokat hajtottak végre.

Módosítás 10

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 

(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.

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 
európai zöld megállapodásban 
meghatározott, a fenntartható 
növekedésre vonatkozó új stratégia 
célkitűzéseinek elérése érdekében. Az 
eszköznek átfogónak kell lennie és 
hasznosítania kell a Bizottság és a 
tagállamok által más eszközök és 
programok végrehajtásából nyert 
tapasztalatokat.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az [Európai Uniós Helyreállítási 
Eszközről szóló] rendelettel összhangban 
és az abban allokált források erejéig a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
keretében helyreállítási és rezilienciaépítési 
intézkedéseket kell megvalósítani a 
Covid19-válság példa nélküli hatásának 
kezelése érdekében. Az ilyen kiegészítő 
forrásokat oly módon kell felhasználni, 
hogy biztosított legyen az [EURI] 
rendeletben előírt határidők betartása.

(10) Az [Európai Uniós Helyreállítási 
Eszközről szóló] rendelettel összhangban 
és az abban allokált források erejéig a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
keretében helyreállítási és rezilienciaépítési 
intézkedéseket kell megvalósítani a 
Covid19-válság példa nélküli hatásának 
kezelése, valamint a fenntartható és zöld 
helyreállítás biztosítása érdekében. Az 
ilyen kiegészítő forrásokat oly módon kell 
felhasználni, hogy biztosított legyen az 
[EURI] rendeletben előírt határidők 
betartása.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Az eszköznek olyan projekteket 
kell támogatnia, amelyek tiszteletben 



tartják az uniós finanszírozásra vonatkozó 
addicionalitási alapelvet, és amelyek 
valódi európai hozzáadott értéket 
teremtenek. Az eszköz nem helyettesítheti 
az ismétlődő nemzeti kiadásokat, és nem 
állhat ellentétben az Unió stratégiai és 
gazdasági érdekeivel, és ennélfogva nem 
finanszírozhatja harmadik országok 
beruházási terveit.

Módosítás 13

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 e rendelettel 
létrehozott eszköz hozzá fog járulni az 
éghajlati szempontok és a környezeti 
fenntarthatóság – ideértve a biológiai 
sokféleséget is – érvényesítéséhez, 
valamint annak az éghajlattal összefüggő 
kiadásokra vonatkozó átfogó célnak az 
eléréséhez, hogy az uniós költségvetési 
kiadások 30%-a forduljon éghajlat-
politikai célkitűzések, 10%-a pedig a 
biodiverzitással kapcsolatos célkitűzések 
támogatására. Általános alapelvként 
valamennyi uniós kiadásnak összhangban 
kell lennie a Párizsi Megállapodás 
célkitűzéseivel. E célkitűzések 
végrehajtásának nyomon követésére az 
(EU) 2020/852 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet1a által létrehozott uniós 
taxonómiát kell alkalmazni.
_________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2020/852 rendelete (2020. június 
18.) a fenntartható befektetések 
előmozdítását célzó keret létrehozásáról, 
valamint az (EU) 2019/2088 rendelet 



módosításáról (HL L 198., 2020.6.22., 13 
o.).

Módosítás 14

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 fog 
játszani gazdaságunk újraindításában és 
modernizálásában.

(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 fenntartható és 
klímasemleges gazdaság felé történő 
átállás mellett a digitális átalakulás 
ösztönzésére is hatást gyakoroljanak. A 
fenntartható és klímasemleges gazdaság 
felé történő átállás és a digitális átalakulás 
egyaránt elsődleges szerepet fog játszani 
gazdaságunk újraindításában, szén-dioxid-
mentesítésében és modernizálásában.

Módosítás 15

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 

törölve



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.

Módosítás 16

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 
kohéziójának előmozdításával 
hozzájáruljon az e rendeletben 
meghatározott szakpolitikai területek 
kihívásainak kezeléséhez, az uniós 
szakpolitikák célkitűzéseihez, az ENSZ 
által meghatározott fenntartható fejlődési 
célokhoz, a szociális jogok európai 
pillérének és a Párizsi Megállapodás 
célkitűzéseihez, valamint az egységes piac 
megerősítéséhez. Ennek érdekében az 
eszköznek hozzá kell járulnia a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javításához, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítéséhez, a digitalizálás 
előmozdításához, valamint egy környezeti 
szempontból fenntartható, energia- és 
erőforráshatékony, körforgásos, nettó 
nulla üvegházhatásúgáz-kibocsátású 
gazdaság legkésőbb 2050-re történő 
elérésének támogatásához, elősegítve 
ezáltal az uniós gazdaságok fenntartható 
növekedési potenciáljának a Covid19-
válságot követő helyreállítását és a 
munkahelyteremtést, valamint előmozdítva 



a fenntartható és a nemek közötti 
egyenlőség szempontját figyelembe vevő 
növekedést.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
hozzájáruljon az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósításához, a tervnek a reformok és 
a közberuházási projektek végrehajtását 
szolgáló, koherens helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet képező 
intézkedésekből kell állnia. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek 
koherenseknek kell lenniük az európai 
szemeszter keretében meghatározott 
releváns országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal, és támogatniuk kell a 
fenntartható és klímasemleges európai 
gazdaságra való legkésőbb 2050-ig 
történő átállást és annak digitális 
átállását. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveknek a 
beruházásaikat az EU új fenntartható 
növekedési stratégiájának szerepét betöltő 
európai zöld megállapodással, a szociális 
jogok európai pillérével, az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljaival és a 
digitális menetrenddel összhangban kell 
megtervezniük.  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, és az 
(EU) 2020/852 rendeletben említett, a 
jelentős károkozás elkerülését célzó elv 
teljes körű tiszteletben tartása mellett kell 
folytatni.

Módosítás 18



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 a 
Tanácsnak az Európai Parlamenttel szoros 
együttműködésben lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy az európai 
szemeszter keretében megbeszélést 
folytasson az Unión belüli helyreállítási, 
rezilienciaépítési, éghajlatvédelmi átállási 
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 és a nemzeti 
átállási tervekkel kapcsolatos 
előrehaladáson kell alapulnia.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A reformokkal és a beruházásokkal 
kapcsolatos tagállami 
felelősségvállalásnak, valamint a reformok 
és a beruházások előtérbe helyezésének a 
biztosítása érdekében a támogatásra igényt 
tartó tagállamoknak megfelelően indokolt 
és megalapozott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet kell benyújtaniuk a 
Bizottságnak. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben részletesen meg 
kell határozni a terv végrehajtását szolgáló 
intézkedéseket, beleérve a célokat és a 
mérföldköveket is, valamint azt, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan milyen hatást fog gyakorolni a 
növekedési potenciálra, a 

(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 az 
európai zöld megállapodás célkitűzéseire, 



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.

különösen a növekedési potenciálra, a 
munkahelyteremtésre, a gazdasági és 
társadalmi rezilienciára, valamint a 
fenntartható és klímasemleges európai 
gazdaság 2050-re történő elérésének, 
illetve az európai gazdaság 
digitalizációjának támogatására; 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 naprakésszé tett 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.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Annak biztosítása érdekében, hogy 
az eszköz hatékonyan hozzájárul a zöld 
átálláshoz, a tagállamok által kidolgozott 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveket 
teljes mértékben össze kell hangolni az 
európai zöld megállapodás célkitűzéseivel, 
különös tekintettel a klímasemlegesség 
legkésőbb 2050-ig történő elérésére 
vonatkozó átfogó célkitűzésre, valamint az 
(EU) 2020/852 rendeletben említett, a 
jelentős károkozás elkerülését célzó elv 
betartására.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A Bizottságnak értékelnie kell 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 
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; a terv várhatóan tartós hatást 
gyakorol-e az érintett tagállamra; a 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; 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.

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 
hatékonyan segíti-e a fenntartható 
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, illetve támogatja-e a 
fenntartható és klímasemleges európai 
gazdaság 2050-re történő elérése felé való 
átállást és az ezekből eredő kihívások 
kezelését; hogy a tagállam által javasolt 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan hozzájárul-e az érintett 
tagállamoknak címzett országspecifikus 
ajánlásokban vagy a Bizottság által a 
naprakésszé tett európai szemeszter 
keretében hivatalosan elfogadott más 
releváns dokumentumokban azonosított 
kihívások hatékony kezeléséhez; hogy a 
terv összhangban van-e a Párizsi 
Megállapodás keretében tett uniós 
kötelezettségvállalásokkal, különösen a 
klímasemlegesség elérését célzó keret 
létrehozásáról és [az (EU) 2018/1999 
rendelet (az európai klímarendelet) 
módosításáról szóló (EU) 2020/XXX 
rendeletben] foglalt uniós éghajlat-
politikai célkitűzésekkel, és hogy 
tartalmaz-e olyan intézkedéseket, amelyek 
hatékonyan hozzájárulnak a zöld és 
digitális átálláshoz és az átállásból eredő 
kihívások kezeléséhez;  a terv várhatóan 
tartós hatást gyakorol-e az érintett 
tagállamra; a 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; 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 terv kizárja-e az olyan 
tevékenységeket, amelyek nem állnak 
összhangban az (EU) 2020/852 
rendeletben említett, a jelentős károkozás 
elkerülését célzó elvvel; 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.
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(23a) Annak értékelése érdekében, hogy 
a tagállamok által benyújtott helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervek hatékonyan 
szolgálják az európai zöld megállapodás 
célkitűzéseit, az (EU) 2020/852 rendelet 
által létrehozott uniós taxonómiát kell 
alkalmazni. A tervek Bizottság általi 
pozitív értékelésének feltétele, hogy a 
tervek hatékonyan járuljanak hozzá a zöld 
átálláshoz.

Módosítás 23
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(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. A 
Bizottság helyreállítással és 
rezilienciaépítéssel foglalkozó 
munkacsoportja segíti a tagállamokat a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveik 
előkészítésében és kidolgozásában, és az 
(EU) 2020/852 rendelet által létrehozott 
uniós taxonómia által biztosított eszközök 
felhasználásával gondoskodik arról, hogy 
a tervek összhangban álljanak az uniós 
prioritásokkal, különösen a 
klímasemlegesség célkitűzésével.
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(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 

(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.

részére. Nem ítélhető meg pénzügyi 
hozzájárulás a tagállamnak, ha a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv nem 
felel meg kielégítő mértékben az értékelési 
kritériumoknak, ideértve az (EU) 2020/852 
rendelet által létrehozott uniós taxonómiát 
és a rendeletben említett, a jelentős 
károkozás elkerülését célzó elvet.
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(29) A hitelkérelmet alá kell támasztania 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervben 
meghatározott további reformokhoz és 
beruházásokhoz kapcsolódó 
megnövekedett pénzügyi szükségleteknek, 
különösen a zöld és digitális átállás 
tekintetében, és annak, hogy terv költsége 
meghaladja a vissza nem térítendő 
támogatás révén allokálható maximális 
pénzügyi hozzájárulás összegét. Lehetővé 
kell tenni, hogy a terv benyújtásával 
egyidejűleg kerüljön sor a hitelkérelem 
benyújtására. Amennyiben a hitelkérelem 
benyújtására más időpontban kerül sor, azt 
további mérföldköveket és célokat 
tartalmazó felülvizsgált tervnek kell 
kísérnie. A források előreütemezésének 
biztosítása érdekében a tagállamok 
legkésőbb 2024. augusztus 31-ig kérhetnek 
hiteltámogatást. A hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás érdekében maximálni kell 
a rendelet keretében nyújtható összes hitel 
teljes összegét. Emellett az egyes 
tagállamoknak nyújtott hitel maximális 
összege nem haladhatja meg az adott 
tagállam bruttó nemzeti jövedelmének 
4,7 %-át. Kivételes körülmények között – a 
rendelkezésre álló források függvényében 
– lehetőséget kell biztosítani a maximált 
összeg emelésére. A hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás érdekében 
azt is lehetővé kell tenni, hogy a hitel 
kifizetésére részletekben, az eredmények 

(29) A hitelkérelmet alá kell támasztania 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervben 
meghatározott további reformokhoz és 
beruházásokhoz kapcsolódó 
megnövekedett pénzügyi szükségleteknek, 
különösen a legkésőbb 2050-re elérendő 
fenntartható és klímasemleges európai 
gazdaság felé történő átállást és az 
európai gazdaság digitális átállása 
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, határidőhöz kötött és tudományos 
alapú 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 



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

(37) Célszerű, hogy a Bizottság a 
rendelettel létrehozott eszköz 
végrehajtásáról éves jelentést nyújtson be 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. E 
jelentésnek tájékoztatást kell nyújtania a 
helyreállítási és rezilienciaépítési eszköz 
keretében az érintett tagállamok által a 
jóváhagyott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek tekintetében elért 
haladásról; tájékoztatást kell nyújtania 
továbbá az Európai Uniós Helyreállítási 
Eszköz keretében az eszközhöz rendelt, 
előző évi bevételek összegéről, 
költségvetési sorok szerinti bontásban, 
valamint arról, hogy Európai Uniós 
Helyreállítási Eszközön keresztül beszedett 
összegek milyen mértékben segítik elő az 
eszköz célkitűzéseinek megvalósítását. A 
jelentésnek arra is ki kell terjednie, hogy 
az eszköz mennyiben járul hozzá az Unió 
éghajlat-politikai és fenntarthatósági 
célkitűzéseihez, különös tekintettel [az 
(EU) 2018/1999 rendelet (az európai 
klímarendelet) módosításáról szóló (EU) 
2020/XXX rendeletben] foglalt uniós 
éghajlat-politikai célkitűzésekre, valamint 
a nemzeti energia- és klímatervekben 
meghatározott prioritásokra.
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(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 
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 

(39) A tagállamok által végrehajtandó 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveket 
és a megfelelő, ezekre allokált pénzügyi 
hozzájárulásokat a Bizottságnak 
felhatalmazáson alapuló 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 
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 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. 



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.

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.).

Módosítás 28

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 Unió éghajlat- és 
környezetvédelmi céljaival, nevezetesen az 
Unió 2030-ra vonatkozó, naprakésszé tett 
éghajlat-politikai céljaival, a 
klímasemleges Unió 2050-re történő 
megvalósítására irányuló célkitűzésnek 
[az (EU) 2018/1999 rendelet (az európai 
klímarendelet) módosításáról szóló (EU) 
2020/XXX rendelettel] összhangban 
történő teljesítésével, a digitális átállással, 
az egészségüggyel, a versenyképességgel, 
a rezilienciával, a termelékenységgel, az 
oktatással és a készségekkel, a kutatással és 
innovációval, az intelligens, fenntartható, a 
nemek szempontjából kiegyensúlyozott és 
inkluzív növekedéssel, a 
munkahelyteremtéssel és a beruházásokkal, 
valamint a pénzügyi rendszerek 
stabilitásával összefüggő szakpolitikai 
területek tartoznak.



Módosítás 29

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 és az 
Unió stratégiai autonómiájához való 
hozzájárulás, a válság gazdasági és 
társadalmi hatásának enyhítése, valamint a 
2030-ra vonatkozó, naprakésszé tett uniós 
éghajlat-politikai célok és a 
klímasemleges Unió legkésőbb 2050-re 
történő megvalósítására irányuló 
célkitűzés elérésének, 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.

A helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
keretében támogatott összes 
tevékenységnek tiszteletben kell tartania a 
jelentős károkozás elkerülésének elvét, 
amelyre az (EU) 2020/852 rendelet 17. 
cikke hivatkozik. Emellett a helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervek keretében 
támogatásban részesülő, az (EU) 
2020/852 rendelet hatálya alá tartozó 
gazdasági tevékenységek konkrét 
ágazataihoz tartozó tevékenységeknek 
összhangban kell lenniük az említett 
rendelet 3. cikkében említett szakmai 
átvilágítási kritériumokkal.
A Párizsi Megállapodás és az európai zöld 
megállapodás célkitűzéseihez való 
hozzájárulás és a velük való teljes 
mértékű összhang érdekében az eszköz 
legalább 37%-át az éghajlat-politikai 
fellépések finanszírozására kell fordítani. 
Az eszköz 10%-át a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos fellépésekre kell fordítani, 



amelyek egy része átfedésbe kerülhet az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
fellépésekre irányuló beruházásokkal. Az 
éghajlattal és a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos kiadások kombinációja az 
eszköz teljes költségvetésének legalább 
40%-át teszi ki.

Módosítás 30

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az eszköz nem sértheti az Unió 
stratégiai és gazdasági érdekeit. Ezért nem 
nyújtható támogatás harmadik országok 
stratégiai beruházási terveinek részét 
képező projekteknek.

Módosítás 31

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.
A vonatkozó eljárások, illetve kifizetések a 
felfüggesztés megszüntetését követő napon 
folytatódnak.

Módosítás 32

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 

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 
eszköznek a rendelet 4. cikkében 
meghatározott általános és konkrét 
célkitűzéseivel, és hozzá kell járulniuk az 
európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
strukturális kihívások leküzdéséhez és 
prioritások érvényesítéséhez, különösen 
azokéhoz, amelyek az Unió éghajlat- és 
környezetvédelmi célkitűzései, nevezetesen 
az Unió 2030-ra vonatkozó, naprakésszé 
tett éghajlat-politikai céljainak elérése, a 
klímasemleges Unió legkésőbb 2050-re 
történő megvalósítására irányuló 
célkitűzésnek [az (EU) 2018/1999 rendelet 



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.

(az európai klímarendelet) módosításáról 
szóló (EU) 2020/XXX rendelettel] 
összhangban történő teljesítése, valamint 
a 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, valamint 
hosszú távú stratégiáikban, 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 
terveknek összhangban kell lenniük a 
Párizsi Megállapodás hőmérsékletre 
vonatkozó hosszú távú célkitűzésének 
elérésére irányuló úttal, figyelembe véve a 
legfrissebb tudományos bizonyítékokat, 
különösen az Éghajlatváltozási 
Kormányközi Testületnek (IPCC) az 
1,5°C-os globális felmelegedésről szóló 
különjelentését.
A helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
csak olyan tevékenységeket 
támogathatnak, amelyek e rendelet 4. 
cikkének (1) bekezdésével összhangban 
nem okoznak jelentős kárt. Emellett a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
keretében támogatásban részesülő, az 
(EU) 2020/852 rendelet hatálya alá 
tartozó gazdasági tevékenységek konkrét 
ágazataihoz tartozó tevékenységeknek 
összhangban kell lenniük az (EU) 
2020/852 rendelet 3. cikkében említett 
szakmai átvilágítási kritériumokkal.
Annak biztosítása érdekében, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
hozzájáruljanak a tagállamokban a 
klímasemleges Unió legkésőbb 2050-re 
történő megvalósítására irányuló 



célkitűzés eléréséhez, és teljes 
összhangban legyenek a Párizsi 
Megállapodás és az európai zöld 
megállapodás célkitűzéseivel, az egyes 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
keretösszegének legalább 37%-át az 
éghajlat-politikai fellépések 
érvényesítésére kell fordítani. Az egyes 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
10%-át a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos fellépésekre kell fordítani, 
amelyek egy része átfedésbe kerülhet az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
fellépésekre irányuló beruházásokkal. Az 
éghajlattal és a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos kiadások kombinációja az 
egyes helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervek teljes költségvetésének legalább 
40%-át teszi ki.

_________________ _________________

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

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

22. […] 22. […]

Módosítás 33

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A egyes helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveknek olyan 
intézkedéseket kell tartalmazniuk, 
amelyek hatékonyan hozzájárulnak az 
egészségügyi ellátás és az egészségügyi 
rendszerek ellenálló képességének 
megerősítéséhez a jövőbeli 
világjárványokra való felkészülés során, 
valamint a társadalmak általános 
egészségének javítása céljából, az emberi 
egészség magas szintű védelmére 
vonatkozó általános célkitűzés elérése 
érdekében.



Módosítás 34

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A Bizottság technikai útmutató 
feljegyzéseket dolgoz ki az (EU) 2020/852 
rendelet 17. cikkében említett, jelentős 
károkozás elkerülésére vonatkozó 
követelmények, az említett rendelet 3. 
cikkében említett szakmai átvilágítási 
kritériumok és az ezek alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
gyakorlati alkalmazásáról az e rendelettel 
létrehozott eszközre vonatkozóan.

Módosítás 35

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervek nem finanszírozhatnak olyan 
beruházásokat, amelyek veszélyeztetnék az 
Unió éghajlat-politikai és 
környezetvédelmi célkitűzéseinek elérését. 
Különösen nem tartalmazhatnak a 
fosszilis tüzelőanyagok előállításával, 
feldolgozásával, forgalmazásával, 
szállításával, tárolásával vagy égetésével 
kapcsolatos beruházásokat.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervet kellően indokolni kell és alá kell 
támasztani. A terv mindenekelőtt a 
következő elemeket tartalmazza;

(3) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervet kellően indokolni kell és alá kell 
támasztani. A terv mindenekelőtt a 
következő elemeket tartalmazza, amelyek a 
14. cikkben meghatározott 



támogathatósági feltételek teljesülésének 
biztosításához szükségesek:

Módosítás 37

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 fenntartható növekedési 
potenciált, a munkahelyteremtést, valamint 
a gazdasági, környezeti 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, valamint, hogy 
a terv miként fogja jelentős mértékben 
csökkenteni az Unió éghajlat-politikai és 
környezeti célkitűzéseinek eléréséhez 
szükséges beruházások terén fennálló 
szakadékot; Azokban az esetekben, amikor 
az eszközt egy magas szén-dioxid-
kibocsátású ágazatban működő 
nagyvállalat támogatására használják, a 
tagállamok közzéteszik, hogy a vállalkozás 
hogyan tervezi üzleti modelljének a 
Párizsi Megállapodással és a kapcsolódó 
uniós éghajlat-politikai célokkal való 
összehangolását, többek között a vállalat 
által közzétett átállási tervek révén.

Módosítás 38

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 az Unió éghajlat-politikai 
és környezetvédelmi célkitűzéseihez, és 
különösen az, hogy miként segítik elő az 
egyes alábbi célokat:



i. az Unió naprakésszé tett 2030-as 
éghajlat-politikai és környezetvédelmi 
célkitűzéseinek elérése és a klímasemleges 
Unió 2050-ig történő megvalósítása felé 
történő átállás, összhangban [a 
klímasemlegesség elérését célzó keret 
létrehozásáról és az (EU) 2018/1999 
rendelet (az európai klímarendelet) 
módosításáról szóló] (EU) 2020/XXX 
rendelettel];
ii. az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikkében 
említett, jelentős károkozás elkerülésére 
vonatkozó követelmény tiszteletben 
tartása, illetve az ugyanazon rendelet 3. 
cikkében említett szakmai átvilágítási 
kritériumokkal való összhang;
iii. az éghajlattal és a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos, a 14. cikk (2) 
bekezdésének negyedik albekezdésében 
említett általános érvényesítési célok 
eléréséhez való hozzájárulás, amelynek az 
(EU) 2020/852 rendeletben meghatározott 
kritériumokon kell alapulnia;
iv. az Unió éghajlat-politikai és környezeti 
célkitűzéseinek eléréséhez szükséges 
nemzeti beruházások terén fennálló 
szakadék jelentős mértékű csökkentése;
v. az uniós fenntarthatósági politika 
célkitűzéseinek megvalósításához való 
hozzájárulás, figyelembe véve a nemzeti 
energia- és éghajlat-politikai tervekben 
meghatározott célkitűzéseket; továbbá
vi. az ebből az átállásból eredő társadalmi, 
gazdasági vagy környezeti kihívások 
kezeléséhez való hozzájárulás;

Módosítás 39

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 a digitális átálláshoz, 
illetve az abból eredő kihívások 



kezeléséhez;

Módosítás 40

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) annak kifejtése, hogy a tervben 
szereplő intézkedések várhatóan hogyan 
járulnak hozzá az Unió és tagállamai 
kötelezettségvállalásainak teljesítéséhez, 
különös tekintettel az európai zöld 
megállapodásra, a Párizsi 
Megállapodásra, az (EU) 2018/1999 
rendelet értelmében kidolgozott nemzeti 
energia- és éghajlat-politikai tervekre és 
azok aktualizált változataira, a Méltányos 
Átállást Támogató Alap égisze alatt 
létrejött méltányos területi átállási 
tervekre, valamint a más uniós alapok 
értelmében létrehozott partnerségi 
megállapodásokra és operatív 
programokra;

Módosítás 41

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) annak kifejtése, hogy a tervekben 
szereplő intézkedések miként fognak 
hatékonyan hozzájárulni az egészségügyi 
ellátás és az egészségügyi rendszerek 
ellenálló képességének megerősítéséhez a 
jövőbeli világjárványokra való felkészülés 
során, valamint a társadalmak általános 
egészségének javítása céljából, az emberi 
egészség magas szintű védelmére 
vonatkozó célkitűzés elérése érdekében;

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat



15 cikk – 3 bekezdés – c d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv értékelése és az érintett tagállam 
számára elkülönítendő összeg 
meghatározása során a Bizottság 
figyelembe veszi az érintett tagállam által 
az európai szemeszterrel összefüggésben 
benyújtott elemzési információkat, a 15. 
cikk (3) bekezdésében említett indokolást 
és elemeket, valamint az egyéb releváns 
információkat, beleértve különösen az 
érintett tagállam nemzeti 
reformprogramjában és nemzeti energia- és 
klímatervében foglaltakat, valamint adott 
esetben a technikai támogatási eszköz 
keretében kapott technikai támogatásból 
származó információkat.

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv értékelése és az érintett tagállam 
számára elkülönítendő összeg 
meghatározása során a Bizottság 
figyelembe veszi az érintett tagállam által 
az európai szemeszterrel összefüggésben 
benyújtott elemzési információkat, a 15. 
cikk (3) bekezdésében említett indokolást 
és elemeket, valamint az egyéb releváns 
információkat, beleértve különösen az 
érintett tagállam nemzeti 
reformprogramjában, a méltányos 
átállásra vonatkozó tervében és nemzeti 
energia- és klímatervében foglaltakat, 
valamint adott esetben a technikai 
támogatási eszköz keretében kapott 
technikai támogatásból származó 
információkat.

Módosítás 44

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 az Unió éghajlat-politikai és 
környezetvédelmi célkitűzéseihez, és 
különösen az, hogy miként segítik elő az 
egyes alábbi célokat:



i. hogyan valósul meg az Unió 
naprakésszé tett 2030-as éghajlat-politika 
céljai és a klímasemleges Unió 2050-ig 
történő megvalósítására vonatkozó 
célkitűzés felé történő átállás, 
összhangban [a klímasemlegesség elérését 
célzó keret létrehozásáról és az 
(EU) 2018/1999 rendelet (az európai 
klímarendelet) módosításáról szóló] 
(EU) 2020/XXX rendelettel];
ii. ii. az (EU) 2020/852 rendelet 17. 
cikkében említett, jelentős károkozás 
elkerülésére vonatkozó követelmény 
tiszteletben tartása, illetve az ugyanazon 
rendelet 3. cikkében említett szakmai 
átvilágítási kritériumokkal való összhang;
iii. az éghajlattal és a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos, a 14. cikk (2) 
bekezdésének negyedik albekezdésében 
említett általános érvényesítési célok 
eléréséhez való hozzájárulás, amelynek az 
(EU) 2020/852 rendeletben meghatározott 
kritériumokon kell alapulnia;
iv. az Unió éghajlat-politikai és környezeti 
célkitűzéseinek eléréséhez szükséges 
nemzeti beruházások terén fennálló 
szakadék jelentős mértékű feltöltése;
v. az uniós fenntarthatósági politika 
célkitűzéseinek megvalósításához való 
hozzájárulás, figyelembe véve a nemzeti 
energia- és éghajlat-politikai tervekben 
meghatározott célkitűzéseket; továbbá
vi. vi. az ebből az átállásból eredő 
társadalmi, gazdasági vagy környezeti 
kihívások kezeléséhez való hozzájárulás;

Módosítás 45

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a terv magában foglal-e olyan 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
hozzájárulnak, amelyek eredményesen 
hozzájárulnak a digitális átálláshoz, 



illetve az abból eredő kihívások 
kezeléséhez;

Módosítás 46

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a terv magában foglal-e olyan 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
hozzájárulnak az egészségügyi ellátás és 
az egészségügyi rendszerek ellenálló 
képességének megerősítéséhez a jövőbeli 
világjárványokra való felkészülés során, 
valamint a társadalmak általános 
egészségének javítása céljából, az emberi 
egészség magas szintű védelmére 
vonatkozó általános célkitűzés elérése 
érdekében;

Módosítás 47

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv előkészítése érdekében tartott 
konzultációk, valamint az eszköz 
végrehajtásával kapcsolatban tervezett 
párbeszédek biztosítják-e, hogy az érdekelt 
felek tényleges lehetőséget kapjanak a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
előkészítésében és végrehajtásában való 
részvételre;

Módosítás 48

16 cikk – 3 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a tagállamok megfelelnek az 
Európai Unióról szóló szerződés 
2. cikkében rögzített uniós értékeknek.



Módosítás 49

16 cikk – 3 bekezdés –1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Legkésőbb [e rendelet hatálybalépésétől 
számított hat hónap]-ig a Bizottság a 26a. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktust fogad el, amely 
kiegészíti e bekezdés b) pontját azáltal, 
hogy kidolgozza az éghajlat-politikai és 
környezetvédelmi fellépések – köztük a 
jelen rendelet 4. cikkében említett, a 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
intézkedések – érvényesítésére fordított 
kiadások meghatározásának 
módszertanát. E módszertannak az (EU) 
2020/852 rendelettel létrehozott uniós 
taxonómián kell alapulnia, és az említett 
rendelet 10. cikkének (3) bekezdése, illetve 
11. cikkének (3) bekezdése alapján 
megállapított szakmai átvilágítási 
kritériumokat kell alkalmaznia, valamint 
az (EU) 2020/852 rendelet 15. cikkének 
(1) bekezdésében meghatározott elveket.
Legkésőbb hat hónappal az (EU) 
2020/852 rendelet 15. cikkének (2) 
bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadását követően az 
e bekezdés első albekezdésében említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust felül 
kell vizsgálni az (EU) 2020/852 rendelet 
15. cikkének (2) bekezdése alapján 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokban meghatározott szakmai 
átvilágítási kritériumok alkalmazása 
céljából.

Módosítás 50

16 cikk – 3 bekezdés –1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság nyilvánosságra hozza az e 
cikk alapján elvégzett értékeléseket.

Módosítás 51



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.

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) Ezeket az (1) és a (2) bekezdésben 
említett, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat a 26a. cikknek megfelelően kell 
elfogadni.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés –1 albekezdés

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. 

(3) A bizottsági felhatalmazáson 
alapuló jogi aktussal jóváhagyott 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervben 
foglalt, elfogadott vonatkozó mérföldkövek 
és célok teljesítését követően az érintett 
tagállam a pénzügyi hozzájárulás és adott 
esetben a hitelrészlet kifizetésére irányuló, 
kellően indokolt kérelmet nyújt be a 



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.

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.

Módosítás 54

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 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.

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A teljesítményjelentési rendszer 
biztosítja, hogy a tevékenységek 
végrehajtásának nyomon követésére 
vonatkozó adatokat és az eredményeket 
hatékonyan, eredményesen és időben 
összegyűjtsék. Ennek érdekében az uniós 
finanszírozás címzettjeire vonatkozóan 
arányos jelentéstételi követelményeket kell 
megállapítani.

(2) A teljesítményjelentési rendszer 
biztosítja, hogy a tevékenységek 
végrehajtásának nyomon követésére 
vonatkozó adatokat és az eredményeket 
megbízható módon, függetlenül, 
hatékonyan, eredményesen és időben 
összegyűjtsék és közzétegyék. Ennek 
érdekében az uniós finanszírozás 
címzettjeire vonatkozóan arányos 
jelentéstételi követelményeket kell 



megállapítani.

Módosítás 56

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 egyértelműen feltüntetik a 
finanszírozás forrását uniós forrásként, 
valamint következetes, hatékony és 
arányos módon célzott információkat 
juttatnak el többféle közönségnek, köztük a 
médiának és a nyilvánosságnak. A 
kedvezményezettek biztosítják az eszköz 
keretében történő kiadások láthatóságát 
azáltal, hogy a támogatott projekteket 
egyértelműen „uniós helyreállítási 
kezdeményezésként” tüntetik fel.

Módosítás 57

26 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26a. cikk
A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozóan a 
Bizottság részére adott felhatalmazás 
gyakorlásának feltételeit ez a cikk 
határozza meg.
(2) A Bizottságnak a 16. cikk (3) 
bekezdésében és a 17. cikk (1) 
bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására 
vonatkozó felhatalmazása hétéves 
időszakra szól [e rendelet 
hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő 



hatállyal.
(3) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 16. 
cikk (3) bekezdésében és a 17. cikk (1) 
bekezdésében említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban megjelölt 
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 megállapított elvekkel 
összhangban 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 16. cikk (3) bekezdése és a 17. 
cikk (1) bekezdése értelmében elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő [két 
hónapon] belül sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emelt 
ellene kifogást, illetve ha az említett 
időtartam lejártát megelőzően mind az 
Európai Parlament, mind a Tanács arról 
tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog 
kifogást emelni. Az Európai Parlament 
vagy a Tanács kezdeményezésére ez az 
időtartam [két hónappal] 
meghosszabbodik.

Módosítás 58

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 fenntartható és 
klímasemleges európai gazdaságra 
legkésőbb 2050-ig történő átálláshoz, 
különösen az Unió fenntarthatósági és 
klímapolitikai célkitűzéseinek eléréséhez, 
figyelembe véve a nemzeti energia- és 
klímatervekben (NEKT-k) meghatározott 
célkitűzéseket és az Unió [a 
klímasemlegesség elérését célzó keret 
létrehozásáról és az (EU) 2018/1999 
rendelet (az európai klímarendelet) 
módosításáról szóló (EU) 2020/XXX 
rendeletben] meghatározott éghajlat-
politikai célkitűzéseit, illetve az ebből az 
átállásból eredő társadalmi, gazdasági és 
környezeti kihívások kezeléséhez való 
hozzájárulásukat;

Módosítás 59

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

Alkalmazási kör

Módosítás 60

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



bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

– A tervezett intézkedések 
végrehajtása várhatóan jelentősen hozzá 
fog járulni az Unió éghajlat- és 
környezetvédelmi célkitűzéseinek 
eléréséhez, különösen az Unió 2030-ra 
vonatkozó, naprakésszé tett éghajlat-
politikai céljainak elérésére való 
átálláshoz és az Unió éghajlat-
semlegességi célkitűzésének legkésőbb 
2050-ig történő [az éghajlatsemlegesség 
elérésére vonatkozó célkitűzésnek való 
megfeleléshez, összhangban az (EU) 
2018/1999 rendelet módosítását célzó 
keret létrehozásáról szóló (EU) 2020/XXX 
rendelettel (a továbbiakban: európai 
éghajlat-politikai rendelet)], figyelembe 
véve a nemzeti energia- és klímatervekben 
(NEKT-k) meghatározott célkitűzéseket és 
az Európai Uniós taxonómiában 
meghatározott követelményeket,

Módosítás 61

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Módosítás 62

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a tervezett intézkedések 
végrehajtása várhatóan jelentősen 

– a tervezett intézkedések 
végrehajtása várhatóan jelentősen 



hozzájárul majd a zöld és/vagy digitális 
átállásból eredő kihívások kezeléséhez,

hozzájárul majd az Unió éghajlat-politikai 
és környezetvédelmi célkitűzéseiből, 
konkrétan a fenntartható, klímasemleges 
európai gazdaságra legkésőbb 2050-ig 
való átállásból eredő társadalmi, gazdasági 
és környezeti kihívások kezeléséhez,

Módosítás 63

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a tervezett intézkedések 
végrehajtásának összhangban kell 
lenniük a Párizsi Megállapodás 
hőmérsékletre vonatkozó hosszú távú 
célkitűzésének elérésére irányuló úttal, 
figyelembe véve a rendelkezésre álló 
legújabb tudományos bizonyítékokat, 
különösen az Éghajlatváltozási 
Kormányközi Testületnek (IPCC) az 
1,5°C-os globális felmelegedésről szóló 
különjelentését;
– a tervezett intézkedések 
végrehajtásának összhangban kell lennie 
a jelentős károkozás elkerülésének 
elvével, amelyre az (EU) 2020/852 
rendelet 17. cikke hivatkozik;

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.2 pont – 1 bekezdés – 4 albekezdés – 1 francia 
bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a tervezett intézkedések 
végrehajtása várhatóan tartós hatást fejt ki.

– a tervezett intézkedések 
végrehajtása várhatóan tartós hatást fejt ki.

A Bizottság értékeli, hogy a tervben 
javasolt intézkedések várhatóan 
hozzájárulnak-e a 4. cikkben 
meghatározott éghajlat-politikai célokhoz 
kapcsolódó célkitűzések eléréséhez.



Módosítás 65

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.2a a terv magában foglal olyan 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
hozzájárulnak a digitális átálláshoz, 
illetve az abból eredő kihívások 
kezeléséhez;
– a tervezett intézkedések 
végrehajtása összhangban van éghajlat- 
és környezetbarát rendszerek 
létrehozásával, valamint a gazdaságunk 
környezetbarátabbá tételével, hogy 
elősegítse a klímasemleges Európa 
legkésőbb 2050-ig történő 
megvalósításának átfogó célkitűzését;
továbbá
– a tervezett intézkedések 
végrehajtása várhatóan jelentősen hozzá 
fog járulni az európai gazdaság 
átalakulásához;
továbbá
– a tervezett intézkedések 
végrehajtása várhatóan jelentősen 
hozzájárul majd a digitális átállásból 
eredő kihívások kezeléséhez;
továbbá
– a tervezett intézkedések 
végrehajtása várhatóan tartós hatást fejt 
ki.

Módosítás 66

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.4 A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan segíti a 
növekedési potenciál erősítését, a 

2.4 A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan segíti a 
fenntartható növekedési potenciál 



munkahelyteremtést, valamint a gazdasági 
és társadalmi reziliencia fokozását az 
érintett tagállamban, enyhíti a válság 
gazdasági és társadalmi hatásait, valamint 
hozzájárul a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió javításához.

erősítését, a munkahelyteremtést, valamint 
a gazdasági, környezeti és társadalmi 
reziliencia fokozását az érintett 
tagállamban, enyhíti a válság gazdasági és 
társadalmi hatásait, valamint hozzájárul a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
javításához.

Módosítás 67

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

– A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv olyan intézkedéseket tartalmaz, 
amelyek célja a tagállami gazdaságok 
gyengeségeinek kezelése, az érintett 
tagállami gazdaság fenntartható 
növekedési potenciáljának fellendítése 
különösen a kkv-k esetében, a 
munkahelyteremtés ösztönzése és a válság 
kedvezőtlen hatásainak enyhítése, a 
fenntartható növekedés előmozdítása, 
másfelől elkerülik, hogy ezen intézkedések 
káros hatásokat gyakoroljanak az 
éghajlatra és a környezetre, összhangban 
az európai uniós taxonómiában 
megállapított kritériumokkal,

Módosítás 68

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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