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MÓDOSÍTÁSOK

 A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság a Költségvetési Bizottság és a Gazdasági és 
Monetáris Bizottság mint illetékes bizottságok részére az alábbi módosításokat fogalmazza 
meg:

Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere (a 
továbbiakban: európai szemeszter) – 
ideértve a szociális jogok európai 
pillérének és az ENSZ fenntartható 
fejlődési céljainak 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 



PE655.871v01-00 4/30 AD\1211191HU.docx

HU

ismertetése és koordinálása céljából.

Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A Covid19-világjárvány 2020 eleji 
kitörése az Unióban és az egész világon 
megváltoztatta az elkövetkező évek 
gazdasági kilátásait, ami miatt az Uniónak 
sürgős és összehangolt 
válaszintézkedéseket kell tennie annak 
érdekében, hogy kezelhetők legyenek a 
valamennyi tagállamot érintő, rendkívüli 
mértékű gazdasági és társadalmi 
következmények. A Covid19-válság 
aránytalan mértékben sújtja a nőket és a 
lányokat a meglévő egyenlőtlenségek 
miatt, amelyek többek között a kijárási 
korlátozások idején a nemi alapú erőszak 
fokozott kockázatához és a nagyobb 
arányú munkaerőpiaci lemorzsolódáshoz 
vezetnek, ami azzal függ össze, hogy a 
nőkre nagyobb teher nehezedik a 
gondozási feladatok terén, nagyobb 
arányban dolgoznak a korlátozások által 
érintett ágazatokban, az informális 
gazdaságban és a bizonytalanabb helyzetű 
ágazatokban. A jelenlegi Covid19-
világjárvány, valamint a korábbi gazdasági 
és pénzügyi válság megmutatta, hogy a 
közszolgálatásokra épülő erős jóléti 
rendszer és az erős gazdasági és társadalmi 
struktúrákra épülő stabil és ellenálló 
gazdaságok és pénzügyi rendszerek 
kialakítása segíti a tagállamoknak abban, 
hogy hatékonyabban és inkluzívabb 
módon 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 
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gazdasági hatását mérséklő intézkedések 
megtételére, és mennyire reziliens a 
gazdaságuk. A gazdaságok 
egyenlőtlenségeinek és strukturális 
gyengeségeinek kezelését és rezilienciájuk 
és inkluzivitásuk megerősítését célzó 
reformok és beruházások tehát 
elengedhetetlenek ahhoz, hogy a 
gazdaságok visszatérjenek a fenntartható 
fellendülés pályájára, és elkerülhető legyen 
az Unión belüli szociális különbségek 
további elmélyülése, és gyorsuljon az 
előrelépés a nemek közötti egyenlőség 
megvalósulása felé.

Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Covid19-világjárvány kitörése 
rávilágított annak a nemek közötti 
egyenlőséggel összefüggésben a 
társadalmakra gyakorolt jelentős hatására 
is, tükrözve a nők és férfiak közötti 
különböző egyenlőtlenségeket. Miután az 
EU gondozási és egyéb alapvető 
szolgáltatásokat nyújtó munkavállalóinak 
többsége nő, nemcsak a nőket sújtó válság 
aránytalan terhe vált nyilvánvalóvá, 
hanem a horizontális és vertikális 
munkaerőpiaci szegregáció mértéke is, 
amit tovább súlyosbít a gyermek- és 
idősgondozási szolgáltatások és 
infrastruktúrák hiánya. Emellett a 
korlátozások időszakában a nemi alapú 
erőszak eseteinek Unió-szerte kiugró 
növekedése igazolta, hogy aggasztóan 
hiányoznak a családon belüli erőszak 
áldozatává vált vagy a családon belüli 
erőszak veszélyének kitett nők védelmét és 
támogatását célzó intézkedések. Ennek az 
eszköznek segítséget kell nyújtania a 
tagállamoknak a nők vállalkozáshoz, 
mikrofinanszírozáshoz és STEM-
tanulmányok folytatásához való 
hozzáférését célzó kezdeményezések 
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támogatásában és kidolgozásában, 
valamint a foglalkoztatási lehetőségek – 
különösen a digitális és a zöld gazdaság 
kiemelt ágazataiban történő – 
előmozdításában, 
megkülönböztetésmentes foglalkoztatási 
kezdeményezéseket biztosítva. Különös 
figyelmet kell fordítani a munkaerőpiaci 
szegregáció felszámolására, a nemek 
közötti foglalkoztatási, bér- és 
nyugdíjszakadék megszüntetését célzó 
intézkedésekkel. A tagállamoknak a 
programot a munka és a magánélet 
közötti egyensúly előmozdítására és 
javítására irányuló kezdeményezések 
bevezetésére és megerősítésére is fel kell 
használniuk, külön hangsúlyt helyezve a 
gondozási infrastruktúrára és 
szolgáltatásokra. Az erőszak áldozatainak 
támogatását szolgáló infrastruktúra és 
szolgáltatások – például menedékhelyek – 
is fontosak lesznek a válságból való 
kilábaláshoz vezető úton.

Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) A belföldi gazdaságok magas szintű 
rezilienciájának kialakítását, az 
alkalmazkodóképesség megerősítését, és a 
növekedési potenciál felszabadítását célzó 
reformok végrehajtása az Unió 
szakpolitikai prioritásai közé tartozik. E 
reformok tehát nélkülözhetetlenek a 
gazdasági fellendülés fenntartható pályára 
állításához és a felfelé irányuló gazdasági 
és társadalmi konvergenciafolyamat 
támogatásához. A reformokat a 
kiszolgáltatott helyzetben lévő népességre 
fordított külön figyelemmel és a nemek 
közötti egyenlőség tiszteletben tartásával 
kell végrehajtani. A világjárvánnyal 
kapcsolatos válságot követően erre még 
inkább szükség van ahhoz, hogy lehetővé 
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tegyük a gyors helyreállítást.

Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A nők az élvonalban küzdöttek a 
Covid19-válság idején, miután ők teszik ki 
az egészségügyi dolgozók többségét, és 
összeegyeztették a díjazás nélküli 
gondozási munkát munkavállalási 
feladataikkal, ami egyre nehezebbé vált az 
egyedülálló szülők számára, akiknek 85%-
a nő.  A szilárd gondozási 
infrastruktúrába való beruházás alapvető 
fontosságú a nemek közötti egyenlőség 
biztosítása, a nők gazdasági 
szerepvállalásának növelése, az 
ellenállóképes társadalmak építése, a nők 
által dominált ágazatban uralkodó 
bizonytalan körülmények elleni küzdelem, 
a munkahelyteremtés fellendítése, a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés 
megelőzése érdekében is, és pozitív 
hatással van a GDP-re, mivel több nő 
számára teszi lehetővé a fizetett 
munkában való részvételt.

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 

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 
visszaesik, többek között a 
közszolgáltatások terén, ami tartósan 
negatív következményekkel jár a nők 
jogaira, a nők gazdasági 
szerepvállalásának növelésére és a nők 
egészségére, beleértve a szexuális és 
reproduktív egészséget és jogokat is. Ezért 
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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.

a jelenlegi helyzetben a helyreállítás 
felgyorsításához és a hosszú távú 
fenntartható növekedési potenciál 
megerősítéséhez, valamint a gazdasági 
modell alapvető részét képező gondozási 
ágazat védelméhez 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, valamint a 
gondozási átállásba 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.  Emellett 
döntő fontosságú lehetőséget kínál a 
reziliens gondozási ágazatra való áttérés 
megkönnyítésére és a nemek közötti 
egyensúly megteremtésére.

Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) Tükrözve az Európa fenntartható 
növekedési stratégiájának számító európai 
zöld megállapodást, amely kifejezésre 
juttatja a Párizsi Megállapodásnak és az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak a 
végrehajtására tett uniós 
kötelezettségvállalásokat, az ezen 
rendelettel létrehozott eszköz hozzá fog 
járulni az éghajlati szempontok és a 
környezeti fenntarthatóság 
érvényesítéséhez, valamint annak az átfogó 
célnak az eléréséhez, hogy az uniós 
költségvetési kiadások 25 %-a fordítódjon 
éghajlat-politikai és más környezeti 
célkitűzések támogatására az uniós 
taxonómiában megfogalmazott 
kritériumokkal és a „jelentős károkozás 
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elkerülését célzó” elvvel összhangban. Az 
éghajlatváltozás és a környezetkárosodás 
aránytalanul sújtja a nőket, a nők 
ugyanakkor alulreprezentáltak az 
éghajlatváltozás mérséklését célzó 
politikákkal kapcsolatos 
döntéshozatalban. Gondoskodnunk kell a 
nők és a többi kiszolgáltatott csoport 
részvételéről a nemzeti és uniós szintű 
döntéshozatal valamennyi szintjén.

Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Tükrözve a 2020-2025 közötti 
időszakra európai nemi esélyegyenlőségi 
stratégiát, valamint az Egyesült Nemzetek 
fenntartható fejlesztési céljainak, 
különösen az 5. célnak a végrehajtására 
vonatkozó uniós kötelezettségvállalásokat, 
az e rendelettel létrehozott eszköz hozzá 
fog járulni a nemek közötti egyenlőség 
előmozdításához, a nemek közötti 
egyenlőség általános érvényesítésének 
elvéhez, valamint a nemek közötti 
megkülönböztetés és egyenlőtlenségek 
megszüntetéséhez.

Módosítás 10

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 

(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 
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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.

ezen rendelet értelmében benyújtott 
nemzeti tervek a zöld és gondozási 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.

Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(14) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzésének annak kell lennie, hogy 
előmozdítsa az Unió gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióját. Ennek érdekében az 
eszköznek hozzá kell járulna a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javításához, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítéséhez, a nemek közötti egyenlőség 
előmozdításához, továbbá az 
éghajlatsemleges Európa, valamint a 
nemek közötti egyenlőséget megvalósító 
társadalom 2050-re történő elérésére 
irányuló zöld és digitális átállás és a 
reziliens gondozási ágazatra való áttérés 
támogatásához, elősegítve ezáltal az uniós 
gazdaságok növekedési potenciáljának a 
Covid19-válságot követő helyreállítását és 
a nemek közötti egyenlőség szempontját 
érvényesítő munkahelyteremtést, valamint 
előmozdítva a fenntartható és inkluzív 
növekedést.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy (16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
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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.

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, a nemi 
esélyegyenlőségi tervekkel, valamint az 
uniós alapok keretében elfogadott 
partnerségi megállapodásokkal és operatív 
programokkal. Az európai nemi 
esélyegyenlőségi stratégia, az európai zöld 
megállapodás és a digitális menetrend 
prioritásainak körébe tartozó fellépések 
ösztönzése érdekében a terveknek a nemek 
közötti egyenlőség előmozdítása és a zöld 
és digitális átállás szempontjából releváns 
– például a nemek közötti digitális 
szakadék kezelésére irányuló – 
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 egyenlőségre 
vonatkozó, éghajlat-politikai és 
környezetvédelmi prioritásainak teljes körű 
tiszteletben tartása mellett kell folytatni.

Módosítás 13

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 

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

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 nemek közötti 
egyenlőség szempontját érvényesítő 
munkahelyteremtésre, valamint a 
gazdasági és társadalmi rezilienciára és a 
nemek közötti egyenlőségre; a tervnek 
tartalmaznia kell a zöld és digitális átállás, 
valamint a reziliens gondozási ágazatra 
való áttérés és a nemek közötti egyenlőség 
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.

Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan 
hozzájárul-e az érintett tagállamnak 
címzett releváns országspecifikus 
ajánlásban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb dokumentumokban 
megjelölt kihívások hatékony kezeléséhez; 
hogy a terv tartalmaz-e olyan 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
hozzájárulnak a zöld, gondozási és digitális 
átálláshoz és az átállásból eredő kihívások 
kezeléséhez; hogy a terv magában foglal-e 
olyan intézkedéseket, amelyek ténylegesen 
hozzájárulnak a nemek közötti egyenlőség 
előmozdításához, a nemek közötti 
egyenlőség általános érvényesítésének 
elvéhez és a nemi alapú megkülönböztetés 
felszámolásához, illetve az ebből eredő 
kihívások kezeléséhez; hogy a terv 
várhatóan tartós hatást gyakorol-e az 
érintett tagállamban, hogy a helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervben foglalt nemi 
esélyegyenlőségi terv eredményesen 
kezeli-e a válság nemek közötti 
egyenlőségre gyakorolt hatását, 
különösen a foglalkoztatás és a 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
területén, valamint tartalmaz-e 
intézkedéseket a nemi alapú erőszak 
megelőzésére és leküzdésére; hogy a terv 
várhatóan hatékonyan hozzájárul-e a 
tagállami növekedési potenciál 
erősítéséhez, a nemek közötti egyenlőség 
szempontját érvényesítő 
munkahelyteremtéshez, a nemek közötti 
egyenlőséghez, valamint a gazdasági és 
társadalmi reziliencia fokozásához, enyhíti-
e a válság gazdasági és társadalmi hatását, 
továbbá hozzájárul-e a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió javításához; 
hogy a tagállam a benyújtott helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv becsült 
összköltségére vonatkozóan olyan 
indokolást biztosított-e, amely észszerű és 
valószerű, továbbá hogy az összköltség a 
gazdaság és foglalkoztatás tekintetében 
várható hatáshoz viszonyítva arányos-e; 
hogy a javasolt helyreállítási és 
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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.

Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodás (22) és 
(23) bekezdése értelmében az e rendelettel 
létrehozott Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközt egyedi 
nyomonkövetési követelmények útján 

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

gyűjtött információk alapján kell értékelni, 
kerülve a túlszabályozást és a – főként a 
tagállamokra nehezedő – adminisztratív 
terheket. Adott esetben e 
követelményeknek mérhető mutatókat is 
magukban kell foglalniuk, amelyek alapján 
értékelhetők az eszközök tényleges hatásai. 
A nyomon követés céljából gyűjtött 
adatokat nemenkénti bontásban kell 
összegyűjteni.

Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(37) Célszerű, hogy a Bizottság a 
rendelettel létrehozott eszköz 
végrehajtásáról 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 és azok nemek közötti 
egyenlőségre gyakorolt hatásáról; 
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.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Független értékelést kell végezni, (38) A nők civil társadalmi 
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amelynek keretében megvizsgálják az e 
rendelettel létrehozott eszköz 
célkitűzéseinek megvalósulását, forrásai 
felhasználásának hatékonyságát és 
hozzáadott értékét. Az értékelést adott 
esetben a rendelet módosítására irányuló 
javaslattal kell kísérni. Független, utólagos 
értékelés keretében emellett az eszközök 
hosszú távú hatását is vizsgálni kell.

szervezeteivel és a nemek közötti 
egyenlőség szempontját érvényesítő 
költségvetés-tervezéssel foglalkozó 
szakértőkkel konzultálva független, a 
nemek közötti egyenlőség szempontját 
érvényesítő értékelést kell végezni, 
amelynek keretében megvizsgálják az e 
rendelettel létrehozott eszköz 
célkitűzéseinek megvalósulását, forrásai 
felhasználásának hatékonyságát és 
hozzáadott értékét. Az értékelést adott 
esetben a rendelet módosítására irányuló 
javaslattal kell kísérni. Független, utólagos 
értékelés keretében emellett az eszközök – 
többek között a nemek közötti 
egyenlőségre gyakorolt – hosszú távú 
hatását is vizsgálni kell.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés



AD\1211191HU.docx 17/30 PE655.871v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági, társadalmi és nemek 
közötti egyenlőséggel kapcsolatos 
hatásának enyhítése, valamint a zöld és 
digitális átállás támogatása és a nemek 
közötti egyenlőség előmozdítása 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 és inkluzív növekedést és a 
nemek közötti egyenlőséget.

Módosítás 21
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, 

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 
európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
strukturális kihívásokkal és prioritásokkal, 
különösen azokkal, amelyek a zöld és 
digitális átállás, valamint a reziliens 
gondozási ágazatra való áttérés 
szempontjából lényegesek vagy azokból 
következnek, és prioritásként kell 
kezelniük ezeket. 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 más 
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valamint az uniós alapok keretében 
megkötött partnerségi megállapodásokban 
és operatív programokban szerepeltetnek.

környezetpolitikai céljaiban, továbbá azok 
aktualizált változataiban, a Méltányos 
Átállást Támogató Alap22 égisze alatt 
létrejött méltányos területi átállási 
tervekben, valamint az uniós alapok 
keretében megkötött partnerségi 
megállapodásokban és operatív 
programokban szerepeltetnek. A 
helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük a 
nemzeti esélyegyenlőségi stratégiákkal is.

__________________ __________________
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 22

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) annak ismertetése, hogy a terv 
miként erősíti a növekedési potenciált, a 
nemek közötti egyenlőség szempontját 
érvényesítő 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, valamint a nemek közötti 
egyenlőség javításához;

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

szereplő intézkedések várhatóan hogyan 
járulnak hozzá a zöld és digitális 
átálláshoz, valamint a reziliens gondozási 
ágazatra való áttéréshez, illetve az azokból 
eredő kihívások kezeléséhez;

Módosítás 24

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a nemi esélyegyenlőségi 
stratégiában vázolt célokkal összhangban 
álló, helyreállítást célzó nemzeti nemi 
esélyegyenlőségi terv a válság által a 
nemek közötti egyenlőségre gyakorolt 
negatív hatások hatékony kezelése 
érdekében, különösen a nők számára 
történő munkahelyteremtés, a nemek 
közötti bérszakadék csökkentése és a női 
vállalkozók hitelhez jutásának biztosítása 
révén, beleértve a nemi alapú és a 
családon belüli erőszak és a szexuális 
zaklatás megelőzését és leküzdését célzó 
intézkedéseket; a nemzeti nemi 
esélyegyenlőségi tervet a nemek közötti 
egyenlőséggel foglalkozó illetékes nemzeti 
szervekkel koordinálva, valamint a nőjogi 
szervezetekkel és a nemek közötti 
egyenlőség szempontját érvényesítő 
költségvetés-tervezéssel foglalkozó 
szakértőkkel konzultálva kell kidolgozni 
és végrehajtani; 

Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) annak kifejtése, hogy a tervben 
foglalt intézkedések várhatóan hogyan 
fognak hozzájárulni a nemek közötti 
egyenlőség előmozdításához, a nemek 
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közötti egyenlőség általános 
érvényesítésének elvéhez és a nemi alapú 
megkülönböztetés felszámolásához, illetve 
az ebből eredő kihívások kezeléséhez;

Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) nemi szempontú hatásvizsgálat, 
amely a tervben foglalt intézkedések 
alapjául szolgál;

Módosítás 27

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 és nemzeti energia- és 
klímatervében foglaltakat, valamint adott 
esetben a technikai támogatási eszköz 
keretében kapott technikai támogatásból 
származó információkat. A Bizottság 
előírja továbbá a terv nemi szempontú 
hatásvizsgálatát, amelyet független 
szakértők hajtanak végre, vagy saját maga 
végez el.

Módosítás 28
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Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság értékeli a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv jelentőségét és 
koherenciáját, valamint annak a zöld és 
digitális átálláshoz, valamint a reziliens 
gondozási ágazatra való áttéréshez és a 
nemek közötti egyenlőség előmozdításához 
való hozzájárulását, és ebből a célból a 
következő kritériumokat veszi figyelembe:

Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 30

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) hogy a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben foglalt nemi 
esélyegyenlőségi terv eredményesen 
kezeli-e a válság nyomán jelentkező, 
nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos 
problémákat, biztosítja-e a nemek közötti 
egyenlőséget, különösen a foglalkoztatás 
és a finanszírozáshoz való hozzáférés 
területén, hozzájárul-e a nemek közötti 
egyenlőség általános érvényesítése 
elvének előmozdításához és a nemi alapú 
megkülönböztetés felszámolásához, 
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valamint tartalmaz-e intézkedéseket a 
nemi alapú és a családon belüli erőszak, 
valamint a szexuális zaklatás 
megelőzésére és leküzdésére;

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan segíti-e a 
növekedési potenciál erősítését, a nemek 
közötti egyenlőség szempontját érvényesítő 
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 és a nemek 
közötti egyenlőség fokozásához;

Módosítás 32

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 adatok és eredmények 
összehasonlíthatók legyenek, nemek 
szerinti bontásban álljanak rendelkezésre, 
és azokat hatékonyan, eredményesen és 
időben összegyűjtsék. Ennek érdekében az 
uniós finanszírozás címzettjeire 
vonatkozóan arányos jelentéstételi 
követelményeket kell megállapítani.
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Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az értékelő jelentés értékeli 
különösen a célkitűzések 
megvalósulásának mértékét, az erőforrások 
felhasználásának hatékonyságát és az uniós 
hozzáadott értéket. Az értékelő jelentés 
figyelembe veszi azt is, hogy továbbra is 
releváns-e mindegyik célkitűzés és 
intézkedés.

(2) Az értékelő jelentés értékeli 
különösen a célkitűzések 
megvalósulásának mértékét, az erőforrások 
felhasználásának hatékonyságát és az uniós 
hozzáadott értéket, valamint a nemek 
közötti egyenlőség általános 
érvényesítésének hatását. Az értékelő 
jelentés figyelembe veszi azt is, hogy 
továbbra is releváns-e mindegyik 
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célkitűzés és intézkedés.

Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Az utólagos értékelő jelentés az e 
rendelet által létrehozott eszközök átfogó 
értékeléséből áll és információt tartalmaz 
azok hosszú távú hatásáról, többek között a 
nemek közötti egyenlőség tekintetében.

Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 16. cikk (3) bekezdésével összhangban a 
Bizottság értékeli a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek jelentőségét és 
koherenciáját, valamint hozzájárulásukat a 
zöld és digitális átálláshoz, és ebből a 
célból figyelembe veszi a következő 
kritériumokat:

A 16. cikk (3) bekezdésével összhangban a 
Bizottság értékeli a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek jelentőségét és 
koherenciáját, valamint hozzájárulásukat a 
zöld, gondozási és digitális átálláshoz, 
valamint a nemek közötti egyenlőség 
előmozdításához, és ebből a célból 
figyelembe veszi a következő 
kritériumokat:

Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a terv magában foglal-e olyan 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
hozzájárulnak a zöld, gondozási és digitális 
átálláshoz, illetve az azokból eredő 
kihívások kezeléséhez;
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Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) hogy a terv tartalmaz-e olyan 
intézkedéseket, amelyek eredményesen 
hozzájárulnak a nemek közötti egyenlőség 
előmozdításához és a nemek közötti 
egyenlőség érvényesítésének elvéhez, 
valamint a nemek közötti 
megkülönböztetés megszüntetéséhez vagy 
az abból eredő kihívások kezeléséhez, 
konkrétan olyan intézkedéseket, amelyek 
a nemek közötti bérszakadékkal, a 
megfelelő családi szabadsággal és a 
rugalmas munkafeltételekkel, az elérhető 
és megfizethető gyermek- és hosszú távú 
gondozás biztosításával, valamint a nők 
fokozott munkaerő-piaci részvételével 
foglalkoznak, többek között az 
esélyegyenlőség és a szakmai előmenetel 
biztosítása révén;

Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) hogy a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben foglalt nemi 
esélyegyenlőségi terv összhangban van-e a 
nemi esélyegyenlőségi stratégiában 
kitűzött célokkal, és eredményesen kezeli-
e a válság nemek közötti egyenlőségre 
gyakorolt hatását, különösen a 
foglalkoztatás, az egyenlő bérezés és a 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
területén, valamint tartalmaz-e 
intézkedéseket a nemi alapú erőszak és a 
szexuális zaklatás megelőzésére és 
leküzdésére;
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Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan segíti-e a 
növekedési potenciál erősítését, a 
munkahelyteremtést, a nemek közötti 
egyenlőséget, 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;

Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.2pont – cím

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 a zöld, gondozási és digitális 
átálláshoz, illetve az azokból eredő 
kihívások kezeléséhez.

Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.2 pont – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vagy
a tervezett intézkedések végrehajtása 
várhatóan jelentősen hozzá fog járulni a 
gondozási ágazat irányába történő 
átalakuláshoz,

Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.2 pont – 1 bekezdés – 3 albekezdés – 1 
franciabekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— a tervezett intézkedések 
végrehajtása várhatóan jelentősen 
hozzájárul majd a zöld és/vagy digitális 
átállásból eredő kihívások kezeléséhez,

— a tervezett intézkedések 
végrehajtása várhatóan jelentősen 
hozzájárul majd a zöld, gondozási és/vagy 
digitális átállásból eredő kihívások 
kezeléséhez,

Módosítás 45
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 ténylegesen 
hozzájárulnak a nemek közötti egyenlőség 
előmozdításához, a nemek közötti 
egyenlőség általános érvényesítésének 
elvéhez és a nemi alapú megkülönböztetés 
felszámolásához, illetve az ebből eredő 
kihívások kezeléséhez;
Az e kritérium szerinti értékelés során a 
Bizottság a következő elemeket veszi 
figyelembe:
Alkalmazási kör
– a tervezett intézkedések végrehajtása 
várhatóan jelentősen hozzájárul majd a 
nemek közötti egyenlőség előmozdításához 
és a nemek közötti egyenlőség általános 
érvényesítésének elvéhez, vagy – a 
tervezett intézkedések végrehajtása 
várhatóan jelentősen hozzájárul majd a 
nemi alapú megkülönböztetés 
megszüntetéséhez;
vagy
– a tervezett intézkedések végrehajtása 
várhatóan jelentősen hozzájárul majd a 
nemek közötti egyenlőtlenségből és/vagy a 
nemi alapú megkülönböztetésből eredő 
kihívások kezeléséhez,
továbbá
– a tervezett intézkedések végrehajtása 
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várhatóan tartós hatást fejt ki.
Minősítés
A – Nagymértékben
B – Mérsékelten
C – Kismértékben

Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.3a A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervben foglalt nemi esélyegyenlőségi terv 
eredményesen kezeli a válság nemek 
közötti egyenlőségre gyakorolt hatását, 
különösen a foglalkoztatás, az egyenlő 
bérezés és a finanszírozáshoz való 
hozzáférés területén, valamint 
intézkedéseket tartalmaz a nemi alapú 
erőszak és a szexuális zaklatás 
megelőzésére és leküzdésére;
Az e kritérium szerinti értékelés során a 
Bizottság a következő elemeket veszi 
figyelembe:
Alkalmazási kör
– a helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervben szereplő, a nők civil társadalmi 
szervezeteivel konzultálva kidolgozott 
nemi esélyegyenlőségi terv végrehajtása 
várhatóan jelentősen hozzájárul majd a 
válság nemek közötti egyenlőségre 
gyakorolt hatásának kezeléséhez,
továbbá
– a helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervben foglalt nemi esélyegyenlőségi terv 
végrehajtása várhatóan jelentősen 
hozzájárul majd a nők számára történő 
munkahelyteremtéshez,
továbbá
– a helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervben foglalt nemi esélyegyenlőségi terv 
végrehajtása várhatóan jelentősen 
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hozzájárul majd a nemek közötti 
bérszakadék mérsékléséhez,
továbbá
– a helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervben foglalt nemi esélyegyenlőségi terv 
végrehajtása várhatóan jelentősen 
hozzájárul majd a női vállalkozók hitelhez 
jutásának megkönnyítéséhez,
továbbá
– a helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervben foglalt nemi esélyegyenlőségi terv 
végrehajtása várhatóan jelentősen 
hozzájárul majd a nemi alapú erőszak és a 
szexuális zaklatás megelőzéséhez és 
leküzdéséhez.
Minősítés
A – a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv hozzájárul a válság nemek közötti 
egyenlőségre gyakorolt hatásának 
eredményes kezeléséhez.
B – a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv hozzájárul a válság nemek közötti 
egyenlőségre gyakorolt hatásának 
részleges kezeléséhez.
C – a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv nem járul hozzá a válság nemek 
közötti egyenlőségre gyakorolt hatásának 
kezeléséhez.

Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.4 pont – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2.4 A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan segíti a 
növekedési potenciál erősítését, a 
munkahelyteremtést, a nemek közötti 
egyenlőséget, 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 
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javításához.

Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.4 pont – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 1 
franciabekezdés

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 növekedési 
potenciáljának fellendítése, a 
munkahelyteremtés ösztönzése és a válság 
kedvezőtlen hatásainak enyhítése, másfelől 
előmozdítják a nemek közötti egyenlőséget 
és a zöld átállást,


