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MÓDOSÍTÁSOK

A Regionális Fejlesztési 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
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 

(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-világjárvány 
fokozta a demográfiai helyzethez 
kapcsolódó kihívásokat. A világjárvány 
jóval több egy egészségügyi válságnál; 
gazdasági és társadalmi hatása 
országonként eltérő, és nagy 
valószínűséggel növelni fogja a 
szegénységet és az egyenlőtlenséget az 
Unión belül. Ezért a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz (a továbbiakban: 
az eszköz) keretében végrehajtott 
beruházásoknak kezelniük kell az Unió-
szerte fennálló egészségügyi 
egyenlőtlenségeket, és egyidejűleg 
szavatolniuk kell az egyenlő védelmet, 
különös tekintettel a társadalom 
legkiszolgáltatottabb tagjaira. 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 sokkokat 
kezelni és reagálni a sokkokra, és 
gyorsabban kilábaljanak a válságokból.  A 
Covid19-válságnak a gazdaság egészére, 



PE658.720v01-00 4/42 AD\1214244HU.docx

HU

különbségek további elmélyülése. különösen az egészségügyi ágazatra 
gyakorolt 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 és a kohéziót erősítő 
fellendülés pályájára, és elkerülhető legyen 
az Unión belüli különbségek további 
elmélyülése.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A belföldi gazdaságok magas szintű 
rezilienciájának kialakítását, az 
alkalmazkodóképesség megerősítését, és a 
növekedési potenciál felszabadítását célzó 
reformok végrehajtása az Unió 
szakpolitikai prioritásai közé tartozik. E 
reformok tehát nélkülözhetetlenek a 
gazdasági fellendülés fenntartható pályára 
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 
annak érdekében, hogy elkerülhetők 
legyenek a legutóbbi globális gazdasági, 
társadalmi és pénzügyi válság kezelése 
során elkövetett hibák, amelyek a 
gazdasági és társadalmi különbségek 
elmélyüléséhez vezettek. A reformok tehát 
nélkülözhetetlenek a gazdasági fellendülés 
fenntartható pályára állításához és a felfelé 
irányuló gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió támogatásához. Ez még inkább 
kulcsfontosságú ahhoz, hogy lehetővé 
tegyük a gyors helyreállítást és a hosszú 
távú gazdasági fejlődést.
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A jó kormányzás előfeltétele 
annak, hogy sikeresen lehessen irányítani 
és igazgatni egy reformfolyamatot. A 
közhatóságok igazgatási kapacitása és az 
érdekelt felek széles köre kulcsszerepet 
játszik e tekintetben, valamint a 
költségvetés bemutatásában és 
végrehajtásában, a könyvelésben és a 
könyvvizsgálatban, továbbá a pénzügyi 
szereplők ellenőrzéseire és felelősségére 
vonatkozó rendelkezésekben, a Szerződés 
322. cikke alapján elfogadott pénzügyi 
szabályokkal összhangban.  Ezért 
megfelelő szinten kell sort keríteni 
kapacitásépítésre az állami hatóságok és a 
kedvezményezettek körében.

Módosítás 4

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 

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 
visszaesik. Ugyanakkor elengedhetetlenül 
fontos támogatni az európai hozzáadott 
értékkel rendelkező beruházásokat, 
amelyek a jelenlegi helyzetben 
hozzájárulhatnak a tagállamok 
helyreállításának felgyorsításához, annak 
elkerüléséhez, hogy európai polgárok 
milliói veszítsék el munkájukat, és a 
közép- és hosszú távú növekedési potenciál 
megerősítéséhez. A tiszta, megfizethető és 
megújuló energiára való átállás 
elősegítésére, valamint a lakásszektor és 
más kulcsfontosságú gazdasági ágazatok 
energiahatékonyságának javítására 
irányuló zöld és digitális technológiákba, 
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lehetővé teszi azt is, hogy az Unió 
reziliensebb legyen, és kevésbé legyen 
másokra utalva.

kapacitásokba és eljárásokba való 
beruházás, valamint annak 
termelékenysége fontos szerepet játszik az 
inkluzív fenntartható fejlődés 
elősegítésében és megvalósításában és a 
minőségi munkahelyek megteremtésében, 
valamint a versenyképesség 
támogatásában. A fő ellátási láncok 
diverzifikációja és a tudásalapú gazdaság 
fellendítése révén lehetővé teszi azt is, 
hogy az Unió reziliensebb legyen, és 
kevésbé legyen másokra utalva, csökkentve 
a Covid19-világjárvány miatt napvilágra 
került egyenlőtlenségeket, különösen a 
Szerződés 174. cikkének hatálya alá 
tartozó régiókban fennálló digitális 
szakadékot.  Nagyobb beruházásokra van 
szükség a digitalizáció, a digitális 
innováció és a digitális konnektivitás 
terén, ami lehetővé tenné a digitális 
gazdaságra való méltányos átállást, 
különösen a társadalom 
legkiszolgáltatottabb rétegei, például az 
idősek számára.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az eszköz keretében megvalósuló 
beruházások esetében minden régióban és 
településen meg kell erősíteni a 
partnerségi elvet és a többszintű 
kormányzást.  A többszintű kormányzás 
fontos szerepet játszik az európai 
szemeszter folyamatában, mivel a 
Covid19-világjárvány eltérő módon 
érintette az egyes tagállamokon belüli 
térségeket. Következésképpen a regionális 
és helyi hatóságok, valamint a gazdasági 
és szociális partnerek és a civil 
társadalmat képviselő érintett szervezetek, 
például a nem kormányzati szervezetek 
bevonása alapvető fontosságú az eszköz 
működése szempontjából. A 
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tagállamoknak a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveik kidolgozása és 
végrehajtása során valamennyi partnerrel 
konzultálniuk kell, és biztosítaniuk kell, 
hogy a források gyorsan eljussanak a 
rászoruló kedvezményezettekhez. Továbbá 
mivel a Covid19-válság aránytalan 
mértékben sújtotta azokat az ágazatokat, 
amelyekben a 25 év alatti fiatalok és a nők 
vannak túlsúlyban, és ezekben növekszik 
a munkanélküliség, sajátos helyzetüket 
kezelni kell. Következésképpen a nemek 
közötti meglévő szakadék kezelése 
érdekében a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek előkészítésének és 
végrehajtásának valamennyi szakaszában 
prioritásként elő kell mozdítani a nemek 
közötti egyenlőséget. Egyaránt figyelmet 
kell fordítani a városi területekre mint a 
zöld és digitális átalakulás hajtóerejére, 
valamint a természeti vagy demográfiai 
hátrányokkal küzdő régiókra.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(8) Ennek tükrében szükség van arra, 
hogy megerősítsük a tagállamok 
támogatásának jelenlegi keretét, és egy 
innovatív eszközön keresztül szilárd 
közvetlen pénzügyi támogatást nyújtsunk a 
tagállamoknak. Ezért e rendelet szerint 
létre kell hozni az eszközt annak 
érdekében, hogy az hatékony pénzügyi 
támogatást és jelentős segítséget 
biztosítson a reformok és a kapcsolódó 
közberuházások végrehajtásához, amelyek 
javulást hoznak a tagállamok 
fenntarthatósága és versenyképessége 
tekintetében. Az eszköznek átfogónak kell 
lennie és hasznosítania kell a Bizottság és a 
tagállamok által más eszközök és 
programok végrehajtásából nyert 
tapasztalatokat.
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A Szerződés 8., 10. és 11. cikkében 
és az Európai Unió Alapjogi Chartájában 
meghatározott horizontális elveket, 
valamint az ENSZ gyermekjogi 
egyezményében és a fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezményben foglalt kötelezettségeket 
tiszteletben kell tartani. Ezenkívül az 
eszköz célkitűzései a fenntartható 
fejlődéssel és a környezet minőségének 
megőrzésére, védelmére és javítására 
vonatkozóan a Szerződés 191. cikkének 
(1) bekezdésében megállapított célkitűzés 
Unió általi előmozdításával, valamint a 
Párizsi Megállapodás értelmében tett 
kötelezettségvállalások beépítésével 
foglalkoznak.

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 

(11) Tükrözve az Európa fenntartható 
növekedési stratégiájának számító európai 
zöld megállapodást, – egyéb fejlődési 
célkitűzéseivel együtt – és a Párizsi 
Megállapodásnak és az ENSZ fenntartható 
fejlődési céljainak a végrehajtására tett 
uniós kötelezettségvállalások kifejezésre 
juttatását, az e rendelettel létrehozott 
eszköz hozzá fog járulni az éghajlati 
szempontok és a környezeti 
fenntarthatóság érvényesítéséhez, valamint 
annak az átfogó célnak az eléréséhez, hogy 
az uniós költségvetési kiadások 30%-át 



AD\1214244HU.docx 9/42 PE658.720v01-00

HU

éghajlat-politikai célkitűzések 
támogatására.

fordítsák éghajlat-politikai célkitűzések 
támogatására. A Bizottságnak és a 
tagállamoknak gondoskodniuk kell az 
ENSZ 2030-ig szóló menetrendjével való 
összhangról, koherenciáról és 
szinergiáról. Egy beruházás 
fenntarthatónak minősítése céljából 
többek között a fenntartható befektetések 
előmozdítását célzó keret létrehozásáról és 
az (EU) 2019/2088 rendelet módosításáról 
szóló, 2020. június 18-i (EU) 2020/852 
európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben1a, valamint a pénzügyi 
szolgáltatási ágazatban a 
fenntarthatósággal kapcsolatos 
közzétételekről szóló, 2019. november 27-i 
(EU) 2019/2088 európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben1b meghatározott, 
környezeti szempontból fenntartható 
gazdasági tevékenységekre vonatkozó 
taxonómiát kell alkalmazni.
__________________
1aHL L 198., 2020.6.22., 13. o.
1bHL L 317., 2019.12.9., 1. o.

Módosítás 9

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 

(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 a 
tagállamok növekedési prioritásait szem 
előtt tartva kellő figyelmet kell fordítani 
arra is, hogy az ezen rendelet értelmében 
benyújtott nemzeti tervek a zöld átállás 
mellett a tudásalapú digitális átalakulás 
ösztönzésére is hatást gyakoroljanak. A 
zöld átállás és a digitális átalakulás 
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modernizálásában. egyaránt kulcsszerepet fog játszani 
gazdaságunk átalakításában és 
modernizálásában.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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 

(14) Az Eszköz általános célkitűzésének 
annak kell lennie, hogy a tagállamok 
harmonikusabb fejlődése érdekében 
előmozdítsa az Unió gazdasági, társadalmi 
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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.

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, törekedve a 
klímasemleges Európa legkésőbb 2050-ig 
történő megvalósítására, helyreállítva az 
Unió gazdaságainak növekedési 
potenciálját és fellendítve a 
kulcsfontosságú ágazatokba irányuló 
beruházásokat, elősegítve a magas 
színvonalú munkahelyek teremtését és 
megőrzését, többek között a 25 év alatti 
fiatalok és a nők számára, a szociális 
jogok megerősítését a szociális jogok 
európai pillérével összhangban, valamint 
előmozdítva a közép- és hosszú távú 
gazdasági növekedést. Biztosítandó, hogy 
senki se maradjon le, külön figyelmet kell 
fordítani a népesség legkiszolgáltatottabb 
szegmenseire. Az eszköznek emellett a 
Szerződés 8. cikkében meghatározottak 
értelmében hozzá kell járulnia a nemek 
közötti egyenlőség megvalósításához.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
hozzájáruljon az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósításához, a tervnek a reformok és 
a közberuházási projektek végrehajtását 
szolgáló, koherens helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet képező 
intézkedésekből kell állnia. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek összhangban 
kell lenniük az európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal, a nemzeti 
reformprogramokkal, a nemzeti energia- és 

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

klímatervekkel, a méltányos átállásra 
vonatkozó tervekkel, valamint az uniós 
alapok keretében elfogadott partnerségi 
megállapodásokkal és operatív 
programokkal. Az európai zöld 
megállapodás és a digitális menetrend 
prioritásainak körébe tartozó fellépések 
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, 
környezetvédelmi és digitális 
prioritásainak, valamint társadalmi, 
gazdasági és területi kohéziójának teljes 
körű tiszteletben tartása mellett kell 
folytatni.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Meg kell határozni a helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervekre irányuló 
javaslatok tagállamok általi benyújtásának 
eljárását és e javaslatok tartalmát. Az 
eljárások gyors lefolytatásának biztosítása 
érdekében a tagállamoknak legkésőbb 
április 30-ig helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet kell benyújtaniuk, a 
nemzeti reformprogram külön 
mellékleteként. A gyors végrehajtás 
érdekében lehetővé kell tenni, hogy a 
tagállamok az előző év október 15-én a 
következő évre vonatkozó nemzeti 
költségvetés-tervezettel együtt 
benyújthassák e terv tervezetét.

(20) Meg kell határozni a helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervekre irányuló 
javaslatok tagállamok általi benyújtásának 
eljárását és e javaslatok tartalmát. Az 
eljárások gyors lefolytatásának biztosítása 
érdekében a tagállamoknak legkésőbb 
április 30-ig helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet kell benyújtaniuk, a 
nemzeti reformprogram külön 
mellékleteként. A gyors végrehajtás 
érdekében a tagállamoknak az előző év 
október 15-én a következő évre vonatkozó 
nemzeti költségvetés-tervezettel együtt be 
kell nyújtaniuk e terv tervezetét. A 
tagállamok által benyújtott helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveket nyilvánosan 
hozzáférhetővé kell tenni.

Módosítás 15

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 

(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. Az Európai Parlamentnek a 
folyamat valamennyi szakaszában 
hozzáféréssel kell rendelkeznie a Bizottság 
és a tagállamok között az egyes 
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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.

helyreállítási és rezilienciaépítési tervekről 
folytatott tárgyalásokkal kapcsolatos 
valamennyi információhoz. A 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervben 
azonosítani kell a lemaradó ágazatokat, 
részletesen meg kell határozni a terv 
végrehajtását szolgáló intézkedéseket, 
beleérve a célokat és a mérföldköveket is, 
valamint azt, hogy a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan milyen 
hatást fog gyakorolni a növekedési 
potenciálra, a minőségi munkahelyek 
megteremtésére – többek között a 25 év 
alatti fiatalok és a nők számára –, a 
szociális jogok erősítésére, valamint a 
gazdasági és társadalmi reziliencia 
előmozdítására a különböző típusú 
aszimmetrikus és szimmetrikus sokkokra 
való jobb reagálás érdekében; a tervnek 
tartalmaznia kell a zöld és digitális átállás 
és a jobb versenyképesség 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 16

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 

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

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, 
az egészségügyi ellátás jobb 
rezilienciájához és az erősebb 
versenyképességhez, továbbá az átállásból 
eredő kihívások kezeléséhez; hogy a terv 
várhatóan tartós hatást gyakorol-e az 
érintett tagállamban, hogy az várhatóan 
hatékonyan hozzájárul-e a tagállami 
fenntartható és inkluzív növekedési 
potenciál erősítéséhez, a beruházások 
vonzásához, a minőségi munkahelyek 
mindenki számára való megteremtéséhez, 
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, 
illetve köz- és magánberuházási projektek 
végrehajtására vonatkozóan, amelyek 
koherens, hathatós és megfelelő 
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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Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az egyszerűsítés érdekében a 
pénzügyi hozzájárulás meghatározásának 
egyszerű kritériumokon kell alapulnia. A 
pénzügyi hozzájárulást az adott tagállam 
által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tervezett 
összköltsége alapján kell meghatározni.

(25) Az egyszerűsítés érdekében a 
pénzügyi hozzájárulás meghatározásának 
egyszerű, a tagállamok igényeit 
figyelembe vevő kritériumokon kell 
alapulnia. A pénzügyi hozzájárulást az 
adott tagállam által javasolt helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv tervezett 
összköltsége alapján kell meghatározni.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(27) A pénzügyi támogatásnak a 
válságot követő első évekre való 
előreütemezése, valamint az eszköz 
keretében elérhető finanszírozással való 
összeegyeztethetőség érdekében 
forrásoknak a tagállamok részére történő 
allokációját 2025. december 31-ig kell 
lehetővé tenni. E célból a vissza nem 
térítendő támogatáshoz rendelkezésre álló 
összegnek legalább 60%-át 2024. 
december 31-ig jogilag le kell kötni. A 
fennmaradó összeget 2025. december 31-ig 
kell jogilag lekötni.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A hitelkérelmet alá kell támasztania 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervben 
meghatározott további reformokhoz és 

(29) A hitelkérelmet alá kell támasztania 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervben 
meghatározott további reformokhoz és 
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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 
elérésétől függően kerüljön sor.

beruházásokhoz kapcsolódó 
megnövekedett pénzügyi szükségleteknek, 
különösen a zöld és digitális átállás 
tekintetében, és annak, hogy terv költsége 
meghaladja a vissza nem térítendő 
támogatás révén allokálható maximális 
pénzügyi hozzájárulás összegét. Lehetővé 
kell tenni, hogy a terv benyújtásával 
egyidejűleg kerüljön sor a hitelkérelem 
benyújtására. Amennyiben a hitelkérelem 
benyújtására más időpontban kerül sor, azt 
további mérföldköveket és célokat 
tartalmazó felülvizsgált tervnek kell 
kísérnie. A források előreütemezésének 
biztosítása érdekében a tagállamok 
legkésőbb 2025. augusztus 31-ig kérhetnek 
hiteltámogatást. A hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás érdekében maximálni kell 
a rendelet keretében nyújtható összes hitel 
teljes összegét. Emellett az egyes 
tagállamoknak nyújtott hitel maximális 
összege nem haladhatja meg az adott 
tagállam bruttó nemzeti jövedelmének 
4,7%-át. Kivételes körülmények között – a 
rendelkezésre álló források függvényében 
– lehetőséget kell biztosítani a maximált 
összeg emelésére. A hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás érdekében 
azt is lehetővé kell tenni, hogy a hitel 
kifizetésére részletekben, az eredmények 
elérésétől függően kerüljön sor.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás érdekében egyedi 
szabályokat kell megállapítani a 
költségvetési kötelezettségvállalásokra, a 
kifizetésekre, a felfüggesztésre, a törlésre 
és a pénzeszközök visszafizettetésére. A 
kiszámíthatóság biztosítása érdekében 
lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok 
félévente nyújthassanak be kifizetési 

(32) A hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás érdekében egyedi 
szabályokat kell megállapítani a 
költségvetési kötelezettségvállalásokra, a 
kifizetésekre, a felfüggesztésre, a törlésre 
és a pénzeszközök visszafizettetésére. A 
kiszámíthatóság biztosítása érdekében 
lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok 
félévente nyújthassanak be kifizetési 
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kérelmeket. A kifizetéseket részletekben, a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
tagállami végrehajtására vonatkozó pozitív 
bizottsági értékelés alapján kell teljesíteni. 
Célszerű lehetővé tenni a pénzügyi 
hozzájárulás abban az esetben való 
felfüggesztését, illetve törlését, ha a 
tagállam nem hajtotta végre kielégítően a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervet. 
Megfelelő kontradiktórius eljárásokat kell 
létrehozni annak biztosítása érdekében, 
hogy a Bizottságnak a felfüggesztésre, 
törlésre és a kifizetett összegek 
visszafizettetésére vonatkozó döntései 
tiszteletben tartsák a tagállamok 
észrevételezési jogát.

kérelmeket. A kifizetéseket részletekben, a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
tagállami végrehajtására vonatkozó pozitív 
bizottsági értékelés alapján kell teljesíteni, 
az esetleges szankciók kiszabása helyett 
előnyben részesítve azokat az 
intézkedéseket, amelyek célja a 
hiányosságok orvoslása. Célszerű lehetővé 
tenni a pénzügyi hozzájárulás abban az 
esetben való felfüggesztését, illetve 
törlését, ha a tagállam nem hajtotta végre 
kielégítően a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet. Megfelelő 
kontradiktórius eljárásokat kell létrehozni 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
Bizottságnak a felfüggesztésre, törlésre és 
a kifizetett összegek visszafizettetésére 
vonatkozó döntései tiszteletben tartsák a 
tagállamok észrevételezési jogát. A 
Bizottságnak közölnie kell az Európai 
Parlamenttel és a Tanáccsal a valamely 
tagállamnak nyújtandó pénzügyi 
hozzájárulások felfüggesztésére vagy 
törlésére vonatkozó határozatát. A 
végrehajtás hatékony nyomon követése 
érdekében a tagállamoknak az európai 
szemeszter folyamata keretében előírtak 
szerint jelentést kell tenniük a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
teljesítése terén elért előrehaladásról.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Az átláthatóság érdekében a 
Bizottság által elfogadott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekről tájékoztatni kell 
az Európai Parlamentet és a Tanácsot, és a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 
megfelelő kommunikációs tevékenység 
elvégzéséről.

(34) Az átláthatóság érdekében a 
Bizottság által elfogadott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekről, valamint a 
végső kedvezményezettek teljes listájáról 
tájékoztatni kell az Európai Parlamentet és 
a Tanácsot, és a Bizottságnak 
gondoskodnia kell a megfelelő 
kommunikációs tevékenység elvégzéséről.
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Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) A költségvetési rendelettel, a 
883/2013/EU, Euratom európai parlamenti 
és tanácsi rendelettell14, a 
2988/95/Euratom, EK tanácsi rendelettel15, 
a 2185/96/Euratom, EK tanácsi 
rendelettel16 és az (EU) 2017/1939 tanácsi 
rendelettel17 összhangban az Unió 
pénzügyi érdekeit arányos intézkedésekkel 
kell védeni, ideértve a szabálytalanságok és 
a csalás megelőzését, feltárását, 
korrekcióját és kivizsgálását, az eltűnt, 
jogalap nélkül kifizetett vagy 
szabálytalanul felhasznált pénzeszközök 
visszafizettetését és adott esetben 
közigazgatási szankciók alkalmazását. Az 
Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a 
883/2013/EU, Euratom rendelettel és a 
2185/96/Euratom, EK rendelettel 
összhangban igazgatási vizsgálatokat – 
többek között helyszíni ellenőrzéseket és 
vizsgálatokat – végezhet annak 
megállapítása céljából, hogy történt-e 
csalás, korrupció vagy bármilyen más 
jogellenes tevékenység, amely sérti az 
Unió pénzügyi érdekeit. Az (EU) 
2017/1939 rendelettel összhangban az 
Európai Ügyészség nyomozást folytathat 
és büntetőeljárást kezdeményezhet az (EU) 
2017/1371 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv18 szerinti, az Unió pénzügyi 
érdekeit sértő csalás és más jogellenes 
tevékenységek esetében. A költségvetési 
rendelettel összhangban minden olyan 
személynek vagy szervezetnek, amely 
uniós finanszírozásban részesül, 
maradéktalanul együtt kell működnie az 
Unió pénzügyi érdekeinek védelmében, 
biztosítania kell a Bizottság, az OLAF, az 
Európai Ügyészség és az Európai 
Számvevőszék számára a szükséges 
jogokat és hozzáférést, valamint 
gondoskodnia kell arról, hogy az uniós 

(40) A költségvetési rendelettel, a 
883/2013/EU, Euratom európai parlamenti 
és tanácsi rendelettel14, a 
2988/95/Euratom, EK tanácsi rendelettel15, 
a 2185/96/Euratom, EK tanácsi 
rendelettel16 és az (EU) 2017/1939 tanácsi 
rendelettel17 összhangban az Unió 
pénzügyi érdekeit arányos intézkedésekkel 
kell védeni, ideértve a szabálytalanságok és 
a csalás megelőzését, feltárását, 
korrekcióját és kivizsgálását, az eltűnt, 
jogalap nélkül kifizetett vagy 
szabálytalanul felhasznált pénzeszközök 
visszafizettetését és adott esetben 
közigazgatási szankciók alkalmazását. Az 
Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a 
883/2013/EU, Euratom rendelettel és a 
2185/96/Euratom, EK rendelettel 
összhangban igazgatási vizsgálatokat – 
többek között helyszíni ellenőrzéseket és 
vizsgálatokat – végezhet annak 
megállapítása céljából, hogy történt-e 
csalás, korrupció vagy bármilyen más 
jogellenes tevékenység, amely sérti az 
Unió pénzügyi érdekeit. Az (EU) 
2017/1939 rendelettel összhangban az 
Európai Ügyészség nyomozást folytathat 
és büntetőeljárást kezdeményezhet az (EU) 
2017/1371 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv18 szerinti, az Unió pénzügyi 
érdekeit sértő csalás és más jogellenes 
tevékenységek esetében. A költségvetési 
rendelettel összhangban minden olyan 
személynek vagy szervezetnek, amely 
uniós finanszírozásban részesül, 
maradéktalanul együtt kell működnie az 
Unió pénzügyi érdekeinek védelmében, 
biztosítania kell a Bizottság, az OLAF, az 
Európai Ügyészség és az Európai 
Számvevőszék számára a szükséges 
jogokat és hozzáférést, valamint 
gondoskodnia kell arról, hogy az uniós 
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források felhasználásában részt vevő 
harmadik felek ezekkel egyenértékű 
jogokat biztosítsanak a Bizottság, az 
OLAF, az Európai Ügyészség és az 
Európai Számvevőszék számára.

források felhasználásában részt vevő 
harmadik felek ezekkel egyenértékű 
jogokat biztosítsanak a Bizottság, az 
OLAF, az Európai Ügyészség és az 
Európai Számvevőszék számára. Az 
Európai Parlamentnek előzetes 
demokratikus ellenőrzést és utólagos 
ellenőrzést kell végeznie arra 
vonatkozóan, hogy az eszköz keretében 
biztosított eszközöket megfelelően 
használják-e fel, az eszköz uniós 
hozzáadott értéket képvisel-e, és 
támogatja-e a tagállamok gazdasági és 
társadalmi ellenálló képességét. Ezért arra 
ösztönözzük a tagállamokat, hogy a 
meglévő tagállami és uniós szintű 
csalásellenes ügynökségek, például az 
OLAF és adott esetben az Európai 
Ügyészség támogatásával fogadjanak el és 
alkalmazzanak hatékony csalásellenes 
intézkedéseket, valamint juttassák 
érvényre a jogállamiságot.

_________________ _________________
14 Az Európai Parlament és a Tanács 
883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. 
szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni 
Hivatal (OLAF) által lefolytatott 
vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 
1074/1999/Euratom tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 
2013.9.18., 1. o.).

14Az Európai Parlament és a Tanács 
883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. 
szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni 
Hivatal (OLAF) által lefolytatott 
vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 
1074/1999/Euratom tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 
2013.9.18., 1. o.).

15 A Tanács 2988/95/EK, Euratom 
rendelete (1995. december 18.) az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek 
védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.).

15A Tanács 2988/95/EK, Euratom rendelete 
(1995. december 18.) az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek 
védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.).

16 A Tanács 2185/96/Euratom, EK 
rendelete (1996. november 11.) az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással 
és egyéb szabálytalanságokkal szembeni 
védelmében a Bizottság által végzett 
helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról 
(HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

16A Tanács 2185/96/Euratom, EK rendelete 
(1996. november 11.) az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással 
és egyéb szabálytalanságokkal szembeni 
védelmében a Bizottság által végzett 
helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról 
(HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

17 A Tanács (EU) 2017/1939 rendelete 
(2017. október 12.) az Európai Ügyészség 
létrehozására vonatkozó megerősített 
együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 

17A Tanács (EU) 2017/1939 rendelete 
(2017. október 12.) az Európai Ügyészség 
létrehozására vonatkozó megerősített 
együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 
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2017.10.31., 1. o.). 2017.10.31., 1. o.).
18 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/1371 irányelve (2017. július 5.) 
az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás 
ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott 
küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 
29. o.).

18Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/1371 irányelve (2017. július 5.) 
az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás 
ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott 
küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 
29. o.).

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „a gazdaságpolitikai koordináció 
európai szemesztere” (a továbbiakban: 
európai szemeszter): az 1997. július 7-i 
1466/97/EK tanácsi rendelet 2a. cikkében 
meghatározott eljárás20.

3. „a gazdaságpolitikai koordináció 
európai szemesztere” (a továbbiakban: 
európai szemeszter): az 1997. július 7-i 
1466/97/EK tanácsi rendelet 2a. cikkében 
meghatározott eljárás20. E rendelet 
alkalmazásában ez kiegészül a régiók, a 
városok és a települések bevonásával.

_________________ _________________
20 A Tanács 1466/97/EK rendelete (1997. 
július 7.) a költségvetési egyenleg 
felügyeletének megerősítéséről és a 
gazdaságpolitikák felügyeletéről és 
összehangolásáról (HL L 209., 1997.8.2., 
1. o.).

20A Tanács 1466/97/EK rendelete (1997. 
július 7.) a költségvetési egyenleg 
felügyeletének megerősítéséről és a 
gazdaságpolitikák felügyeletéről és 
összehangolásáról (HL L 209., 1997.8.2., 
1. o.).

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. cikk 3. cikk

Alkalmazási kör Alkalmazási kör

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 

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval, a zöld és digitális átállással, az 
egészségüggyel – többek között a 
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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.

gondozással–, a versenyképességgel, a 
rezilienciával, a koordinációs 
kapacitással, a válságelhárítási 
eljárásokkal, 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.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítése, ugyanakkor a szociális 
egyenlőtlenségek kezelése és a zöld és 
digitális átállás támogatása révén, a 
harmonikusabb fejlődés érdekében 
előmozdítsa az Unió gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióját, és így hozzájáruljon 
az uniós gazdaságok növekedési 
potenciáljának a Covid19-válságot követő 
helyreállításához, az Uniót 
versenyképesebb, tudásalapú gazdasággá 
alakítva, ösztönözve a Covid19-válságot 
követő munkahelyteremtést és a 
munkahelyek megőrzését – különösen az 
egészségügyi ágazatban –, valamint 
elősegítve a közép- és hosszú távú 
fenntartható növekedést.
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Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
Horizontális elvek

(1) A tagállamok és a Bizottság az 
eszköz végrehajtása során biztosítják az 
alapvető jogok tiszteletben tartását és az 
Európai Unió Alapjogi Chartájának 
betartását.
Mivel e Charta magában foglalja az 
Európai Unió Bíróságának ítélkezési 
gyakorlatában foglalt valamennyi jogot, 
az emberi jogok európai egyezményében 
foglalt jogokat és szabadságokat, valamint 
az Európai Unió országainak közös 
alkotmányos hagyományaiból és más 
nemzetközi jogi eszközökből eredő egyéb 
jogokat és elveket, megfelelő lépéseket kell 
tenni ezen alapvető jogok – például a 
megkülönböztetésmentesség és a nemek 
közötti egyenlőtlenség – megsértésének 
megakadályozására.
(2) Az eszköz célkitűzéseit a Szerződés 
11. cikkében meghatározott, a 
fenntartható fejlődés előmozdítására 
irányuló célkitűzéssel összhangban kell 
megvalósítani.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában 
említett összegekből fedezhetők az adott 
eszköz irányításához és az eszköz 
célkitűzéseinek megvalósításához 
szükséges előkészítő, nyomonkövetési, 
kontroll-, ellenőrzési és értékelési 

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

tevékenységekkel, információs és 
kommunikációs intézkedésekkel, többek 
között az Unió politikai prioritásaira 
vonatkozó intézményi kommunikációval 
kapcsolatos kiadások is, akárcsak az adott 
eszköz működése tekintetében a 
Bizottságnál, a tagállamoknál vagy az 
irányító hatóságoknál felmerült igazgatási 
segítségnyújtási kiadások. A kiadások 
emellett magukban foglalhatják egyéb 
támogató tevékenységeknek – például a 
projektek helyszíni minőség-
ellenőrzésének és nyomon követésének – a 
költségeit, valamint a reformok és 
beruházások értékelésével és 
végrehajtásával kapcsolatos partneri 
tanácsadás költségeit.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. cikk törölve
A megosztott irányítású programokból 

származó források
A tagállamok részére megosztott irányítás 
keretében allokált források a tagállamok 
kérésére átcsoportosíthatók az eszközhöz. 
A Bizottság ezeket a forrásokat a 
költségvetési rendelet 62. cikke (1) 
bekezdésének a) pontjával összhangban 
közvetlenül hajtja végre. Ezeket a 
forrásokat az érintett tagállam javára kell 
felhasználni.



AD\1214244HU.docx 25/42 PE658.720v01-00

HU

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszköz keretében nyújtott támogatás 
kiegészíti az egyéb uniós alapok és 
programok keretében nyújtott támogatást. 
A reform- és beruházási projektek 
támogatásban részesülhetnek más uniós 
programokból és eszközökből, feltéve, 
hogy a támogatás nem ugyanazokat a 
költségeket fedezi.

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszköz keretében nyújtott támogatás 
kiegészíti az egyéb uniós alapok és 
programok keretében nyújtott támogatást, 
ugyanakkor kerülni kell az átfedéseket. A 
reform- és beruházási projektek 
támogatásban részesülhetnek más uniós 
programokból és eszközökből, feltéve, 
hogy a támogatás nem ugyanazokat a 
költségeket fedezi.

Módosítás 30

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 
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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 31

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontjában 
említett összeg allokációjához a maximális 
pénzügyi hozzájárulást minden egyes 
tagállam esetében az I. mellékletben 
meghatározott módszertan alkalmazásával 
kell kiszámítani az egyes tagállamok 
népessége, egy főre jutó bruttó hazai 
termékének (GDP) reciproka és relatív 
munkanélküliségi rátája alapján, különös 
tekintettel a nem foglalkoztatott, 
oktatásban és képzésben nem részesülő 
(NEET) fiatalok százalékos arányára, 
valamint a szegénység kockázatának kitett 
népesség arányára.
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Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a 2022. december 31-ig 
tartó időszakra allokáció céljából 
rendelkezésre bocsátja az 5. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában említett 
334 950 000 000 EUR-t. Mindegyik 
tagállam a rendelkezésére álló, 10. cikkben 
említett maximális pénzügyi hozzájárulás 
összegéig terjedően nyújthat be kérelmeket 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terveik 
végrehajtása céljából.

(1) A Bizottság a 2024. december 31-ig 
tartó időszakra allokáció céljából 
rendelkezésre bocsátja az 5. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában említett 
334 950 000 000 EUR-t. Mindegyik 
tagállam a rendelkezésére álló, 10. cikkben 
említett maximális pénzügyi hozzájárulás 
összegéig terjedően nyújthat be kérelmeket 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terveik 
végrehajtása céljából.

Módosítás 33

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A rendelet felhatalmazáson 
alapuló jogi aktussal történő 
felülvizsgálata révén és valamely tagállam 
indokolással ellátott kérelme alapján a 
kiegészítő források 2023-ban és 2024-ben 
is rendelkezésre bocsáthatók költségvetési 
kötelezettségvállalások teljesítésére.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2022. december 31-ével kezdődő, 
2024. december 31-ig tartó időszakra 
vonatkozóan a pénzügyi források 
rendelkezésre állása esetén a Bizottság az 
európai szemeszter ütemtervével 
összhangban pályázati felhívásokat 
szervezhet. Ebből a célból a Bizottság 

törölve



PE658.720v01-00 28/42 AD\1214244HU.docx

HU

közzéteszi az ezen időszakban sorra kerülő 
pályázati felhívások indikatív ütemezését, 
és minden felhívásnál közli az allokációra 
rendelkezésre álló összeget. Mindegyik 
tagállam az I. mellékletben említett, 
allokációra rendelkezésre álló összeg rá 
jutó részének megfelelő maximális 
összegig nyújthat be javaslatot a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
végrehajtásához kért támogatásra.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) 2025. december 31-ig tagállami 
kérésre a Bizottság az érintett tagállam 
számára hiteltámogatást nyújthat a 
tagállam helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervének végrehajtásához.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 37

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

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

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

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(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, mint például 
az internetkapcsolatba való beruházások, 
a polgárok – különösen a 
legkiszolgáltatottabbak – hálózati 
kapcsolatának biztosítása, valamint az 
Európai Unió tudásalapú gazdaságának 
fenntarthatóbbá tétele érdekében. Ezen 
túlmenően a világjárvány következtében 
támogatni kell a nemzeti egészségügyi 
szolgáltatásokat az egészségügyi 
infrastruktúra korszerűsítése és az uniós 
egészségügyi rendszerek hatékonyságának 
növelése révén. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveknek emellett 
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és operatív programokban szerepeltetnek. azokkal az információkkal is összhangban 
kell lenniük, amelyeket a tagállamok az 
európai szemeszter keretében benyújtott 
nemzeti reformprogramokban, az (EU) 
2018/1999 rendelet21 értelmében 
kidolgozott nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveikben és azok aktualizált 
változataiban, a Méltányos Átállást 
Támogató Alap22 égisze alatt létrejött 
méltányos területi átállási tervekben, 
valamint az uniós alapok keretében 
megkötött partnerségi megállapodásokban 
és operatív programokban szerepeltetnek.

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

21Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról, valamint a 663/2009/EK és a 
715/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, 
a 2009/31/EK a 2009/73/EK, a 
2010/31/EU, a 2012/27/EU és a 
2013/30/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, a 2009/119/EK és az (EU) 
2015/652 tanácsi irányelv módosításáról, 
továbbá az 525/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 328., 
2018.12.21., 1. o.)

22 […] 22 […]

Módosítás 39

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv előkészítésébe és 
végrehajtásába bevonják az érdekelt 
feleket, különösen a regionális és a helyi 
szint képviselőit vagy hatóságait, a 
gazdasági és szociális partnereket, 
valamint a civil társadalmi szervezeteket a 
204/2014/EU felhatalmazáson alapuló 
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rendelet szerint. Ezek elengedhetetlenek 
az adott tagállam egyedi beruházási 
szükségleteinek azonosításához és 
értékeléséhez.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 42

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 

b) annak ismertetése, hogy a terv 
miként erősíti a növekedési potenciált, a 
munkahelyteremtést és/vagy -megőrzést – 
többek között 25 év alatti fiatalok és a nők 
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tagállamban, hogyan enyhíti a válság 
gazdasági és társadalmi hatásait, valamint 
miként járul hozzá a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió és a konvergencia 
javításához;

számára –, valamint a gazdasági és 
társadalmi rezilienciát az érintett 
tagállamban, hogyan enyhíti a válság 
gazdasági és társadalmi hatásait, javítja az 
üzleti környezetet, és miként járul hozzá a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió és 
a konvergencia javításához, ideértve azt, 
hogy miként célozza meg a terv a földrajzi 
sajátosságokkal rendelkező térségeket, 
valamint azt, hogy várhatóan hogyan 
kezeli a releváns országspecifikus 
kihívásokat és prioritásokat;

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) annak kifejtése, hogy a tervben 
szereplő intézkedések várhatóan hogyan 
járulnak hozzá a tudásalapú 
társadalomhoz, valamint a zöld és a 
digitális átálláshoz, illetve az azokból 
eredő kihívások kezeléséhez; ebben a 
magyarázatban többek között ki kell térni 
arra, hogy milyen intézkedéseket hoznak a 
tagállamok a 2030-ra kitűzött uniós 
éghajlati és energetikai célok elérésének, 
valamint a tagállamok összes 
intézkedésére a klímasemleges gazdaság 
legkésőbb 2050-re történő 
megvalósításának biztosítása érdekében;

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) tervezett mérföldkövek, célok és a 
reformok végrehajtására vonatkozó, 
legfeljebb négyéves időtartamra, valamint 
a beruházások végrehajtására vonatkozó, 
legfeljebb hétéves időtartamra szóló 

d) tervezett mérföldkövek, 
célkitűzések és mutatók, amelyek 
segítségével mérhetőek ezek a célok, és a 
reformok végrehajtására vonatkozó, 
legfeljebb négyéves időtartamra, valamint 
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indikatív menetrend; a beruházások végrehajtására vonatkozó, 
legfeljebb hétéves időtartamra szóló 
indikatív menetrend;

Módosítás 45

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) annak kifejtése, hogy miként kezeli 
a terv a jó és eredményes kormányzással 
kapcsolatos kihívásokat és a 
kapacitáshiányokat, többek között az 
állami hatóságok és a kedvezményezettek 
körében végzett, megfelelő szintű 
kapacitásépítés révén;

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) az esetleg szükséges kísérő 
intézkedések;

h) bármely egyéb szükséges kísérő 
intézkedés, beleértve a szükségtelen 
adminisztratív terhek csökkentését és a 
köz- és magánszféra közötti partnerségek 
számának növelését;

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervükre irányuló javaslatok előkészítése 
során a tagállamok kérhetik, hogy a 
Bizottság szervezze meg a bevált 
gyakorlatok cseréjét, lehetővé téve a 
kérelmező tagállamok számára más 
tagállamok tapasztalatainak felhasználását. 

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

amit nyilvánossá tesznek a többi európai 
intézmény és szerv számára is. Ezenkívül 
a Bizottság felhasználóbarát eszköztárat 
biztosít a tagállamok számára a bevált 
gyakorlatokra vonatkozóan.  A tagállamok 
a technikai támogatási eszköz keretében 
technikai támogatást is kérhetnek az arról 
szóló rendelettel összhangban.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 50
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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 tudásalapú gazdasághoz 
és a digitális átálláshoz, a versenyképes 
gazdaság kialakításához, illetve az 
azokból eredő kihívások kezeléséhez;

Módosítás 51

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 
versenyképes gazdaság hosszú távú 
növekedési potenciáljának erősítését, a 
minőségi munkahelyek megteremtését 
és/vagy megőrzését, 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 a tagállamok 
harmonikusabb fejlődése érdekében;

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv becsült összköltségére vonatkozóan a 
tagállam által benyújtott indokolás 
észszerű és valószerű-e, valamint az 
összköltség arányos-e a gazdaságra és a 
foglalkoztatásra gyakorolt várható hatással, 
illetve a kifizetési terv összhangban van-e 
a költségvetési rendelettel;
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Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

f) a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv olyan intézkedéseket 
tartalmaz-e a reformok és a közberuházási 
projektek végrehajtására vonatkozóan, 
amelyek hatékony és koherens fellépéseket 
képeznek a munkahelyteremtésnek, a 
növekedésnek és egy tudásalapú 
társadalom kialakulásának támogatása 
érdekében;

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 55

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 

(1) A Bizottság az Európai 
Parlamenttel történő konzultációt 
követően a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tagállam általi 
hivatalos benyújtását követő két hónapon 
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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.

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.

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a Bizottság számára az alapul 
szolgáló releváns adatokhoz való 
hozzáférést biztosító módozatok.

f) a Bizottság számára az alapul 
szolgáló – többek között a nemzeti, a 
regionális és a helyi közigazgatási 
szervektől származó – releváns adatokhoz 
való hozzáférést biztosító módozatok.

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felfüggesztést meg kell szüntetni, ha a 
tagállam meghozta a 17. cikk (1) 
bekezdésében említett mérföldkövek és 
célok kielégítő végrehajtásának 
biztosításához szükséges intézkedéseket.

A felfüggesztést meg kell szüntetni, ha a 
tagállam meghozta a 17. cikk (1) 
bekezdésében említett mérföldkövek és 
célok kielégítő végrehajtásának 
biztosításához szükséges intézkedéseket, és 
garantálni kell, hogy a nem kielégítő 
módon elköltött pénzeszközöket 
visszafizetik.

Módosítás 58

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

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

Az Európai Parlament és a Tanács 
bevonása és a tagállamok helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveivel kapcsolatos 
kommunikációs tevékenységek

Módosítás 59

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 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. Az 
erre irányuló kérelem nem értelmezhető 
tágan.

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság kommunikációs 
tevékenységeket folytathat annak 
érdekében, hogy biztosítsa a vonatkozó 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervben 
előirányzott pénzügyi támogatás uniós 
finanszírozásának láthatóságát, többek 
között az érintett nemzeti hatóságokkal 
végzett közös kommunikációs 
tevékenységek révén.

2. A Bizottság kommunikációs 
tevékenységeket folytathat annak 
érdekében, hogy biztosítsa a vonatkozó 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervben 
előirányzott pénzügyi támogatás uniós 
finanszírozásának láthatóságát, többek 
között a nemzeti, regionális és helyi 
hatóságokkal, valamint szakmai 
szervezetekkel és érintett civil társadalmi 
szervezetekkel végzett közös 
kommunikációs tevékenységek révén.
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Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság és az érintett tagállamok – a 
felelősségi területeikkel arányos 
mértékben – elősegítik a szinergiákat, és 
gondoskodnak az e rendelet által 
létrehozott eszközök, illetve más uniós 
programok és eszközök, különösen az 
uniós alapokból finanszírozott 
intézkedések közötti hatékony 
koordinációról. Ebből a célból:

A Bizottság és az érintett tagállamok – az 
átfedések megelőzése érdekében – 
elősegítik a szinergiákat, és gondoskodnak 
az e rendelet által létrehozott eszközök, 
illetve más uniós programok és eszközök, 
különösen az uniós alapokból 
finanszírozott intézkedések közötti 
hatékony koordinációról. Ebből a célból:

Módosítás 62

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Annak érdekében, hogy láthatóvá 
váljon az eszköz révén nyújtott uniós 
támogatás, a tagállamok tájékoztatják 
polgáraikat a finanszírozott projektekről.

Módosítás 63

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— ezek a kihívások jelentősnek 
tekinthetők az érintett tagállam 
gazdaságában rejlő növekedési potenciál 
fellendítése szempontjából,

— ezek a kihívások jelentősnek 
tekinthetők az érintett tagállam 
gazdaságában rejlő növekedési potenciál 
fellendítése szempontjából, például a 
fenntartható növekedési potenciál felelős 
kiaknázása révén,

Módosítás 64
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Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.2 pont – 1 bekezdés – 2 albekezdés – 1 
franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— a tervezett intézkedések 
végrehajtása várhatóan jelentősen hozzá 
fog járulni a gazdasági vagy a szociális 
ágazatok digitális átalakulásához;

— a tervezett intézkedések 
végrehajtása várhatóan jelentősen hozzá 
fog járulni a gazdasági vagy a szociális 
ágazatok digitális átalakulásához, és 
elősegíti a digitális technológiákhoz való 
szélesebb körű hozzáférést;

Módosítás 65

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 
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 – beleértve a 25 év 
alatti fiatalok és a nők számára biztosított 
munkahelyeket –, 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.
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