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Módosítás 36
Pascal Arimont, Tomislav Sokol

Rendeletre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

az 1303/2013/EU rendeletnek a beruházás 
a növekedésbe és munkahelyteremtésbe 
célkitűzés keretében a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításának 
előmozdítását és a zöld, digitális és 
reziliens gazdasági helyreállítás 
előkészítését támogató rendkívüli 
kiegészítő források és az azokkal 
kapcsolatos végrehajtási rendelkezések 
tekintetében történő módosításáról 
(REACT-EU)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

az 1303/2013/EU rendeletnek a beruházás 
a növekedésbe és munkahelyteremtésbe 
célkitűzés, valamint az európai területi 
együttműködés célkitűzés keretében a 
Covid19-világjárvány okozta válság 
elhárításának előmozdítását és a zöld, 
digitális és reziliens gazdasági helyreállítás 
előkészítését támogató rendkívüli 
kiegészítő források és az azokkal 
kapcsolatos végrehajtási rendelkezések 
tekintetében történő módosításáról 
(REACT-EU)

Or. en

Módosítás 37
Martina Michels

Rendeletre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

az 1303/2013/EU rendeletnek a beruházás 
a növekedésbe és munkahelyteremtésbe 
célkitűzés keretében a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításának 
előmozdítását és a zöld, digitális és 
reziliens gazdasági helyreállítás 
előkészítését támogató rendkívüli 
kiegészítő források és az azokkal 

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

az 1303/2013/EU rendeletnek a beruházás 
a növekedésbe és munkahelyteremtésbe 
célkitűzés keretében a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításának 
előmozdítását és a méltányos zöld, digitális 
és reziliens gazdasági helyreállítás 
előkészítését támogató rendkívüli 
kiegészítő források és az azokkal 
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kapcsolatos végrehajtási rendelkezések 
tekintetében történő módosításáról 
(REACT-EU)

kapcsolatos végrehajtási rendelkezések 
tekintetében történő módosításáról 
(REACT-EU)

(Ezt a módosítást a szöveg egészében 
alkalmazni kell.)

Or. en

Módosítás 38
Tomislav Sokol, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, Stelios Kympouropoulos

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamokat példa nélküli 
módon érinti a Covid19-világjárvány 
következményeképpen kialakult válság. A 
válság visszaveti a tagállamok 
növekedését, ez pedig tovább súlyosbítja 
az egészségügyi rendszereikben és 
gazdaságuk más ágazataiban szükséges 
közberuházások hirtelen és jelentős 
növekedése miatt kialakult súlyos 
likviditási hiányt. Ezáltal egy olyan 
kivételes helyzet állt elő, amely egyedi 
intézkedéseket kíván.

(1) A tagállamokat példa nélküli 
módon érinti a Covid19-világjárvány 
következményeképpen kialakult válság. A 
válság visszaveti a tagállamok 
növekedését, ez pedig tovább súlyosbítja 
az egészségügyi rendszereikben és 
gazdaságuk más ágazataiban szükséges 
közberuházások hirtelen és jelentős 
növekedése miatt kialakult súlyos 
likviditási hiányt. Ezenkívül jogos 
aggodalomra ad okot, hogy a betegek 
közép- és hosszú távon korlátozottan 
férhetnek majd hozzá az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz. Azt is el kell ismerni és 
komolyan meg kell fontolni, hogy az egész 
EU-ban és az Unión belül fennálló súlyos 
egészségügyi egyenlőtlenségek 
valószínűleg fokozódni fognak, ezáltal 
elmélyítve a kielégítetlen orvosi igényeket 
és csökkentve a tagállamok általános 
társadalmi kohézióját. Ezáltal egy olyan 
kivételes helyzet állt elő, amely egyedi 
intézkedéseket kíván.

Or. en

Módosítás 39
Christian Doleschal
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Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamokat példa nélküli 
módon érinti a Covid19-világjárvány 
következményeképpen kialakult válság. A 
válság visszaveti a tagállamok 
növekedését, ez pedig tovább súlyosbítja 
az egészségügyi rendszereikben és 
gazdaságuk más ágazataiban szükséges 
közberuházások hirtelen és jelentős 
növekedése miatt kialakult súlyos 
likviditási hiányt. Ezáltal egy olyan 
kivételes helyzet állt elő, amely egyedi 
intézkedéseket kíván.

(1) A tagállamokat példa nélküli 
módon érinti a Covid19-világjárvány 
következményeképpen kialakult válság. A 
válság visszaveti a tagállamok 
növekedését, ez pedig tovább súlyosbítja 
az egészségügyi rendszereikben és 
gazdaságuk más ágazataiban szükséges 
közberuházások hirtelen és jelentős 
növekedése miatt kialakult súlyos 
likviditási hiányt. A belső határok 
bezárása súlyos hatással volt a határ 
menti térségek gazdasági 
együttműködésére is. A határ menti régiók 
kis- és középvállalkozásait, valamint a 
határokon át ingázó munkavállalókat 
kivételesen súlyosan sújtotta a válság. 
Ezáltal egy olyan kivételes helyzet állt elő, 
amely egyedi intézkedéseket kíván.

Or. en

Módosítás 40
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamokat példa nélküli 
módon érinti a Covid19-világjárvány 
következményeképpen kialakult válság. A 
válság visszaveti a tagállamok 
növekedését, ez pedig tovább súlyosbítja 
az egészségügyi rendszereikben és 
gazdaságuk más ágazataiban szükséges 
közberuházások hirtelen és jelentős 
növekedése miatt kialakult súlyos 
likviditási hiányt. Ezáltal egy olyan 
kivételes helyzet állt elő, amely egyedi 
intézkedéseket kíván.

(1) A tagállamokat példa nélküli 
módon érinti a Covid19-világjárvány 
következményeképpen kialakult válság. A 
válság visszaveti a tagállamok 
növekedését, ez pedig a gazdasági 
tevékenységek átmeneti leállása miatt 
tovább súlyosbítja az egészségügyi 
rendszereikben és gazdaságuk más 
ágazataiban szükséges közberuházások 
hirtelen és jelentős növekedése miatt 
kialakult súlyos likviditási hiányt. Ezáltal 
egy olyan kivételes helyzet állt elő, amely 
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a munkahelyteremtést és a vállalkozói 
szféra megőrzését célzó egyedi 
intézkedéseket kíván.

Or. en

Módosítás 41
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamokat példa nélküli 
módon érinti a Covid19-világjárvány 
következményeképpen kialakult válság. A 
válság visszaveti a tagállamok 
növekedését, ez pedig tovább súlyosbítja 
az egészségügyi rendszereikben és 
gazdaságuk más ágazataiban szükséges 
közberuházások hirtelen és jelentős 
növekedése miatt kialakult súlyos 
likviditási hiányt. Ezáltal egy olyan 
kivételes helyzet állt elő, amely egyedi 
intézkedéseket kíván.

(1) A tagállamokat példa nélküli 
módon érinti a Covid19-világjárvány 
következményeképpen kialakult válság. A 
válság visszaveti a tagállamok társadalmi-
gazdasági növekedését, ez pedig tovább 
súlyosbítja az egészségügyi rendszereikben 
és gazdaságuk más alapvető, a Covid19-
világjárvány által súlyosan érintett 
ágazataiban szükséges közberuházások 
hirtelen és jelentős növekedése miatt 
kialakult súlyos likviditási hiányt. Ezáltal 
egy olyan kivételes és – a Covid19 Unió-
szerte eltérő előfordulása miatt – 
aszimmetrikus helyzet állt elő, amelyet 
egyedi és rendkívüli intézkedésekkel kell 
kezelni.

Or. es

Módosítás 42
Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamokat példa nélküli 
módon érinti a Covid19-világjárvány 
következményeképpen kialakult válság. A 
válság visszaveti a tagállamok 

(1) A tagállamokat példa nélküli 
módon érinti a Covid19-világjárvány 
következményeképpen kialakult válság. A 
válság visszaveti a tagállamok 
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növekedését, ez pedig tovább súlyosbítja 
az egészségügyi rendszereikben és 
gazdaságuk más ágazataiban szükséges 
közberuházások hirtelen és jelentős 
növekedése miatt kialakult súlyos 
likviditási hiányt. Ezáltal egy olyan 
kivételes helyzet állt elő, amely egyedi 
intézkedéseket kíván.

növekedését, ez pedig tovább súlyosbítja 
az egészségügyi rendszereikben és 
gazdaságuk más ágazataiban szükséges 
közberuházások hirtelen és jelentős 
növekedése miatt kialakult súlyos 
likviditási hiányt. Ezáltal egy olyan 
kivételes helyzet állt elő, amely a 
reálgazdaságot gyorsan elérő egyedi és 
azonnali intézkedéseket kíván a 
beruházások, a gazdasági növekedés és a 
munkahelyteremtés ösztönzésére.

Or. en

Módosítás 43
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamokat példa nélküli 
módon érinti a Covid19-világjárvány 
következményeképpen kialakult válság. A 
válság visszaveti a tagállamok 
növekedését, ez pedig tovább súlyosbítja 
az egészségügyi rendszereikben és 
gazdaságuk más ágazataiban szükséges 
közberuházások hirtelen és jelentős 
növekedése miatt kialakult súlyos 
likviditási hiányt. Ezáltal egy olyan 
kivételes helyzet állt elő, amely egyedi 
intézkedéseket kíván.

(1) A tagállamokat példa nélküli 
módon érinti a Covid19-világjárvány 
következményeképpen kialakult válság. A 
válság kedvezőtlen hatást fejt ki, szélesíti a 
társadalmi megosztottságot és a gazdasági 
egyenlőtlenségeket, tömeges 
munkahelyelvesztéshez vezetett az 
egészEurópai Unióban, továbbá visszaveti 
a tagállamok növekedését, ez pedig tovább 
súlyosbítja az egészségügyi rendszereikben 
és gazdaságuk más ágazataiban szükséges 
közberuházások hirtelen és jelentős 
növekedése miatt kialakult súlyos 
likviditási hiányt. Ezáltal egy olyan 
kivételes helyzet állt elő, amely egyedi 
intézkedéseket kíván.

Or. en

Módosítás 44
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamokat példa nélküli 
módon érinti a Covid19-világjárvány 
következményeképpen kialakult válság. A 
válság visszaveti a tagállamok 
növekedését, ez pedig tovább súlyosbítja 
az egészségügyi rendszereikben és 
gazdaságuk más ágazataiban szükséges 
közberuházások hirtelen és jelentős 
növekedése miatt kialakult súlyos 
likviditási hiányt. Ezáltal egy olyan 
kivételes helyzet állt elő, amely egyedi 
intézkedéseket kíván.

(1) A tagállamokat példa nélküli 
módon érinti a Covid19y 
következményeképpen kialakult 
világjárvány és társadalmi és gazdasági 
válság. A válság visszaveti a tagállamok 
növekedését, jólétét, ez pedig tovább 
súlyosbítja az egészségügyi rendszereikben 
és gazdaságuk más ágazataiban, valamint a 
társadalmi és gazdasági válság 
enyhítéséhez szükséges közberuházások 
hirtelen és jelentős növekedése miatt 
kialakult súlyos likviditási hiányt. Ezáltal 
egy olyan kivételes helyzet állt elő, amely 
egyedi intézkedéseket kíván.

Or. en

Módosítás 45
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A válság hatásainak enyhítése 
érdekében 2020. március 30-án 
módosították az 1303/2013/EU és az 
1301/2013/EU rendeletet, ami fokozott 
rugalmasságot biztosít az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapból (a 
továbbiakban: ERFA), az Európai Szociális 
Alapból (a továbbiakban: ESZA) és a 
Kohéziós Alapból (a továbbiakban a három 
alap együttesen: az alapok), valamint az 
Európai Tengerügyi és Halászati Alapból 
(a továbbiakban: ETHA) támogatott 
operatív programok végrehajtása során. Az 
Unió gazdaságait és társadalmait sújtó 
kedvezőtlen hatások tovább súlyosbodtak, 
ezért 2020. április 23-án mindkét rendeletet 
ismét módosították, és további 

(2) A válság hatásainak enyhítése 
érdekében 2020. március 30-án 
módosították az 1303/2013/EU és az 
1301/2013/EU rendeletet, ami fokozott 
rugalmasságot biztosít az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapból (a 
továbbiakban: ERFA), az Európai Szociális 
Alapból (a továbbiakban: ESZA) és a 
Kohéziós Alapból (a továbbiakban a három 
alap együttesen: az alapok), valamint az 
Európai Tengerügyi és Halászati Alapból 
(a továbbiakban: ETHA) támogatott 
operatív programok végrehajtása során. Az 
Unió gazdaságait és társadalmait sújtó 
kedvezőtlen hatások tovább súlyosbodtak, 
ezért 2020. április 23-án mindkét rendeletet 
ismét módosították, és további 
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rugalmasságot vezettek be, hogy a 
tagállamok a példa nélküli válságra adandó 
szükséges válaszintézkedésekre 
összpontosíthassanak. A módosítások 
révén könnyebben lehet támogatást 
mozgósítani az alapok eddig 
felhasználatlan forrásaiból, és a programok 
végrehajtásával és az ellenőrzésekkel 
kapcsolatos eljárási követelmények is 
egyszerűsödtek.

rugalmasságot vezettek be, hogy a 
tagállamok a példa nélküli válságra adandó 
szükséges válaszintézkedésekre 
összpontosíthassanak. A módosítások 
révén könnyebben lehet támogatást 
mozgósítani az alapok eddig 
felhasználatlan forrásaiból, és a programok 
végrehajtásával és az ellenőrzésekkel 
kapcsolatos eljárási követelmények is 
egyszerűsödtek, ilyen módon a 
végfelhasználók korábban elérhetetlen 
finanszírozáshoz férnek hozzá.

Or. en

Módosítás 46
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Annak érdekében, hogy orvosolja a 
Covid19-járvány megfékezését célzó 
rendkívüli tagállami korlátozásokból adódó 
hatalmas gazdasági sokkot, továbbá hogy 
kezelje a tagállamok rendelkezésére álló 
eltérő eszközökre visszavezethető, a belső 
piac működésére számottevő hatást 
gyakorló aszimmetrikus helyreállítás 
kockázatát, az Európai Tanács 2020. április 
23-án jóváhagyta a fellendülést szolgáló, 
erős beruházási komponens jellemezte 
ütemtervét; ezenkívül felszólított az 
Európai Helyreállítási Alap létrehozására, 
megbízta a Bizottságot, hogy mérje fel a 
pontos igényeket annak érdekében, hogy a 
forrásokat az Unió leginkább érintett 
ágazataira és földrajzi területeire lehessen 
összpontosítani, továbbá egyértelműsítette 
a 2021–2027-es időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi kerettel való 
kapcsolatot.

(3) Annak érdekében, hogy orvosolja a 
Covid19-járvány megfékezését célzó 
rendkívüli tagállami korlátozásokból adódó 
hatalmas gazdasági sokkot és megelőzze az 
uniós polgárok tekintetében felmerülő 
katasztrofális gazdasági és társadalmi 
következményeket, továbbá hogy kezelje a 
vírus Unión belüli eltérő előfordulására, 
valamint a tagállamok rendelkezésére álló 
eltérő eszközökre visszavezethető, a belső 
piac működésére számottevő hatást 
gyakorló aszimmetrikus helyreállítás 
kockázatát, az Európai Tanács 2020. április 
23-án jóváhagyta a fellendülést szolgáló, 
erős beruházási komponens jellemezte 
ütemtervét; ezenkívül felszólított az 
Európai Helyreállítási Alap létrehozására, 
megbízta a Bizottságot, hogy mérje fel a 
pontos igényeket annak érdekében, hogy a 
forrásokat az Unió leginkább érintett 
ágazataira és földrajzi területeire lehessen 
összpontosítani, továbbá egyértelműsítette 
a 2021–2027-es időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi kerettel való 
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kapcsolatot.

Or. es

Módosítás 47
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Annak érdekében, hogy orvosolja a 
Covid19-járvány megfékezését célzó 
rendkívüli tagállami korlátozásokból adódó 
hatalmas gazdasági sokkot, továbbá hogy 
kezelje a tagállamok rendelkezésére álló 
eltérő eszközökre visszavezethető, a belső 
piac működésére számottevő hatást 
gyakorló aszimmetrikus helyreállítás 
kockázatát, az Európai Tanács 2020. április 
23-án jóváhagyta a fellendülést szolgáló, 
erős beruházási komponens jellemezte 
ütemtervét; ezenkívül felszólított az 
Európai Helyreállítási Alap létrehozására, 
megbízta a Bizottságot, hogy mérje fel a 
pontos igényeket annak érdekében, hogy a 
forrásokat az Unió leginkább érintett 
ágazataira és földrajzi területeire lehessen 
összpontosítani, továbbá egyértelműsítette 
a 2021–2027-es időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi kerettel való 
kapcsolatot.

(3) Annak érdekében, hogy orvosolja a 
Covid19-járvány megfékezését célzó 
rendkívüli tagállami korlátozásokból adódó 
hatalmas gazdasági sokkot, továbbá hogy 
kezelje a tagállamok rendelkezésére álló 
eltérő eszközökre visszavezethető, a belső 
piac működésére számottevő hatást 
gyakorló aszimmetrikus helyreállítás 
kockázatát, az Európai Tanács 2020. április 
23-án jóváhagyta a fellendülést szolgáló, 
erős beruházási komponens jellemezte 
ütemtervét; ezenkívül felszólított az 
Európai Helyreállítási Alap létrehozására, 
megbízta a Bizottságot, hogy mérje fel a 
pontos igényeket annak érdekében, hogy a 
forrásokat a Tanács 2020. július 21-i 
következtetéseiben (EUCO10/20) foglaltak 
szerint az Unió leginkább érintett 
ágazataira és földrajzi területeire lehessen 
összpontosítani, továbbá egyértelműsítette 
a 2021–2027-es időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi kerettel való 
kapcsolatot.

Or. en

Módosítás 48
Tomislav Sokol, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, Krzysztof Hetman, Stelios 
Kympouropoulos

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Annak érdekében, hogy orvosolja a 
Covid19-járvány megfékezését célzó 
rendkívüli tagállami korlátozásokból adódó 
hatalmas gazdasági sokkot, továbbá hogy 
kezelje a tagállamok rendelkezésére álló 
eltérő eszközökre visszavezethető, a belső 
piac működésére számottevő hatást 
gyakorló aszimmetrikus helyreállítás 
kockázatát, az Európai Tanács 2020. április 
23-án jóváhagyta a fellendülést szolgáló, 
erős beruházási komponens jellemezte 
ütemtervét; ezenkívül felszólított az 
Európai Helyreállítási Alap létrehozására, 
megbízta a Bizottságot, hogy mérje fel a 
pontos igényeket annak érdekében, hogy a 
forrásokat az Unió leginkább érintett 
ágazataira és földrajzi területeire lehessen 
összpontosítani, továbbá egyértelműsítette 
a 2021–2027-es időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi kerettel való 
kapcsolatot.

(3) Annak érdekében, hogy orvosolja a 
Covid19-járvány terjedésének 
megfékezését célzó rendkívüli tagállami 
korlátozásokból adódó hatalmas gazdasági 
sokkot, továbbá hogy kezelje a tagállamok 
rendelkezésére álló eltérő eszközökre 
visszavezethető, a belső piac működésére 
számottevő hatást gyakorló aszimmetrikus 
helyreállítás kockázatát, az Európai Tanács 
2020. április 23-án jóváhagyta a 
fellendülést szolgáló, erős beruházási 
komponens jellemezte ütemtervét; 
ezenkívül felszólított az Európai 
Helyreállítási Alap létrehozására, megbízta 
a Bizottságot, hogy mérje fel a pontos 
igényeket annak érdekében, hogy a 
forrásokat az Unió leginkább érintett 
ágazataira és földrajzi területeire lehessen 
összpontosítani, továbbá egyértelműsítette 
a 2021–2027-es időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi kerettel való 
kapcsolatot.

Or. en

Módosítás 49
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az [Európai Helyreállítási 
Eszközről szóló] rendelettel összhangban 
és az ahhoz rendelt források keretein belül 
az európai beruházási és strukturális alapok 
keretében helyreállítási és rezilienciaépítési 
intézkedéseket kell végrehajtani a 
Covid19-válság példa nélküli hatásainak 
kezelése érdekében. Az ilyen kiegészítő 
források felhasználásakor biztosítani kell 
az [Európai Helyreállítási Eszközről szóló] 
rendeletben előírt határidők betartását. 
Ezenfelül a gazdasági, társadalmi és 

(4) Az [Európai Helyreállítási 
Eszközről szóló] rendelettel összhangban 
és az ahhoz rendelt források keretein belül 
az európai beruházási és strukturális alapok 
keretében helyreállítási és rezilienciaépítési 
intézkedéseket kell végrehajtani a 
Covid19-válság példa nélküli hatásainak 
kezelése érdekében. Az ilyen kiegészítő 
források felhasználásakor biztosítani kell 
az [Európai Helyreállítási Eszközről szóló] 
rendeletben előírt határidők betartását. 
Ezenfelül a gazdasági, társadalmi és 
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területi kohéziós célú kiegészítő forrásokat 
a 2014–2020-as időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keret felülvizsgálata 
révén kell rendelkezésre bocsátani.

területi kohéziós célú kiegészítő forrásokat 
a 2014–2020-as időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keret felülvizsgálata 
révén kell rendelkezésre bocsátani, 
lehetővé téve a Covid19-válság miatt 
felmerülő szükségletekre való rugalmas és 
gyors reagálást.

Or. es

Módosítás 50
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az [Európai Helyreállítási 
Eszközről szóló] rendelettel összhangban 
és az ahhoz rendelt források keretein belül 
az európai beruházási és strukturális alapok 
keretében helyreállítási és rezilienciaépítési 
intézkedéseket kell végrehajtani a 
Covid19-válság példa nélküli hatásainak 
kezelése érdekében. Az ilyen kiegészítő 
források felhasználásakor biztosítani kell 
az [Európai Helyreállítási Eszközről 
szóló] rendeletben előírt határidők 
betartását. Ezenfelül a gazdasági, 
társadalmi és területi kohéziós célú 
kiegészítő forrásokat a 2014–2020-as 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keret felülvizsgálata révén kell 
rendelkezésre bocsátani.

(4) Az [Európai Helyreállítási 
Eszközről szóló] rendelettel összhangban 
és az ahhoz rendelt források keretein belül 
az európai beruházási és strukturális alapok 
keretében helyreállítási és rezilienciaépítési 
intézkedéseket kell végrehajtani a 
Covid19-válság példa nélküli hatásainak 
kezelése érdekében. Ezenfelül a gazdasági, 
társadalmi és területi kohéziós célú 
kiegészítő forrásokat a 2014–2020-as 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keret felülvizsgálata révén kell 
rendelkezésre bocsátani.

Or. en

Módosítás 51
Tomislav Sokol

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az [Európai Helyreállítási 
Eszközről szóló] rendelettel összhangban 
és az ahhoz rendelt források keretein belül 
az európai beruházási és strukturális alapok 
keretében helyreállítási és rezilienciaépítési 
intézkedéseket kell végrehajtani a 
Covid19-válság példa nélküli hatásainak 
kezelése érdekében. Az ilyen kiegészítő 
források felhasználásakor biztosítani kell 
az [Európai Helyreállítási Eszközről szóló] 
rendeletben előírt határidők betartását. 
Ezenfelül a gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziós célú kiegészítő forrásokat 
a 2014–2020-as időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keret felülvizsgálata 
révén kell rendelkezésre bocsátani.

(4) Az [Európai Helyreállítási 
Eszközről szóló] rendelettel összhangban 
és az ahhoz rendelt források keretein belül 
az európai beruházási és strukturális alapok 
keretében helyreállítási és rezilienciaépítési 
intézkedéseket kell végrehajtani a 
Covid19-válság példa nélküli hatásainak 
kezelése érdekében. Az ilyen kiegészítő 
források felhasználásakor biztosítani kell 
az [Európai Helyreállítási Eszközről szóló] 
rendeletben előírt határidők betartását. 
Ezenfelül a gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziós célú kiegészítő forrásokat 
– különösen a legrászorulóbb régiókban – 
a 2014–2020-as időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keret felülvizsgálata 
révén kell rendelkezésre bocsátani.

Or. en

Módosítás 52
Tomislav Sokol, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, Stelios Kympouropoulos

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében 
rendkívüli jelleggel további 58 272 800 
000 EUR-t (folyó árakon) kell a 
strukturális alapokhoz kötődő költségvetési 
kötelezettségvállalásként rendelkezésre 
bocsátani a 2020-as, a 2021-es és a 2022-es 
évre, hogy a Covid19-világjárvány okozta 
válság elhárításában leginkább érintett 
tagállamok és régiók támogatáshoz 
jussanak, vagy előkészíthessék a zöld, 
digitális és reziliens gazdasági 
helyreállítást; a cél az, hogy a meglévő 
operatív programok révén a forrásokat 
mielőbb a reálgazdaságba forgassák. A 
2020-ra szóló források a 2014–2020 
közötti időszakra vonatkozó többéves 

(5)  A beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében 
rendkívüli jelleggel további 58 272 800 
000 EUR-t (2018. évi folyó árakon) kell a 
strukturális alapokhoz kötődő költségvetési 
kötelezettségvállalásként rendelkezésre 
bocsátani a 2020-as, a 2021-es és a 2022-es 
évre, valamint – amennyiben azt valamely 
tagállam megindokolja – a 2023-as és a 
2024-es évre is, hogy a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításában 
leginkább érintett tagállamok és régiók 
támogatáshoz jussanak, vagy 
előkészíthessék az egészségügyi rendszer 
és a gazdaság a zöld, digitális és reziliens 
helyreállítását; a szándék az, hogy a 
meglévő operatív programok révén a 
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pénzügyi keret gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziós célú ráfordításainak 
növeléséből, míg a 2021-re és 2022-re 
szóló források az Európai Uniós 
Helyreállítási Eszközből származnak. A 
kiegészítő források egy részét a Bizottság 
által kezdeményezett technikai 
segítségnyújtásra kell fordítani. A 
Bizottságnak tagállamonként le kell 
bontania a fennmaradó kiegészítő 
forrásokat, és az allokációs módszer alapját 
a tagállamok viszonylagos jólétét jelző 
legfrissebb objektív statisztikai adatok, 
valamint a jelenlegi válság gazdaságukra és 
társadalmaikra gyakorolt hatása és mértéke 
képezi. Tekintettel a legkülső régiók 
gazdaságainak és társadalmainak 
sebezhetőségére, az allokációs módszernek 
e régiók számára célzott kiegészítő 
összeget kell elkülönítenie. A válság 
folyamatosan változó hatásaira való 
tekintettel a bontást 2021-ben ugyanezen 
allokációs módszer alapján, a 2021. 
október 19-ig rendelkezésre álló 
legfrissebb statisztikai adatok 
felhasználásával felül kell vizsgálni, a 
kiegészítő források 2022. évi részletének 
felosztása céljából.

forrásokat mielőbb a reálgazdaságba 
forgassák. A 2020-ra szóló források a 
2014–2020 közötti időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keret gazdasági, 
társadalmi és területi kohéziós célú 
ráfordításainak növeléséből, míg a 2021-re 
és 2022-re, valamint adott esetben a 2023-
ra és 2024-re szóló források az Európai 
Uniós Helyreállítási Eszközből 
származnak. A kiegészítő források egy 
részét a Bizottság által kezdeményezett 
technikai segítségnyújtásra kell fordítani. A 
Bizottságnak felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus keretében tagállamonként le kell 
bontania a fennmaradó kiegészítő 
forrásokat, és az allokációs módszer alapját 
a tagállamok viszonylagos jólétét jelző 
legfrissebb objektív statisztikai adatok, 
valamint a jelenlegi válság gazdaságukra és 
társadalmaikra gyakorolt hatása és mértéke 
képezi, hogy biztosítható legyen a 
harmonikus fejlődés a kohéziós politika 
elveinek megfelelően, a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió 
előmozdításával. Tekintettel a vidéki, 
szigetjellegű, hegyvidéki és legkülső régiók 
gazdaságainak és társadalmainak 
sebezhetőségére, az allokációs módszernek 
e régiók számára célzott kiegészítő 
összeget kell elkülönítenie. A válság 
folyamatosan változó hatásaira való 
tekintettel a bontást 2021-ben ugyanezen 
allokációs módszer alapján, a 2021. 
október 19-ig rendelkezésre álló 
legfrissebb statisztikai adatok 
felhasználásával felül kell vizsgálni, a 
kiegészítő források 2022. évi részletének, 
adott esetben pedig a 2023. és 2024. évi 
részletének felosztása céljából.

Or. en

Módosítás 53
Pascal Arimont

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében 
rendkívüli jelleggel további 58 272 800 
000 EUR-t (folyó árakon) kell a 
strukturális alapokhoz kötődő költségvetési 
kötelezettségvállalásként rendelkezésre 
bocsátani a 2020-as, a 2021-es és a 2022-es 
évre, hogy a Covid19-világjárvány okozta 
válság elhárításában leginkább érintett 
tagállamok és régiók támogatáshoz 
jussanak, vagy előkészíthessék a zöld, 
digitális és reziliens gazdasági 
helyreállítást; a cél az, hogy a meglévő 
operatív programok révén a forrásokat 
mielőbb a reálgazdaságba forgassák. A 
2020-ra szóló források a 2014–2020 
közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziós célú ráfordításainak 
növeléséből, míg a 2021-re és 2022-re 
szóló források az Európai Uniós 
Helyreállítási Eszközből származnak. A 
kiegészítő források egy részét a Bizottság 
által kezdeményezett technikai 
segítségnyújtásra kell fordítani. A 
Bizottságnak tagállamonként le kell 
bontania a fennmaradó kiegészítő 
forrásokat, és az allokációs módszer alapját 
a tagállamok viszonylagos jólétét jelző 
legfrissebb objektív statisztikai adatok, 
valamint a jelenlegi válság gazdaságukra és 
társadalmaikra gyakorolt hatása és mértéke 
képezi. Tekintettel a legkülső régiók 
gazdaságainak és társadalmainak 
sebezhetőségére, az allokációs módszernek 
e régiók számára célzott kiegészítő 
összeget kell elkülönítenie. A válság 
folyamatosan változó hatásaira való 
tekintettel a bontást 2021-ben ugyanezen 
allokációs módszer alapján, a 2021. 
október 19-ig rendelkezésre álló 
legfrissebb statisztikai adatok 
felhasználásával felül kell vizsgálni, a 
kiegészítő források 2022. évi részletének 
felosztása céljából.

(5) A beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében 
rendkívüli jelleggel további 58 272 800 
000 EUR-t (folyó árakon) kell a 
strukturális alapokhoz kötődő költségvetési 
kötelezettségvállalásként rendelkezésre 
bocsátani a 2020-as, a 2021-es és a 2022-es 
évre, valamint a 2023-as és a 2024-es évre 
az európai területi együttműködési 
célkitűzés keretében is, hogy a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításában 
leginkább érintett tagállamok és régiók 
támogatáshoz jussanak, vagy 
előkészíthessék a zöld, digitális és reziliens 
gazdasági helyreállítást; a cél az, hogy a 
meglévő operatív programok révén a 
forrásokat mielőbb a reálgazdaságba 
forgassák. A 2020-ra szóló források a 
2014–2020 közötti időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keret gazdasági, 
társadalmi és területi kohéziós célú 
ráfordításainak növeléséből, míg a 2021-re 
és 2022-re, valamint adott esetben a 2023-
ra és 2024-re szóló források az Európai 
Uniós Helyreállítási Eszközből 
származnak. A kiegészítő források egy 
részét a Bizottság által kezdeményezett 
technikai segítségnyújtásra kell fordítani. A 
Bizottságnak a beruházás a növekedésbe 
és munkahelyteremtésbe célkitűzés 
keretében tagállamonként le kell bontania 
a fennmaradó kiegészítő forrásokat, és az 
allokációs módszer alapját a tagállamok 
viszonylagos jólétét jelző legfrissebb 
objektív statisztikai adatok, valamint a 
jelenlegi válság gazdaságukra és 
társadalmaikra gyakorolt hatása és mértéke 
képezi. Tekintettel a legkülső régiók 
gazdaságainak és társadalmainak 
sebezhetőségére, az allokációs módszernek 
e régiók számára célzott kiegészítő 
összeget kell elkülönítenie. A válság 
folyamatosan változó hatásaira való 
tekintettel a bontást 2021-ben ugyanezen 
allokációs módszer alapján, a 2021. 
október 19-ig rendelkezésre álló 
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legfrissebb statisztikai adatok 
felhasználásával felül kell vizsgálni, a 
kiegészítő források 2022. évi részletének, 
adott esetben pedig a 2023. és 2024. évi 
részletének felosztása céljából. Az európai 
területi együttműködési célkitűzés szerinti 
költségvetési kötelezettségvállalások 
esetében a Bizottságnak meg kell 
határoznia az egyes tagállamok számára a 
kiegészítő források megoszlását az (EU) 
rendelet [új CPR] XXII. mellékletének 
8. pontjában meghatározott 
kritériumokkal és módszertannal 
összhangban.

Or. en

Indokolás

Az Interreg projektek kiválasztása és odaítélése összetettebb, és ehhez több időre van szükség, 
mint a nemzeti vagy regionális projektek, valamint a növekedésbe és munkahelyteremtésre 
irányuló beruházás célkitűzés esetében.

Módosítás 54
Monika Vana, Katrin Langensiepen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében 
rendkívüli jelleggel további 58 272 800 
000 EUR-t (folyó árakon) kell a 
strukturális alapokhoz kötődő költségvetési 
kötelezettségvállalásként rendelkezésre 
bocsátani a 2020-as, a 2021-es és a 2022-es 
évre, hogy a Covid19-világjárvány okozta 
válság elhárításában leginkább érintett 
tagállamok és régiók támogatáshoz 
jussanak, vagy előkészíthessék a zöld, 
digitális és reziliens gazdasági 
helyreállítást; a cél az, hogy a meglévő 
operatív programok révén a forrásokat 
mielőbb a reálgazdaságba forgassák. A 

(5) A beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében 
rendkívüli jelleggel további 58 272 800 
000 EUR-t (folyó árakon) kell a 
strukturális alapokhoz kötődő költségvetési 
kötelezettségvállalásként rendelkezésre 
bocsátani a 2020-as, a 2021-es és a 2022-es 
évre, hogy a Covid19-világjárvány okozta 
válság és konkrétan annak társadalmi 
hatásai elhárításában leginkább érintett 
tagállamok és régiók támogatáshoz 
jussanak, és a „ne árts” elvének 
tiszteletben tartásával előkészíthessék a 
zöld, digitális és reziliens gazdasági 
helyreállítást; a cél az, hogy a meglévő 
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2020-ra szóló források a 2014–2020 
közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziós célú ráfordításainak 
növeléséből, míg a 2021-re és 2022-re 
szóló források az Európai Uniós 
Helyreállítási Eszközből származnak. A 
kiegészítő források egy részét a Bizottság 
által kezdeményezett technikai 
segítségnyújtásra kell fordítani. A 
Bizottságnak tagállamonként le kell 
bontania a fennmaradó kiegészítő 
forrásokat, és az allokációs módszer alapját 
a tagállamok viszonylagos jólétét jelző 
legfrissebb objektív statisztikai adatok, 
valamint a jelenlegi válság gazdaságukra és 
társadalmaikra gyakorolt hatása és mértéke 
képezi. Tekintettel a legkülső régiók 
gazdaságainak és társadalmainak 
sebezhetőségére, az allokációs módszernek 
e régiók számára célzott kiegészítő 
összeget kell elkülönítenie. A válság 
folyamatosan változó hatásaira való 
tekintettel a bontást 2021-ben ugyanezen 
allokációs módszer alapján, a 2021. 
október 19-ig rendelkezésre álló 
legfrissebb statisztikai adatok 
felhasználásával felül kell vizsgálni, a 
kiegészítő források 2022. évi részletének 
felosztása céljából.

operatív programok révén a forrásokat 
mielőbb a reálgazdaságba forgassák. A 
2020-ra szóló források a 2014–2020 
közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziós célú ráfordításainak 
növeléséből, míg a 2021-re és 2022-re 
szóló források az Európai Uniós 
Helyreállítási Eszközből származnak. A 
kiegészítő források egy részét a Bizottság 
által kezdeményezett technikai 
segítségnyújtásra kell fordítani. A 
Bizottságnak tagállamonként le kell 
bontania a fennmaradó kiegészítő 
forrásokat, és az allokációs módszer alapját 
a tagállamok viszonylagos jólétét jelző 
legfrissebb objektív statisztikai adatok, 
valamint a jelenlegi válság gazdaságukra és 
társadalmaikra gyakorolt hatása és mértéke 
képezi. Tekintettel a legkülső régiók 
gazdaságainak és társadalmainak 
sebezhetőségére, az allokációs módszernek 
e régiók számára célzott kiegészítő 
összeget kell elkülönítenie, különös 
tekintettel a leginkább rászorulókra, 
például a hajléktalanokra és a szegregált 
intézményekben élőkre, akiket a tagállami 
statisztikai hivatalok általában nem 
találnak meg; e célból az adatokat a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés 
területén tevékenykedő nem kormányzati 
szervezetek bevonásával kell gyűjteni. A 
válság folyamatosan változó hatásaira való 
tekintettel a bontást 2021-ben ugyanezen 
allokációs módszer alapján, a 2021. 
október 19-ig rendelkezésre álló 
legfrissebb statisztikai adatok 
felhasználásával felül kell vizsgálni, a 
kiegészítő források 2022. évi részletének 
felosztása céljából.

Or. en

Módosítás 55
Nora Mebarek

Rendeletre irányuló javaslat
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5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében 
rendkívüli jelleggel további 58 272 800 
000 EUR-t (folyó árakon) kell a 
strukturális alapokhoz kötődő költségvetési 
kötelezettségvállalásként rendelkezésre 
bocsátani a 2020-as, a 2021-es és a 2022-es 
évre, hogy a Covid19-világjárvány okozta 
válság elhárításában leginkább érintett 
tagállamok és régiók támogatáshoz 
jussanak, vagy előkészíthessék a zöld, 
digitális és reziliens gazdasági 
helyreállítást; a cél az, hogy a meglévő 
operatív programok révén a forrásokat 
mielőbb a reálgazdaságba forgassák. A 
2020-ra szóló források a 2014–2020 
közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziós célú ráfordításainak 
növeléséből, míg a 2021-re és 2022-re 
szóló források az Európai Uniós 
Helyreállítási Eszközből származnak. A 
kiegészítő források egy részét a Bizottság 
által kezdeményezett technikai 
segítségnyújtásra kell fordítani. A 
Bizottságnak tagállamonként le kell 
bontania a fennmaradó kiegészítő 
forrásokat, és az allokációs módszer alapját 
a tagállamok viszonylagos jólétét jelző 
legfrissebb objektív statisztikai adatok, 
valamint a jelenlegi válság gazdaságukra és 
társadalmaikra gyakorolt hatása és mértéke 
képezi. Tekintettel a legkülső régiók 
gazdaságainak és társadalmainak 
sebezhetőségére, az allokációs módszernek 
e régiók számára célzott kiegészítő 
összeget kell elkülönítenie. A válság 
folyamatosan változó hatásaira való 
tekintettel a bontást 2021-ben ugyanezen 
allokációs módszer alapján, a 2021. 
október 19-ig rendelkezésre álló 
legfrissebb statisztikai adatok 
felhasználásával felül kell vizsgálni, a 
kiegészítő források 2022. évi részletének 
felosztása céljából.

(5) A beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében 
rendkívüli jelleggel további 58 272 800 
000 EUR-t (folyó árakon) kell a 
strukturális alapokhoz kötődő költségvetési 
kötelezettségvállalásként rendelkezésre 
bocsátani a 2020-as, a 2021-es és a 2022-es 
évre, hogy a Covid19-világjárvány okozta 
válság elhárításában leginkább érintett 
tagállamok és régiók támogatáshoz 
jussanak, vagy előkészíthessék a zöld, 
digitális és reziliens gazdasági 
helyreállítást; a cél az, hogy a meglévő 
operatív programok révén a forrásokat 
mielőbb a reálgazdaságba forgassák. A 
2020-ra szóló források a 2014–2020 
közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziós célú ráfordításainak 
növeléséből, míg a 2021-re és 2022-re 
szóló források az Európai Uniós 
Helyreállítási Eszközből származnak. 
Tekintettel az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem fontosságára, összhangban a 
Párizsi Megállapodás és az ENSZ 
fenntartható fejlődési célkitűzéseinek 
végrehajtására vonatkozó uniós 
kötelezettségvállalásokkal, a kiegészítő 
források legalább 30%-ának hozzá kell 
járulnia az éghajlatváltozás többéves 
pénzügyi keretben történő érvényesítésére 
vonatkozó általános célkitűzéshez. A 
kiegészítő források egy részét a Bizottság 
által kezdeményezett technikai 
segítségnyújtásra kell fordítani. A 
Bizottságnak az Európai Ügyészség 
keretében folytatott megerősített 
együttműködésben részt vevő 
tagállamonként le kell bontania a 
fennmaradó kiegészítő forrásokat, és az 
allokációs módszer alapját a tagállamok 
viszonylagos jólétét jelző legfrissebb 
objektív statisztikai adatok, valamint a 
jelenlegi válság gazdaságukra és 
társadalmaikra gyakorolt hatása és mértéke 
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képezi. Tekintettel a legkülső régiók 
gazdaságainak és társadalmainak 
sebezhetőségére, az allokációs módszernek 
e régiók számára célzott kiegészítő 
összeget kell elkülönítenie. A válság 
folyamatosan változó hatásaira való 
tekintettel a bontást 2021-ben ugyanezen 
allokációs módszer alapján, a 2021. 
október 19-ig rendelkezésre álló 
legfrissebb statisztikai adatok 
felhasználásával felül kell vizsgálni, a 
kiegészítő források 2022. évi részletének 
felosztása céljából.

Or. en

Módosítás 56
Isabel Carvalhais

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében 
rendkívüli jelleggel további 58 272 800 
000 EUR-t (folyó árakon) kell a 
strukturális alapokhoz kötődő költségvetési 
kötelezettségvállalásként rendelkezésre 
bocsátani a 2020-as, a 2021-es és a 2022-es 
évre, hogy a Covid19-világjárvány okozta 
válság elhárításában leginkább érintett 
tagállamok és régiók támogatáshoz 
jussanak, vagy előkészíthessék a zöld, 
digitális és reziliens gazdasági 
helyreállítást; a cél az, hogy a meglévő 
operatív programok révén a forrásokat 
mielőbb a reálgazdaságba forgassák. A 
2020-ra szóló források a 2014–2020 
közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziós célú ráfordításainak 
növeléséből, míg a 2021-re és 2022-re 
szóló források az Európai Uniós 
Helyreállítási Eszközből származnak. A 
kiegészítő források egy részét a Bizottság 

(5) A beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében 
rendkívüli jelleggel további 58 272 800 
000 EUR-t (folyó árakon) kell a 
strukturális alapokhoz kötődő költségvetési 
kötelezettségvállalásként rendelkezésre 
bocsátani a 2020-as, a 2021-es és a 2022-es 
évre, hogy a Covid19-világjárvány okozta 
válság elhárításában leginkább érintett 
tagállamok és régiók támogatáshoz 
jussanak, vagy előkészíthessék a zöld, 
digitális és reziliens gazdasági 
helyreállítást; a cél az, hogy a meglévő 
operatív programok révén a forrásokat 
mielőbb a reálgazdaságba forgassák. A 
2020-ra szóló források a 2014–2020 
közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziós célú ráfordításainak 
növeléséből, míg a 2021-re és 2022-re 
szóló források az Európai Uniós 
Helyreállítási Eszközből származnak. A 
kiegészítő források egy részét a Bizottság 
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által kezdeményezett technikai 
segítségnyújtásra kell fordítani. A 
Bizottságnak tagállamonként le kell 
bontania a fennmaradó kiegészítő 
forrásokat, és az allokációs módszer alapját 
a tagállamok viszonylagos jólétét jelző 
legfrissebb objektív statisztikai adatok, 
valamint a jelenlegi válság gazdaságukra és 
társadalmaikra gyakorolt hatása és mértéke 
képezi. Tekintettel a legkülső régiók 
gazdaságainak és társadalmainak 
sebezhetőségére, az allokációs módszernek 
e régiók számára célzott kiegészítő 
összeget kell elkülönítenie. A válság 
folyamatosan változó hatásaira való 
tekintettel a bontást 2021-ben ugyanezen 
allokációs módszer alapján, a 2021. 
október 19-ig rendelkezésre álló 
legfrissebb statisztikai adatok 
felhasználásával felül kell vizsgálni, a 
kiegészítő források 2022. évi részletének 
felosztása céljából.

által kezdeményezett technikai 
segítségnyújtásra kell fordítani. A 
Bizottságnak tagállamonként le kell 
bontania a fennmaradó kiegészítő 
forrásokat, és az allokációs módszer alapját 
a tagállamok viszonylagos jólétét jelző 
legfrissebb objektív statisztikai adatok, 
valamint a jelenlegi válság gazdaságukra és 
társadalmaikra gyakorolt hatása és mértéke 
képezi. Tekintettel a legkülső régiók 
gazdaságainak és társadalmainak 
sebezhetőségére, az allokációs módszernek 
e régiók számára célzott kiegészítő 
összeget kell elkülönítenie. Mindenesetre 
az elkülönített összeg nem lehet 
alacsonyabb fejenként 40 eurónál, és 
garantálni kell ennek alkalmazását a 
REACT-EU teljes időtartamára (2020–
2022), függetlenül az egyéb alapok 
esetében javasolt elkülönített összegektől. 
A válság folyamatosan változó hatásaira 
való tekintettel a bontást 2021-ben 
ugyanezen allokációs módszer alapján, a 
2021. október 19-ig rendelkezésre álló 
legfrissebb statisztikai adatok 
felhasználásával felül kell vizsgálni, a 
kiegészítő források 2022. évi részletének 
felosztása céljából.

Or. en

Módosítás 57
Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében 
rendkívüli jelleggel további 58 272 800 
000 EUR-t (folyó árakon) kell a 
strukturális alapokhoz kötődő költségvetési 
kötelezettségvállalásként rendelkezésre 
bocsátani a 2020-as, a 2021-es és a 2022-es 
évre, hogy a Covid19-világjárvány okozta 

(5) A beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében 
rendkívüli jelleggel további 58 272 800 
000 EUR-t (folyó árakon) kell a 
strukturális alapokhoz kötődő költségvetési 
kötelezettségvállalásként rendelkezésre 
bocsátani a 2020-as, a 2021-es és a 2022-es 
évre, hogy a Covid19-világjárvány okozta 
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válság elhárításában leginkább érintett 
tagállamok és régiók támogatáshoz 
jussanak, vagy előkészíthessék a zöld, 
digitális és reziliens gazdasági 
helyreállítást; a cél az, hogy a meglévő 
operatív programok révén a forrásokat 
mielőbb a reálgazdaságba forgassák. A 
2020-ra szóló források a 2014–2020 
közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziós célú ráfordításainak 
növeléséből, míg a 2021-re és 2022-re 
szóló források az Európai Uniós 
Helyreállítási Eszközből származnak. A 
kiegészítő források egy részét a Bizottság 
által kezdeményezett technikai 
segítségnyújtásra kell fordítani. A 
Bizottságnak tagállamonként le kell 
bontania a fennmaradó kiegészítő 
forrásokat, és az allokációs módszer alapját 
a tagállamok viszonylagos jólétét jelző 
legfrissebb objektív statisztikai adatok, 
valamint a jelenlegi válság gazdaságukra és 
társadalmaikra gyakorolt hatása és mértéke 
képezi. Tekintettel a legkülső régiók 
gazdaságainak és társadalmainak 
sebezhetőségére, az allokációs módszernek 
e régiók számára célzott kiegészítő 
összeget kell elkülönítenie. A válság 
folyamatosan változó hatásaira való 
tekintettel a bontást 2021-ben ugyanezen 
allokációs módszer alapján, a 2021. 
október 19-ig rendelkezésre álló 
legfrissebb statisztikai adatok 
felhasználásával felül kell vizsgálni, a 
kiegészítő források 2022. évi részletének 
felosztása céljából.

válság elhárításában leginkább érintett 
tagállamok és régiók támogatáshoz 
jussanak, vagy előkészíthessék a zöld, 
digitális és reziliens gazdasági 
helyreállítást; a cél az, hogy a meglévő 
operatív programok révén a forrásokat 
mielőbb a reálgazdaságba forgassák. A 
2020-ra szóló források a 2014–2020 
közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziós célú ráfordításainak 
növeléséből, míg a 2021-re és 2022-re 
szóló források az Európai Uniós 
Helyreállítási Eszközből származnak. A 
kiegészítő források egy részét a Bizottság 
által kezdeményezett technikai 
segítségnyújtásra kell fordítani. A 
Bizottságnak tagállamonként évente le kell 
bontania a kiegészítő forrásokat, és az 
allokációs módszer alapját a tagállamok 
viszonylagos jólétét jelző legfrissebb 
objektív statisztikai adatok, valamint a 
jelenlegi válság gazdaságukra és 
társadalmaikra gyakorolt hatása és mértéke 
képezi. Tekintettel a legkülső régiók 
gazdaságainak és társadalmainak 
sebezhetőségére, az allokációs módszernek 
e régiók számára célzott kiegészítő 
összeget kell elkülönítenie. A válság 
folyamatosan változó hatásaira való 
tekintettel a 2021-es bontást 2020 végén, 
ugyanazon elosztási módszer alapján felül 
kell vizsgálni, a legfrissebb, 2020. 
december 15-ig rendelkezésre álló 
statisztikai adatok felhasználásával, a 
2022-es bontást pedig 2021-ben ugyanezen 
allokációs módszer alapján, a 2021. 
október 19-ig rendelkezésre álló 
legfrissebb statisztikai adatok 
felhasználásával felül kell vizsgálni, a 
kiegészítő források 2022. évi részletének 
felosztása céljából.

Or. en

Módosítás 58
Christian Doleschal
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Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében 
rendkívüli jelleggel további 58 272 800 
000 EUR-t (folyó árakon) kell a 
strukturális alapokhoz kötődő költségvetési 
kötelezettségvállalásként rendelkezésre 
bocsátani a 2020-as, a 2021-es és a 2022-es 
évre, hogy a Covid19-világjárvány okozta 
válság elhárításában leginkább érintett 
tagállamok és régiók támogatáshoz 
jussanak, vagy előkészíthessék a zöld, 
digitális és reziliens gazdasági 
helyreállítást; a cél az, hogy a meglévő 
operatív programok révén a forrásokat 
mielőbb a reálgazdaságba forgassák. A 
2020-ra szóló források a 2014–2020 
közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziós célú ráfordításainak 
növeléséből, míg a 2021-re és 2022-re 
szóló források az Európai Uniós 
Helyreállítási Eszközből származnak. A 
kiegészítő források egy részét a Bizottság 
által kezdeményezett technikai 
segítségnyújtásra kell fordítani. A 
Bizottságnak tagállamonként le kell 
bontania a fennmaradó kiegészítő 
forrásokat, és az allokációs módszer alapját 
a tagállamok viszonylagos jólétét jelző 
legfrissebb objektív statisztikai adatok, 
valamint a jelenlegi válság gazdaságukra és 
társadalmaikra gyakorolt hatása és mértéke 
képezi. Tekintettel a legkülső régiók 
gazdaságainak és társadalmainak 
sebezhetőségére, az allokációs módszernek 
e régiók számára célzott kiegészítő 
összeget kell elkülönítenie. A válság 
folyamatosan változó hatásaira való 
tekintettel a bontást 2021-ben ugyanezen 
allokációs módszer alapján, a 2021. 
október 19-ig rendelkezésre álló 
legfrissebb statisztikai adatok 
felhasználásával felül kell vizsgálni, a 

(5) A beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében 
rendkívüli jelleggel további 58 272 800 
000 EUR-t (folyó árakon) kell a 
strukturális alapokhoz kötődő költségvetési 
kötelezettségvállalásként rendelkezésre 
bocsátani a 2020-as, a 2021-es és a 2022-es 
évre, hogy a Covid19-világjárvány okozta 
válság elhárításában leginkább érintett 
tagállamok és régiók támogatáshoz 
jussanak, vagy előkészíthessék a zöld, 
digitális és reziliens gazdasági 
helyreállítást; a cél az, hogy a meglévő 
operatív programok révén a forrásokat 
mielőbb a reálgazdaságba forgassák. A 
2020-ra szóló források a 2014–2020 
közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziós célú ráfordításainak 
növeléséből, míg a 2021-re és 2022-re 
szóló források az Európai Uniós 
Helyreállítási Eszközből származnak. A 
kiegészítő források egy részét a Bizottság 
által kezdeményezett technikai 
segítségnyújtásra kell fordítani. A 
Bizottságnak tagállamonként le kell 
bontania a fennmaradó kiegészítő 
forrásokat, és az allokációs módszer alapját 
a tagállamok viszonylagos jólétét jelző 
legfrissebb objektív statisztikai adatok, 
valamint a jelenlegi válság gazdaságukra és 
társadalmaikra gyakorolt hatása és mértéke 
képezi. Tekintettel a legkülső régiók 
gazdaságainak és társadalmainak 
sebezhetőségére, az allokációs módszernek 
e régiók számára célzott kiegészítő 
összeget kell elkülönítenie. Ezen 
túlmenően figyelembe kell venni azt a 
tényt, hogy a határ menti régiók 
gazdaságait súlyosan érintette a válság, 
ezért további támogatásra van 
szükségük. A válság folyamatosan változó 
hatásaira való tekintettel a bontást 2021-
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kiegészítő források 2022. évi részletének 
felosztása céljából.

ben ugyanezen allokációs módszer alapján, 
a 2021. október 19-ig rendelkezésre álló 
legfrissebb statisztikai adatok 
felhasználásával felül kell vizsgálni, a 
kiegészítő források 2022. évi részletének 
felosztása céljából.

Or. en

Módosítás 59
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében 
rendkívüli jelleggel további 58 272 800 
000 EUR-t (folyó árakon) kell a 
strukturális alapokhoz kötődő költségvetési 
kötelezettségvállalásként rendelkezésre 
bocsátani a 2020-as, a 2021-es és a 2022-es 
évre, hogy a Covid19-világjárvány okozta 
válság elhárításában leginkább érintett 
tagállamok és régiók támogatáshoz 
jussanak, vagy előkészíthessék a zöld, 
digitális és reziliens gazdasági 
helyreállítást; a cél az, hogy a meglévő 
operatív programok révén a forrásokat 
mielőbb a reálgazdaságba forgassák. A 
2020-ra szóló források a 2014–2020 
közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziós célú ráfordításainak 
növeléséből, míg a 2021-re és 2022-re 
szóló források az Európai Uniós 
Helyreállítási Eszközből származnak. A 
kiegészítő források egy részét a Bizottság 
által kezdeményezett technikai 
segítségnyújtásra kell fordítani. A 
Bizottságnak tagállamonként le kell 
bontania a fennmaradó kiegészítő 
forrásokat, és az allokációs módszer alapját 
a tagállamok viszonylagos jólétét jelző 
legfrissebb objektív statisztikai adatok, 

(5) A beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében 
rendkívüli jelleggel további 58 272 800 
000 EUR-t (folyó árakon) kell a 
strukturális alapokhoz kötődő költségvetési 
kötelezettségvállalásként rendelkezésre 
bocsátani a 2020-as, a 2021-es és a 2022-
es, valamint  – amennyiben azt valamely 
tagállam megindokolja – a 2023-as és a 
2024-es évre, hogy a Covid19-világjárvány 
okozta válság elhárításában leginkább 
érintett tagállamok és régiók támogatáshoz 
jussanak, vagy előkészíthessék a zöld, 
digitális és reziliens gazdasági 
helyreállítást; a cél az, hogy a meglévő 
operatív programok révén a forrásokat 
mielőbb a reálgazdaságba forgassák. A 
2020-ra szóló források a 2014–2020 
közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziós célú ráfordításainak 
növeléséből, míg a 2021-re és 2022-re, 
valamint adott esetben a 2023-ra és 2024-
re szóló források az Európai Uniós 
Helyreállítási Eszközből származnak. A 
kiegészítő források egy részét a Bizottság 
által kezdeményezett technikai 
segítségnyújtásra kell fordítani. A 
Bizottságnak tagállamonként le kell 
bontania a fennmaradó kiegészítő 
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valamint a jelenlegi válság gazdaságukra és 
társadalmaikra gyakorolt hatása és mértéke 
képezi. Tekintettel a legkülső régiók 
gazdaságainak és társadalmainak 
sebezhetőségére, az allokációs módszernek 
e régiók számára célzott kiegészítő 
összeget kell elkülönítenie. A válság 
folyamatosan változó hatásaira való 
tekintettel a bontást 2021-ben ugyanezen 
allokációs módszer alapján, a 2021. 
október 19-ig rendelkezésre álló 
legfrissebb statisztikai adatok 
felhasználásával felül kell vizsgálni, a 
kiegészítő források 2022. évi részletének 
felosztása céljából.

forrásokat, és az allokációs módszer alapját 
a tagállamok viszonylagos jólétét jelző 
legfrissebb objektív statisztikai adatok, 
valamint a jelenlegi válság gazdaságukra és 
társadalmaikra gyakorolt hatása és mértéke 
képezi. Tekintettel a legkülső régiók 
gazdaságainak és társadalmainak 
sebezhetőségére, az allokációs módszernek 
e régiók számára célzott kiegészítő 
összeget kell elkülönítenie. A válság 
folyamatosan változó hatásaira való 
tekintettel a bontást 2021-ben ugyanezen 
allokációs módszer alapján, a 2021. 
október 19-ig rendelkezésre álló 
legfrissebb statisztikai adatok 
felhasználásával felül kell vizsgálni, a 
kiegészítő források 2022. évi részletének, 
adott esetben pedig a 2023. és 2024. évi 
részletének felosztása céljából.

Or. en

Módosítás 60
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében 
rendkívüli jelleggel további 58 272 800 
000 EUR-t (folyó árakon) kell a 
strukturális alapokhoz kötődő költségvetési 
kötelezettségvállalásként rendelkezésre 
bocsátani a 2020-as, a 2021-es és a 2022-es 
évre, hogy a Covid19-világjárvány okozta 
válság elhárításában leginkább érintett 
tagállamok és régiók támogatáshoz 
jussanak, vagy előkészíthessék a zöld, 
digitális és reziliens gazdasági 
helyreállítást; a cél az, hogy a meglévő 
operatív programok révén a forrásokat 
mielőbb a reálgazdaságba forgassák. A 
2020-ra szóló források a 2014–2020 
közötti időszakra vonatkozó többéves 

(5) A beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében 
rendkívüli jelleggel további 58 272 800 
000 EUR-t (folyó árakon) kell a 
strukturális alapokhoz kötődő költségvetési 
kötelezettségvállalásként rendelkezésre 
bocsátani a 2020-as, a 2021-es és a 2022-es 
évre, valamint – amennyiben azt valamely 
tagállam megindokolja – a 2023-as évre 
is, hogy a Covid19-világjárvány okozta 
válság elhárításában leginkább érintett 
tagállamok és régiók támogatáshoz 
jussanak, vagy előkészíthessék a zöld, 
digitális és reziliens gazdasági 
helyreállítást; a cél az, hogy a meglévő 
operatív programok révén a forrásokat 
mielőbb a reálgazdaságba forgassák. A 
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pénzügyi keret gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziós célú ráfordításainak 
növeléséből, míg a 2021-re és 2022-re 
szóló források az Európai Uniós 
Helyreállítási Eszközből származnak. A 
kiegészítő források egy részét a Bizottság 
által kezdeményezett technikai 
segítségnyújtásra kell fordítani. A 
Bizottságnak tagállamonként le kell 
bontania a fennmaradó kiegészítő 
forrásokat, és az allokációs módszer alapját 
a tagállamok viszonylagos jólétét jelző 
legfrissebb objektív statisztikai adatok, 
valamint a jelenlegi válság gazdaságukra és 
társadalmaikra gyakorolt hatása és mértéke 
képezi. Tekintettel a legkülső régiók 
gazdaságainak és társadalmainak 
sebezhetőségére, az allokációs módszernek 
e régiók számára célzott kiegészítő 
összeget kell elkülönítenie. A válság 
folyamatosan változó hatásaira való 
tekintettel a bontást 2021-ben ugyanezen 
allokációs módszer alapján, a 2021. 
október 19-ig rendelkezésre álló 
legfrissebb statisztikai adatok 
felhasználásával felül kell vizsgálni, a 
kiegészítő források 2022. évi részletének 
felosztása céljából.

2020-ra szóló források a 2014–2020 
közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziós célú ráfordításainak 
növeléséből, míg a 2021-re és 2022-re, 
valamint adott esetben a 2023-ra szóló 
források az Európai Uniós Helyreállítási 
Eszközből származnak. A kiegészítő 
források egy részét a Bizottság által 
kezdeményezett technikai 
segítségnyújtásra kell fordítani. A 
Bizottságnak tagállamonként le kell 
bontania a fennmaradó kiegészítő 
forrásokat, és az allokációs módszer alapját 
a tagállamok viszonylagos jólétét jelző 
legfrissebb objektív statisztikai adatok, 
valamint a jelenlegi válság gazdaságukra és 
társadalmaikra gyakorolt hatása és mértéke 
képezi. Tekintettel a legkülső régiók 
gazdaságainak és társadalmainak 
sebezhetőségére, az allokációs módszernek 
e régiók számára célzott kiegészítő 
összeget kell elkülönítenie. A válság 
folyamatosan változó hatásaira való 
tekintettel a bontást 2021-ben ugyanezen 
allokációs módszer alapján, a 2021. 
október 19-ig rendelkezésre álló 
legfrissebb statisztikai adatok 
felhasználásával felül kell vizsgálni, a 
kiegészítő források 2022. évi részletének, 
adott esetben pedig a 2023. évi részletének 
felosztása céljából.

Or. en

Módosítás 61
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében 
rendkívüli jelleggel további 58 272 800 
000 EUR-t (folyó árakon) kell a 

(5) A beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében 
rendkívüli jelleggel további 58 272 800 
000 EUR-t (folyó árakon) kell a 
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strukturális alapokhoz kötődő költségvetési 
kötelezettségvállalásként rendelkezésre 
bocsátani a 2020-as, a 2021-es és a 2022-es 
évre, hogy a Covid19-világjárvány okozta 
válság elhárításában leginkább érintett 
tagállamok és régiók támogatáshoz 
jussanak, vagy előkészíthessék a zöld, 
digitális és reziliens gazdasági 
helyreállítást; a cél az, hogy a meglévő 
operatív programok révén a forrásokat 
mielőbb a reálgazdaságba forgassák. A 
2020-ra szóló források a 2014–2020 
közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziós célú ráfordításainak 
növeléséből, míg a 2021-re és 2022-re 
szóló források az Európai Uniós 
Helyreállítási Eszközből származnak. A 
kiegészítő források egy részét a Bizottság 
által kezdeményezett technikai 
segítségnyújtásra kell fordítani. A 
Bizottságnak tagállamonként le kell 
bontania a fennmaradó kiegészítő 
forrásokat, és az allokációs módszer alapját 
a tagállamok viszonylagos jólétét jelző 
legfrissebb objektív statisztikai adatok, 
valamint a jelenlegi válság gazdaságukra és 
társadalmaikra gyakorolt hatása és mértéke 
képezi. Tekintettel a legkülső régiók 
gazdaságainak és társadalmainak 
sebezhetőségére, az allokációs módszernek 
e régiók számára célzott kiegészítő 
összeget kell elkülönítenie. A válság 
folyamatosan változó hatásaira való 
tekintettel a bontást 2021-ben ugyanezen 
allokációs módszer alapján, a 2021. 
október 19-ig rendelkezésre álló 
legfrissebb statisztikai adatok 
felhasználásával felül kell vizsgálni, a 
kiegészítő források 2022. évi részletének 
felosztása céljából.

strukturális alapokhoz kötődő költségvetési 
kötelezettségvállalásként rendelkezésre 
bocsátani a 2020-as, a 2021-es és a 2022-es 
évre, hogy a Covid19-világjárvány okozta 
válság elhárításában leginkább érintett 
tagállamok és régiók támogatáshoz 
jussanak, vagy előkészíthessék a zöld, 
digitális, társadalmi és reziliens gazdasági 
helyreállítást; a cél az, hogy a meglévő 
operatív programok révén a forrásokat 
mielőbb a reálgazdaságba forgassák. A 
2020-ra szóló források a 2014–2020 
közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziós célú ráfordításainak 
növeléséből, míg a 2021-re és 2022-re 
szóló források az Európai Uniós 
Helyreállítási Eszközből származnak. A 
kiegészítő források egy részét a Bizottság 
által kezdeményezett technikai 
segítségnyújtásra kell fordítani. A 
Bizottságnak tagállamonként le kell 
bontania a fennmaradó kiegészítő 
forrásokat, és az allokációs módszer alapját 
a tagállamok viszonylagos jólétét jelző 
legfrissebb objektív statisztikai adatok, 
valamint a jelenlegi válság gazdaságukra és 
társadalmaikra gyakorolt hatása és mértéke 
képezi. Tekintettel a legkülső régiók 
gazdaságainak és társadalmainak 
sebezhetőségére, az allokációs módszernek 
e régiók számára célzott kiegészítő 
összeget kell elkülönítenie. A válság 
folyamatosan változó hatásaira való 
tekintettel a bontást 2021-ben ugyanezen 
allokációs módszer alapján, a 2021. 
október 19-ig rendelkezésre álló 
legfrissebb statisztikai adatok 
felhasználásával felül kell vizsgálni, a 
kiegészítő források 2022. évi részletének 
felosztása céljából.

Or. en

Módosítás 62
Martina Michels
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Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében 
rendkívüli jelleggel további 58 272 800 
000 EUR-t (folyó árakon) kell a 
strukturális alapokhoz kötődő költségvetési 
kötelezettségvállalásként rendelkezésre 
bocsátani a 2020-as, a 2021-es és a 2022-es 
évre, hogy a Covid19-világjárvány okozta 
válság elhárításában leginkább érintett 
tagállamok és régiók támogatáshoz 
jussanak, vagy előkészíthessék a zöld, 
digitális és reziliens gazdasági 
helyreállítást; a cél az, hogy a meglévő 
operatív programok révén a forrásokat 
mielőbb a reálgazdaságba forgassák. A 
2020-ra szóló források a 2014–2020 
közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziós célú ráfordításainak 
növeléséből, míg a 2021-re és 2022-re 
szóló források az Európai Uniós 
Helyreállítási Eszközből származnak. A 
kiegészítő források egy részét a Bizottság 
által kezdeményezett technikai 
segítségnyújtásra kell fordítani. A 
Bizottságnak tagállamonként le kell 
bontania a fennmaradó kiegészítő 
forrásokat, és az allokációs módszer alapját 
a tagállamok viszonylagos jólétét jelző 
legfrissebb objektív statisztikai adatok, 
valamint a jelenlegi válság gazdaságukra és 
társadalmaikra gyakorolt hatása és mértéke 
képezi. Tekintettel a legkülső régiók 
gazdaságainak és társadalmainak 
sebezhetőségére, az allokációs módszernek 
e régiók számára célzott kiegészítő 
összeget kell elkülönítenie. A válság 
folyamatosan változó hatásaira való 
tekintettel a bontást 2021-ben ugyanezen 
allokációs módszer alapján, a 2021. 
október 19-ig rendelkezésre álló 
legfrissebb statisztikai adatok 
felhasználásával felül kell vizsgálni, a 
kiegészítő források 2022. évi részletének 

(5) A beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében 
rendkívüli jelleggel további 58 272 800 
000 EUR-t (folyó árakon) kell a 
strukturális alapokhoz kötődő költségvetési 
kötelezettségvállalásként rendelkezésre 
bocsátani a 2020-as, a 2021-es és a 2022-es 
évre, hogy a Covid19-világjárvány okozta 
válság elhárításában leginkább érintett 
tagállamok és régiók támogatáshoz 
jussanak, vagy előkészíthessék a méltányos 
zöld, digitális és reziliens gazdasági 
helyreállítást; a cél az, hogy a meglévő 
operatív programok révén a forrásokat 
mielőbb a reálgazdaságba forgassák. A 
2020-ra szóló források a 2014–2020 
közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziós célú ráfordításainak 
növeléséből, míg a 2021-re és 2022-re 
szóló források az Európai Uniós 
Helyreállítási Eszközből származnak. A 
kiegészítő források egy részét a Bizottság 
által kezdeményezett technikai 
segítségnyújtásra kell fordítani. A 
Bizottságnak tagállamonként le kell 
bontania a fennmaradó kiegészítő 
forrásokat, és az allokációs módszer alapját 
a tagállamok viszonylagos jólétét jelző 
legfrissebb objektív statisztikai adatok, 
valamint a jelenlegi válság gazdaságukra és 
társadalmaikra gyakorolt hatása és mértéke 
képezi. Tekintettel a legkülső régiók 
gazdaságainak és társadalmainak 
sebezhetőségére, az allokációs módszernek 
e régiók számára célzott kiegészítő 
összeget kell elkülönítenie. A válság 
folyamatosan változó hatásaira való 
tekintettel a bontást 2021-ben ugyanezen 
allokációs módszer alapján, a 2021. 
október 19-ig rendelkezésre álló 
legfrissebb statisztikai adatok 
felhasználásával felül kell vizsgálni, a 
kiegészítő források 2022. évi részletének 
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felosztása céljából. felosztása céljából.

Or. en

Módosítás 63
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében 
rendkívüli jelleggel további 58 272 800 
000 EUR-t (folyó árakon) kell a 
strukturális alapokhoz kötődő költségvetési 
kötelezettségvállalásként rendelkezésre 
bocsátani a 2020-as, a 2021-es és a 2022-es 
évre, hogy a Covid19-világjárvány okozta 
válság elhárításában leginkább érintett 
tagállamok és régiók támogatáshoz 
jussanak, vagy előkészíthessék a zöld, 
digitális és reziliens gazdasági 
helyreállítást; a cél az, hogy a meglévő 
operatív programok révén a forrásokat 
mielőbb a reálgazdaságba forgassák. A 
2020-ra szóló források a 2014–2020 
közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziós célú ráfordításainak 
növeléséből, míg a 2021-re és 2022-re 
szóló források az Európai Uniós 
Helyreállítási Eszközből származnak. A 
kiegészítő források egy részét a Bizottság 
által kezdeményezett technikai 
segítségnyújtásra kell fordítani. A 
Bizottságnak tagállamonként le kell 
bontania a fennmaradó kiegészítő 
forrásokat, és az allokációs módszer alapját 
a tagállamok viszonylagos jólétét jelző 
legfrissebb objektív statisztikai adatok, 
valamint a jelenlegi válság gazdaságukra és 
társadalmaikra gyakorolt hatása és mértéke 
képezi. Tekintettel a legkülső régiók 
gazdaságainak és társadalmainak 
sebezhetőségére, az allokációs módszernek 

(5) A beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében 
rendkívüli jelleggel további 58 272 800 
000 EUR-t (folyó árakon) kell a 
strukturális alapokhoz kötődő költségvetési 
kötelezettségvállalásként rendelkezésre 
bocsátani a 2020-as, a 2021-es és a 2022-es 
évre, hogy a Covid19-világjárvány okozta 
válság elhárításában leginkább érintett 
tagállamok és régiók támogatáshoz 
jussanak, vagy előkészíthessék a gazdasági 
helyreállítást; a cél az, hogy a meglévő 
operatív programok révén a forrásokat 
mielőbb a reálgazdaságba forgassák. A 
2020-ra szóló források a 2014–2020 
közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziós célú ráfordításainak 
növeléséből, míg a 2021-re és 2022-re 
szóló források az Európai Uniós 
Helyreállítási Eszközből származnak. A 
kiegészítő források egy részét a Bizottság 
által kezdeményezett technikai 
segítségnyújtásra kell fordítani. A 
Bizottságnak tagállamonként le kell 
bontania a fennmaradó kiegészítő 
forrásokat, és az allokációs módszer alapját 
a tagállamok viszonylagos jólétét jelző 
legfrissebb objektív statisztikai adatok, 
valamint a jelenlegi válság gazdaságukra és 
társadalmaikra gyakorolt hatása és mértéke 
képezi. Tekintettel a legkülső régiók 
gazdaságainak és társadalmainak 
sebezhetőségére, az allokációs módszernek 
e régiók számára célzott kiegészítő 
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e régiók számára célzott kiegészítő 
összeget kell elkülönítenie. A válság 
folyamatosan változó hatásaira való 
tekintettel a bontást 2021-ben ugyanezen 
allokációs módszer alapján, a 2021. 
október 19-ig rendelkezésre álló 
legfrissebb statisztikai adatok 
felhasználásával felül kell vizsgálni, a 
kiegészítő források 2022. évi részletének 
felosztása céljából.

összeget kell elkülönítenie. A válság 
folyamatosan változó hatásaira való 
tekintettel a bontást 2021-ben ugyanezen 
allokációs módszer alapján, a 2021. 
október 19-ig rendelkezésre álló 
legfrissebb statisztikai adatok 
felhasználásával felül kell vizsgálni, a 
kiegészítő források 2022. évi részletének 
felosztása céljából.

(Ez a módosítás az egész szövegben 
alkalmazandó. Elfogadása esetén a 
szövegben mindenütt el kell végezni a 
szükséges módosításokat.)

Or. en

Módosítás 64
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Mivel a Covid19-világjárvány 
eltérő módon érintette a tagállamok 
régióit és településeit, a hatóságok, a 
gazdasági és szociális partnerek, valamint 
a civil társadalom regionális és helyi 
szereplőinek bevonása fontos a REACT-
EU által támogatott, válság utáni 
helyreállítás előkészítéséhez, 
végrehajtásához, nyomon követéséhez és 
értékeléséhez. A Bizottságnak meg kell 
erősítenie a partnerséget és a többszintű 
irányítást a tagállamokban, és szorosan 
nyomon kell követnie azokat.

Or. en

Módosítás 65
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Cristian Ghinea, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux
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Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Mivel a Covid19-világjárvány 
eltérő módon érintette a tagállamok 
régióit és településeit, a hatóságok, a 
gazdasági és szociális partnerek, valamint 
a civil társadalom regionális és helyi 
szereplőinek bevonása kulcsfontosságú a 
REACT-EU által támogatott, válság utáni 
helyreállítás előkészítéséhez, 
végrehajtásához, nyomon követéséhez és 
értékeléséhez. A Bizottságnak meg kell 
erősítenie a partnerséget és a többszintű 
irányítást a tagállamokban, és szorosan 
nyomon kell követnie azokat.

Or. en

Módosítás 66
Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Erre a rendeletre az Európai 
Parlament és a Tanács által az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 322. 
cikke alapján elfogadott horizontális 
költségvetési szabályok vonatkoznak. 
Ezeket a szabályokat a költségvetési 
rendelet állapítja meg, amely meghatározza 
különösen a költségvetés támogatások, 
közbeszerzés, pénzdíjak, illetve közvetett 
irányítás útján történő létrehozásának és 
végrehajtásának eljárását, és előírja a 
pénzügyi szereplők felelősségének 
ellenőrzését. Az EUMSZ 322. cikke 
alapján elfogadott szabályok a 
tagállamokban a jogállamiság tekintetében 
fennálló, általánossá vált hiányosságok 

(6) Erre a rendeletre az Európai 
Parlament és a Tanács által az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 322. 
cikke alapján elfogadott horizontális 
költségvetési szabályok vonatkoznak. 
Ezeket a szabályokat a költségvetési 
rendelet állapítja meg, amely meghatározza 
különösen a költségvetés támogatások, 
közbeszerzés, pénzdíjak, illetve közvetett 
irányítás útján történő létrehozásának és 
végrehajtásának eljárását, és előírja a 
pénzügyi szereplők felelősségének 
ellenőrzését. Az EUMSZ 322. cikke 
alapján elfogadott szabályok a 
tagállamokban a jogállamiság tekintetében 
fennálló, általánossá vált hiányosságok 
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esetén az Unió költségvetésének védelmére 
is vonatkoznak, mivel a jogállamiság 
tiszteletben tartása a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás és a 
hatékony uniós finanszírozás alapvető 
előfeltétele.

esetén az Unió költségvetésének védelmére 
is vonatkoznak, mivel a jogállamiság 
tiszteletben tartása a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás és a 
hatékony uniós finanszírozás alapvető 
előfeltétele, a végső kedvezményezettek 
védelme pedig elengedhetetlen a Covid19-
világjárvány összefüggésében a válság 
utáni helyreállítás előmozdításához. A 
helyi és regionális önkormányzatok, a 
civil társadalmi szervezetek, a nem 
kormányzati szervezetek vagy a kkv-k nem 
veszíthetik el finanszírozásukat a 
jogállamiság tagállamokban mutatkozó 
általános hiányosságai miatt. Szükség 
esetén átmenetileg a Bizottságnak kell 
közvetlenül vagy közvetetten kezelnie a 
pénzeszközöket a kedvezményezettekkel, a 
jogállamiságot sértő nemzeti kormányok 
bevonása nélkül.

Or. en

Módosítás 67
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Erre a rendeletre az Európai 
Parlament és a Tanács által az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 322. 
cikke alapján elfogadott horizontális 
költségvetési szabályok vonatkoznak. 
Ezeket a szabályokat a költségvetési 
rendelet állapítja meg, amely meghatározza 
különösen a költségvetés támogatások, 
közbeszerzés, pénzdíjak, illetve közvetett 
irányítás útján történő létrehozásának és 
végrehajtásának eljárását, és előírja a 
pénzügyi szereplők felelősségének 
ellenőrzését. Az EUMSZ 322. cikke 
alapján elfogadott szabályok a 
tagállamokban a jogállamiság 
tekintetében fennálló, általánossá vált 

(6) Erre a rendeletre az Európai 
Parlament és a Tanács által az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 322. 
cikke alapján elfogadott horizontális 
költségvetési szabályok vonatkoznak. 
Ezeket a szabályokat a költségvetési 
rendelet állapítja meg, amely meghatározza 
különösen a költségvetés támogatások, 
közbeszerzés, pénzdíjak, illetve közvetett 
irányítás útján történő létrehozásának és 
végrehajtásának eljárását, és előírja a 
pénzügyi szereplők felelősségének 
ellenőrzését.
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hiányosságok esetén az Unió 
költségvetésének védelmére is 
vonatkoznak, mivel a jogállamiság 
tiszteletben tartása a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás és a 
hatékony uniós finanszírozás alapvető 
előfeltétele.

Or. en

Módosítás 68
Tomislav Sokol, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, Stelios 
Kympouropoulos

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Annak érdekében, hogy a 
tagállamok a lehető legnagyobb 
rugalmasság mellett alakíthassák ki a 
Covid19-világjárvány okozta válság 
elhárítására szolgáló intézkedéseiket, 
illetve készíthessék elő a zöld, digitális és 
reziliens gazdasági helyreállítást, a 
Bizottságnak tagállamonként kell 
megállapítania az allokációkat. 
Rendelkezni kell továbbá arról is, hogy a 
kiegészítő forrásokat a leginkább 
rászorulók támogatására is fel lehessen 
használni. Ezenkívül meg kell határozni a 
tagállamok kezdeményezése nyomán 
nyújtandó technikai segítségnyújtásra 
elkülönített összegek felső határát is, és a 
lehető legnagyobb rugalmasságot kell 
biztosítani a tagállamok számára ahhoz, 
hogy ezeket az összegeket az ERFA és az 
ESZA támogatásában részesülő operatív 
programokhoz rendeljék. Leszögezendő, 
hogy a kiegészítő források esetében nincs 
szükség a minimális ESZA-részarány 
alkalmazására. A kiegészítő források 
várható gyors elköltésére való tekintettel a 
kiegészítő forrásokhoz kapcsolódó 
kötelezettségvállalásokat csak az operatív 

(7) Annak érdekében, hogy a 
tagállamok a lehető legnagyobb 
rugalmasság mellett alakíthassák ki a 
Covid19-világjárvány okozta válság 
elhárítására szolgáló intézkedéseiket, 
illetve készíthessék elő az egészségügyi 
rendszerek és a gazdaság zöld, digitális és 
reziliens helyreállítását, a Bizottságnak 
tagállamonként kell megállapítania az 
allokációkat, figyelembe véve ugyanakkor 
a válság által leginkább érintetteket. 
Rendelkezni kell továbbá arról is, hogy a 
kiegészítő forrásokat a leginkább 
rászorulók támogatására is fel lehessen 
használni. Ezenkívül meg kell határozni a 
tagállamok kezdeményezése nyomán 
nyújtandó technikai segítségnyújtásra 
elkülönített összegek felső határát is, és a 
lehető legnagyobb rugalmasságot kell 
biztosítani a tagállamok számára ahhoz, 
hogy ezeket az összegeket az ERFA és az 
ESZA támogatásában részesülő operatív 
programokhoz rendeljék. Leszögezendő, 
hogy a kiegészítő források esetében nincs 
szükség a minimális ESZA-részarány 
alkalmazására. Mindazonáltal nem szabad 
figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy 
az ESZA operatív képességét fenn kell 
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programok lezárásakor kell visszavonni. tartani. A kiegészítő források várható 
gyors elköltésére való tekintettel a 
kiegészítő forrásokhoz kapcsolódó 
kötelezettségvállalásokat csak az operatív 
programok lezárásakor kell visszavonni.

Or. en

Módosítás 69
Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Annak érdekében, hogy a 
tagállamok a lehető legnagyobb 
rugalmasság mellett alakíthassák ki a 
Covid19-világjárvány okozta válság 
elhárítására szolgáló intézkedéseiket, 
illetve készíthessék elő a zöld, digitális és 
reziliens gazdasági helyreállítást, a 
Bizottságnak tagállamonként kell 
megállapítania az allokációkat. 
Rendelkezni kell továbbá arról is, hogy a 
kiegészítő forrásokat a leginkább 
rászorulók támogatására is fel lehessen 
használni. Ezenkívül meg kell határozni a 
tagállamok kezdeményezése nyomán 
nyújtandó technikai segítségnyújtásra 
elkülönített összegek felső határát is, és a 
lehető legnagyobb rugalmasságot kell 
biztosítani a tagállamok számára ahhoz, 
hogy ezeket az összegeket az ERFA és az 
ESZA támogatásában részesülő operatív 
programokhoz rendeljék. Leszögezendő, 
hogy a kiegészítő források esetében nincs 
szükség a minimális ESZA-részarány 
alkalmazására. A kiegészítő források 
várható gyors elköltésére való tekintettel a 
kiegészítő forrásokhoz kapcsolódó 
kötelezettségvállalásokat csak az operatív 
programok lezárásakor kell visszavonni.

(7) Annak érdekében, hogy a 
tagállamok a lehető legnagyobb 
rugalmasság mellett alakíthassák ki a 
Covid19-világjárvány okozta válság 
elhárítására szolgáló intézkedéseiket, 
valamint készíthessék elő a zöld, digitális 
és reziliens gazdasági helyreállítást, a 
Bizottságnak tagállamonként kell 
megállapítania az allokációkat. 
Rendelkezni kell továbbá arról is, hogy a 
kiegészítő forrásokat a leginkább 
rászorulók támogatására is fel lehessen 
használni. Ezenkívül meg kell határozni a 
tagállamok kezdeményezése nyomán 
nyújtandó technikai segítségnyújtásra 
elkülönített összegek felső határát is, és a 
lehető legnagyobb rugalmasságot kell 
biztosítani a tagállamok számára ahhoz, 
hogy ezeket az összegeket az ERFA és az 
ESZA támogatásában részesülő operatív 
programokhoz rendeljék. Leszögezendő, 
hogy a kiegészítő források esetében nincs 
szükség a minimális ESZA-részarány 
alkalmazására, az ESZA operatív 
képességét mindazonáltal fenn kell 
tartani.

Or. en
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Módosítás 70
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Annak érdekében, hogy a 
tagállamok a lehető legnagyobb 
rugalmasság mellett alakíthassák ki a 
Covid19-világjárvány okozta válság 
elhárítására szolgáló intézkedéseiket, 
illetve készíthessék elő a zöld, digitális és 
reziliens gazdasági helyreállítást, a 
Bizottságnak tagállamonként kell 
megállapítania az allokációkat. 
Rendelkezni kell továbbá arról is, hogy a 
kiegészítő forrásokat a leginkább 
rászorulók támogatására is fel lehessen 
használni. Ezenkívül meg kell határozni a 
tagállamok kezdeményezése nyomán 
nyújtandó technikai segítségnyújtásra 
elkülönített összegek felső határát is, és a 
lehető legnagyobb rugalmasságot kell 
biztosítani a tagállamok számára ahhoz, 
hogy ezeket az összegeket az ERFA és az 
ESZA támogatásában részesülő operatív 
programokhoz rendeljék. Leszögezendő, 
hogy a kiegészítő források esetében nincs 
szükség a minimális ESZA-részarány 
alkalmazására. A kiegészítő források 
várható gyors elköltésére való tekintettel a 
kiegészítő forrásokhoz kapcsolódó 
kötelezettségvállalásokat csak az operatív 
programok lezárásakor kell visszavonni.

(7) Annak érdekében, hogy a 
tagállamok a lehető legnagyobb 
rugalmasság mellett alakíthassák ki a 
Covid19-világjárvány okozta válság 
elhárítására szolgáló intézkedéseiket, 
illetve készíthessék elő a zöld, digitális és 
reziliens gazdasági helyreállítást, a 
Bizottságnak tagállamonként kell 
megállapítania az allokációkat, figyelembe 
véve a leginkább érintett régiókat. 
Rendelkezni kell továbbá arról is, hogy a 
kiegészítő forrásokat a leginkább 
rászorulók támogatására is fel lehessen 
használni. Ezenkívül meg kell határozni a 
tagállamok kezdeményezése nyomán 
nyújtandó technikai segítségnyújtásra 
elkülönített összegek felső határát is, és a 
lehető legnagyobb rugalmasságot kell 
biztosítani a tagállamok számára ahhoz, 
hogy ezeket az összegeket az ERFA és az 
ESZA támogatásában részesülő operatív 
programokhoz rendeljék. Leszögezendő, 
hogy a kiegészítő források esetében nincs 
szükség a minimális ESZA-részarány 
alkalmazására. A kiegészítő források 
várható gyors elköltésére való tekintettel a 
kiegészítő forrásokhoz kapcsolódó 
kötelezettségvállalásokat csak az operatív 
programok lezárásakor kell visszavonni.

Or. en

Módosítás 71
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Annak érdekében, hogy a 
tagállamok a lehető legnagyobb 
rugalmasság mellett alakíthassák ki a 
Covid19-világjárvány okozta válság 
elhárítására szolgáló intézkedéseiket, 
illetve készíthessék elő a zöld, digitális és 
reziliens gazdasági helyreállítást, a 
Bizottságnak tagállamonként kell 
megállapítania az allokációkat. 
Rendelkezni kell továbbá arról is, hogy a 
kiegészítő forrásokat a leginkább 
rászorulók támogatására is fel lehessen 
használni. Ezenkívül meg kell határozni a 
tagállamok kezdeményezése nyomán 
nyújtandó technikai segítségnyújtásra 
elkülönített összegek felső határát is, és a 
lehető legnagyobb rugalmasságot kell 
biztosítani a tagállamok számára ahhoz, 
hogy ezeket az összegeket az ERFA és az 
ESZA támogatásában részesülő operatív 
programokhoz rendeljék. Leszögezendő, 
hogy a kiegészítő források esetében nincs 
szükség a minimális ESZA-részarány 
alkalmazására. A kiegészítő források 
várható gyors elköltésére való tekintettel a 
kiegészítő forrásokhoz kapcsolódó 
kötelezettségvállalásokat csak az operatív 
programok lezárásakor kell visszavonni.

(7) Annak érdekében, hogy a 
tagállamok a lehető legnagyobb 
rugalmasság mellett alakíthassák ki a 
Covid19-világjárvány okozta válság 
elhárítására szolgáló intézkedéseiket, 
illetve készíthessék elő a zöld, digitális, 
társadalmi és reziliens gazdasági 
helyreállítást, a Bizottságnak 
tagállamonként kell megállapítania az 
allokációkat. Rendelkezni kell továbbá 
arról is, hogy a kiegészítő forrásokat a 
leginkább rászorulók támogatására is fel 
lehessen használni. Ezenkívül meg kell 
határozni a tagállamok kezdeményezése 
nyomán nyújtandó technikai 
segítségnyújtásra elkülönített összegek 
felső határát is, és a lehető legnagyobb 
rugalmasságot kell biztosítani a tagállamok 
számára ahhoz, hogy ezeket az összegeket 
az ERFA és az ESZA támogatásában 
részesülő operatív programokhoz 
rendeljék. Leszögezendő, hogy a kiegészítő 
források esetében nincs szükség a 
minimális ESZA-részarány alkalmazására. 
Az ESZA operatív képességét 
mindazonáltal fenn kell tartani. A 
kiegészítő források várható gyors 
elköltésére való tekintettel a kiegészítő 
forrásokhoz kapcsolódó 
kötelezettségvállalásokat csak az operatív 
programok lezárásakor kell visszavonni.

Or. en

Módosítás 72
Nora Mebarek

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Annak érdekében, hogy a 
tagállamok a lehető legnagyobb 

(7) Annak érdekében, hogy a 
tagállamok a lehető legnagyobb 
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rugalmasság mellett alakíthassák ki a 
Covid19-világjárvány okozta válság 
elhárítására szolgáló intézkedéseiket, 
illetve készíthessék elő a zöld, digitális és 
reziliens gazdasági helyreállítást, a 
Bizottságnak tagállamonként kell 
megállapítania az allokációkat. 
Rendelkezni kell továbbá arról is, hogy a 
kiegészítő forrásokat a leginkább 
rászorulók támogatására is fel lehessen 
használni. Ezenkívül meg kell határozni a 
tagállamok kezdeményezése nyomán 
nyújtandó technikai segítségnyújtásra 
elkülönített összegek felső határát is, és a 
lehető legnagyobb rugalmasságot kell 
biztosítani a tagállamok számára ahhoz, 
hogy ezeket az összegeket az ERFA és az 
ESZA támogatásában részesülő operatív 
programokhoz rendeljék. Leszögezendő, 
hogy a kiegészítő források esetében nincs 
szükség a minimális ESZA-részarány 
alkalmazására. A kiegészítő források 
várható gyors elköltésére való tekintettel a 
kiegészítő forrásokhoz kapcsolódó 
kötelezettségvállalásokat csak az operatív 
programok lezárásakor kell visszavonni.

rugalmasság mellett alakíthassák ki a 
Covid19-világjárvány okozta válság 
elhárítására szolgáló intézkedéseiket, 
illetve készíthessék elő a zöld, digitális és 
reziliens gazdasági helyreállítást, a 
Bizottságnak tagállamonként kell 
megállapítania az allokációkat. 
Rendelkezni kell továbbá arról is, hogy a 
kiegészítő forrásokat a leginkább 
rászorulók támogatására is fel lehessen 
használni. Ezenkívül meg kell határozni a 
tagállamok kezdeményezése nyomán 
nyújtandó technikai segítségnyújtásra 
elkülönített összegek felső határát is, és a 
lehető legnagyobb rugalmasságot kell 
biztosítani a tagállamok számára ahhoz, 
hogy ezeket az összegeket az ERFA és az 
ESZA támogatásában részesülő operatív 
programokhoz rendeljék. A kiegészítő 
források várható gyors elköltésére való 
tekintettel a kiegészítő forrásokhoz 
kapcsolódó kötelezettségvállalásokat csak 
az operatív programok lezárásakor kell 
visszavonni.

Or. en

Módosítás 73
Martina Michels

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Annak érdekében, hogy a 
tagállamok a lehető legnagyobb 
rugalmasság mellett alakíthassák ki a 
Covid19-világjárvány okozta válság 
elhárítására szolgáló intézkedéseiket, 
illetve készíthessék elő a zöld, digitális és 
reziliens gazdasági helyreállítást, a 
Bizottságnak tagállamonként kell 
megállapítania az allokációkat. 
Rendelkezni kell továbbá arról is, hogy a 

(7) Annak érdekében, hogy a 
tagállamok a lehető legnagyobb 
rugalmasság mellett alakíthassák ki a 
Covid19-világjárvány okozta válság 
elhárítására szolgáló intézkedéseiket, 
valamint készíthessék elő a méltányos 
zöld, digitális és reziliens gazdasági 
helyreállítást, a Bizottságnak 
tagállamonként kell megállapítania az 
allokációkat. Rendelkezni kell továbbá 
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kiegészítő forrásokat a leginkább 
rászorulók támogatására is fel lehessen 
használni. Ezenkívül meg kell határozni a 
tagállamok kezdeményezése nyomán 
nyújtandó technikai segítségnyújtásra 
elkülönített összegek felső határát is, és a 
lehető legnagyobb rugalmasságot kell 
biztosítani a tagállamok számára ahhoz, 
hogy ezeket az összegeket az ERFA és az 
ESZA támogatásában részesülő operatív 
programokhoz rendeljék. Leszögezendő, 
hogy a kiegészítő források esetében nincs 
szükség a minimális ESZA-részarány 
alkalmazására. A kiegészítő források 
várható gyors elköltésére való tekintettel a 
kiegészítő forrásokhoz kapcsolódó 
kötelezettségvállalásokat csak az operatív 
programok lezárásakor kell visszavonni.

arról is, hogy a kiegészítő forrásokat a 
leginkább rászorulók támogatására is fel 
lehessen használni. Ezenkívül meg kell 
határozni a tagállamok kezdeményezése 
nyomán nyújtandó technikai 
segítségnyújtásra elkülönített összegek 
felső határát is, és a lehető legnagyobb 
rugalmasságot kell biztosítani a tagállamok 
számára ahhoz, hogy ezeket az összegeket 
az ERFA és az ESZA támogatásában 
részesülő operatív programokhoz 
rendeljék. A kiegészítő források várható 
gyors elköltésére való tekintettel a 
kiegészítő forrásokhoz kapcsolódó 
kötelezettségvállalásokat csak az operatív 
programok lezárásakor kell visszavonni.

Or. en

Módosítás 74
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Annak érdekében, hogy a 
tagállamok a lehető legnagyobb 
rugalmasság mellett alakíthassák ki a 
Covid19-világjárvány okozta válság 
elhárítására szolgáló intézkedéseiket, 
illetve készíthessék elő a zöld, digitális és 
reziliens gazdasági helyreállítást, a 
Bizottságnak tagállamonként kell 
megállapítania az allokációkat. 
Rendelkezni kell továbbá arról is, hogy a 
kiegészítő forrásokat a leginkább 
rászorulók támogatására is fel lehessen 
használni. Ezenkívül meg kell határozni a 
tagállamok kezdeményezése nyomán 
nyújtandó technikai segítségnyújtásra 
elkülönített összegek felső határát is, és a 
lehető legnagyobb rugalmasságot kell 

(7) Annak érdekében, hogy a 
tagállamok megfelelő rugalmasság mellett 
alakíthassák ki a Covid19-világjárvány és 
társadalmi következményei okozta válság 
elhárítására szolgáló intézkedéseiket, 
valamint készíthessék elő a zöld, digitális 
és reziliens gazdasági helyreállítást a „ne 
árts” elvének tiszteletben tartása mellett, a 
Bizottságnak tagállamonként kell 
megállapítania az allokációkat. 
Rendelkezni kell továbbá arról is, hogy a 
kiegészítő forrásokat a leginkább 
rászorulók támogatására is fel lehessen 
használni. Ezenkívül meg kell határozni a 
tagállamok kezdeményezése nyomán 
nyújtandó technikai segítségnyújtásra 
elkülönített összegek felső határát is, és a 
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biztosítani a tagállamok számára ahhoz, 
hogy ezeket az összegeket az ERFA és az 
ESZA támogatásában részesülő operatív 
programokhoz rendeljék. Leszögezendő, 
hogy a kiegészítő források esetében nincs 
szükség a minimális ESZA-részarány 
alkalmazására. A kiegészítő források 
várható gyors elköltésére való tekintettel a 
kiegészítő forrásokhoz kapcsolódó 
kötelezettségvállalásokat csak az operatív 
programok lezárásakor kell visszavonni.

lehető legnagyobb rugalmasságot kell 
biztosítani a tagállamok számára ahhoz, 
hogy ezeket az összegeket az ERFA és az 
ESZA támogatásában részesülő operatív 
programokhoz rendeljék. A kiegészítő 
források várható gyors elköltésére való 
tekintettel a kiegészítő forrásokhoz 
kapcsolódó kötelezettségvállalásokat csak 
az operatív programok lezárásakor kell 
visszavonni.

Or. en

Módosítás 75
Tomislav Sokol, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, Krzysztof 
Hetman, Stelios Kympouropoulos

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az ERFA támogatási körén belüli 
fellépések kiegészítése érdekében – az 
(EU) 2020/460 és az (EU) 2020/558 
európai parlamenti és tanácsi 
rendeletekkel5 bevezetett módosításoknak 
megfelelően – a tagállamoknak továbbra is 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a 
kiegészítő forrásokat elsősorban az 
egészségügyi szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó termékekbe és szolgáltatásokba 
való beruházásokra, kkv-knak nyújtandó 
működőtőke- vagy beruházási 
támogatásokra, a digitális és zöld 
gazdaságra való átálláshoz hozzájáruló 
beruházásokra, a polgároknak alapvető 
szolgáltatásokat biztosító infrastruktúrákra, 
valamint a válság által leginkább sújtott 
ágazatoktól függő régiókban bevezetendő 
gazdaságélénkítő intézkedésekre fordítsák. 
Emellett a technikai segítségnyújtást is 
támogatni kell. Helyénvaló, hogy e 
kiegészítő források kizárólag a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításának 
előmozdítása és a zöld, digitális és reziliens 

(9) Az ERFA támogatási körén belüli 
fellépések kiegészítése érdekében – az 
(EU) 2020/460 és az (EU) 2020/558 
európai parlamenti és tanácsi 
rendeletekkel5 bevezetett módosításoknak 
megfelelően – a tagállamoknak továbbra is 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a 
kiegészítő forrásokat elsősorban az 
egészségügyi szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó termékekbe és szolgáltatásokba 
való beruházásokra, többek között a 
határokon átnyúló egészségügyi 
szolgáltatásokra fordítsák. Az 
erőforrásokat arra kell felhasználni, hogy 
egyenlő szolgáltatásokat nyújtsanak 
valamennyi polgár számára, továbbá 
ezeket a kkv-knak nyújtandó működőtőke- 
vagy beruházási támogatásokra, a digitális 
és zöld gazdaságra való átálláshoz 
hozzájáruló beruházásokra, a vidéki, 
szigeti, hegyvidéki és legkülső régiókban 
élő polgároknak alapvető szolgáltatásokat 
biztosító infrastruktúrákra, valamint a 
válság által leginkább sújtott ágazatoktól – 
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gazdasági helyreállítás előkészítése új 
tematikus célkitűzésre összpontosuljanak, 
amelynek egyetlen beruházási prioritást 
kell képeznie, lehetővé téve a kiegészítő 
források egyszerűsített programozását és 
végrehajtását.

például az EU GDP-jének kb. 10%-át 
generáló, kb. 13 millió munkavállalót 
foglalkoztató és a negyedik legnagyobb 
exportágazatnak minősülő 
idegenforgalomtól –  függő régiókban 
bevezetendő gazdaságélénkítő 
intézkedésekre kell fordítani. Az adatok 
azt mutatják, hogy az idegenforgalmat a 
lehető leghamarabb helyre kell állítani, és 
ez különösen fontos minden olyan 
tagállam számára, ahol az 
idegenforgalom stratégiai jelentőségű. 
Emellett a technikai segítségnyújtást is 
támogatni kell. Helyénvaló, hogy e 
kiegészítő források kizárólag a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításának 
előmozdítása és a zöld, digitális és reziliens 
gazdasági helyreállítás előkészítése új 
tematikus célkitűzésre összpontosuljanak, 
amelynek egyetlen beruházási prioritást 
kell képeznie, lehetővé téve a kiegészítő 
források egyszerűsített programozását és 
végrehajtását.

_________________ _________________
5Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2020/460 rendelete (2020. március 30.) az 
1301/2013/EU, az 1303/2013/EU és az 
508/2014/EU rendeletnek a COVID-19 
járványra adott válaszként a tagállamok 
egészségügyi rendszereibe és gazdaságuk 
más ágazataiba történő beruházások 
mozgósítását célzó különös intézkedések 
tekintetében történő módosításáról (A 
koronavírusra való reagálást célzó 
beruházási kezdeményezés) (HL L 99., 
2020.3.31., 5. o.). Az Európai Parlament és 
a Tanács (EU) 2020/558 rendelete (2020. 
április 23.) az 1301/2013/EU és az 
1303/2013/EU rendeletnek az európai 
strukturális és beruházási alapok COVID-
19-járványra adott válaszlépésekre történő 
felhasználásához kivételes rugalmasságot 
biztosító egyedi intézkedések tekintetében 
történő módosításáról (HL L 130., 
2020.4.23., 1. o.).

5Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2020/460 rendelete (2020. március 30.) az 
1301/2013/EU, az 1303/2013/EU és az 
508/2014/EU rendeletnek a COVID-19 
járványra adott válaszként a tagállamok 
egészségügyi rendszereibe és gazdaságuk 
más ágazataiba történő beruházások 
mozgósítását célzó különös intézkedések 
tekintetében történő módosításáról (A 
koronavírusra való reagálást célzó 
beruházási kezdeményezés) (HL L 99., 
2020.3.31., 5. o.). Az Európai Parlament és 
a Tanács (EU) 2020/558 rendelete (2020. 
április 23.) az 1301/2013/EU és az 
1303/2013/EU rendeletnek az európai 
strukturális és beruházási alapok COVID-
19-járványra adott válaszlépésekre történő 
felhasználásához kivételes rugalmasságot 
biztosító egyedi intézkedések tekintetében 
történő módosításáról (HL L 130., 
2020.4.23., 1. o.).

Or. en
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Módosítás 76
Elisabetta Gualmini, Andrea Cozzolino

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az ERFA támogatási körén belüli 
fellépések kiegészítése érdekében – az 
(EU) 2020/460 és az (EU) 2020/558 
európai parlamenti és tanácsi 
rendeletekkel5 bevezetett módosításoknak 
megfelelően – a tagállamoknak továbbra is 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a 
kiegészítő forrásokat elsősorban az 
egészségügyi szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó termékekbe és szolgáltatásokba 
való beruházásokra, kkv-knak nyújtandó 
működőtőke- vagy beruházási 
támogatásokra, a digitális és zöld 
gazdaságra való átálláshoz hozzájáruló 
beruházásokra, a polgároknak alapvető 
szolgáltatásokat biztosító infrastruktúrákra, 
valamint a válság által leginkább sújtott 
ágazatoktól függő régiókban bevezetendő 
gazdaságélénkítő intézkedésekre fordítsák. 
Emellett a technikai segítségnyújtást is 
támogatni kell. Helyénvaló, hogy e 
kiegészítő források kizárólag a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításának 
előmozdítása és a zöld, digitális és reziliens 
gazdasági helyreállítás előkészítése új 
tematikus célkitűzésre összpontosuljanak, 
amelynek egyetlen beruházási prioritást 
kell képeznie, lehetővé téve a kiegészítő 
források egyszerűsített programozását és 
végrehajtását.

(9) Az ERFA támogatási körén belüli 
fellépések kiegészítése érdekében – az 
(EU) 2020/460 és az (EU) 2020/558 
európai parlamenti és tanácsi 
rendeletekkel5 bevezetett módosításoknak 
megfelelően – a tagállamoknak továbbra is 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a 
kiegészítő forrásokat elsősorban az 
egészségügyi szolgáltatásokhoz és az 
általános érdekű szociális 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó termékekbe 
és szolgáltatásokba való beruházásokra, 
kkv-knak nyújtandó működőtőke- vagy 
beruházási támogatásokra – különösen a 
világjárvány által leginkább sújtott 
ágazatokban, például az 
idegenforgalomban és a kultúrában –, a 
digitális és zöld gazdaságra való átálláshoz 
hozzájáruló beruházásokra, a polgároknak 
alapvető szolgáltatásokat biztosító 
infrastruktúrákra, valamint a válság által 
leginkább sújtott ágazatoktól függő 
régiókban bevezetendő gazdaságélénkítő 
intézkedésekre, a nők foglalkoztatásának 
támogatását célzó intézkedésekre, például 
a kisgyermekkori oktatásé és gondozás 
biztosítására, valamint a női vállalkozók 
ösztönzőire fordítsák. Emellett a technikai 
segítségnyújtást is támogatni kell. 
Helyénvaló, hogy e kiegészítő források 
kizárólag a Covid19-világjárvány okozta 
válság elhárításának előmozdítása és a 
zöld, digitális és reziliens gazdasági 
helyreállítás előkészítése új tematikus 
célkitűzésre összpontosuljanak, amelynek 
egyetlen beruházási prioritást kell 
képeznie, lehetővé téve a kiegészítő 
források egyszerűsített programozását és 
végrehajtását.
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_________________ _________________
5Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2020/460 rendelete (2020. március 30.) az 
1301/2013/EU, az 1303/2013/EU és az 
508/2014/EU rendeletnek a COVID-19 
járványra adott válaszként a tagállamok 
egészségügyi rendszereibe és gazdaságuk 
más ágazataiba történő beruházások 
mozgósítását célzó különös intézkedések 
tekintetében történő módosításáról (A 
koronavírusra való reagálást célzó 
beruházási kezdeményezés) (HL L 99., 
2020.3.31., 5. o.). Az Európai Parlament és 
a Tanács (EU) 2020/558 rendelete (2020. 
április 23.) az 1301/2013/EU és az 
1303/2013/EU rendeletnek az európai 
strukturális és beruházási alapok COVID-
19-járványra adott válaszlépésekre történő 
felhasználásához kivételes rugalmasságot 
biztosító egyedi intézkedések tekintetében 
történő módosításáról (HL L 130., 
2020.4.23., 1. o.).

5Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2020/460 rendelete (2020. március 30.) az 
1301/2013/EU, az 1303/2013/EU és az 
508/2014/EU rendeletnek a COVID-19 
járványra adott válaszként a tagállamok 
egészségügyi rendszereibe és gazdaságuk 
más ágazataiba történő beruházások 
mozgósítását célzó különös intézkedések 
tekintetében történő módosításáról (A 
koronavírusra való reagálást célzó 
beruházási kezdeményezés) (HL L 99., 
2020.3.31., 5. o.). Az Európai Parlament és 
a Tanács (EU) 2020/558 rendelete (2020. 
április 23.) az 1301/2013/EU és az 
1303/2013/EU rendeletnek az európai 
strukturális és beruházási alapok COVID-
19-járványra adott válaszlépésekre történő 
felhasználásához kivételes rugalmasságot 
biztosító egyedi intézkedések tekintetében 
történő módosításáról (HL L 130., 
2020.4.23., 1. o.).

Or. en

Módosítás 77
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az ERFA támogatási körén belüli 
fellépések kiegészítése érdekében – az 
(EU) 2020/460 és az (EU) 2020/558 
európai parlamenti és tanácsi 
rendeletekkel5 bevezetett módosításoknak 
megfelelően – a tagállamoknak továbbra is 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a 
kiegészítő forrásokat elsősorban az 
egészségügyi szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó termékekbe és szolgáltatásokba 
való beruházásokra, kkv-knak nyújtandó 
működőtőke- vagy beruházási 

(9) Az ERFA támogatási körén belüli 
fellépések kiegészítése érdekében – az 
(EU) 2020/460 és az (EU) 2020/558 
európai parlamenti és tanácsi 
rendeletekkel5 bevezetett módosításoknak 
megfelelően – a tagállamoknak továbbra is 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a 
kiegészítő forrásokat elsősorban az 
egészségügyi szolgáltatásokhoz, köztük az 
EU4Health programmal megvalósuló 
maximális kiegészítő jelleg biztosításával a 
határokon átnyúló egészségügyi 
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támogatásokra, a digitális és zöld 
gazdaságra való átálláshoz hozzájáruló 
beruházásokra, a polgároknak alapvető 
szolgáltatásokat biztosító infrastruktúrákra, 
valamint a válság által leginkább sújtott 
ágazatoktól függő régiókban bevezetendő 
gazdaságélénkítő intézkedésekre fordítsák. 
Emellett a technikai segítségnyújtást is 
támogatni kell. Helyénvaló, hogy e 
kiegészítő források kizárólag a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításának 
előmozdítása és a zöld, digitális és reziliens 
gazdasági helyreállítás előkészítése új 
tematikus célkitűzésre összpontosuljanak, 
amelynek egyetlen beruházási prioritást 
kell képeznie, lehetővé téve a kiegészítő 
források egyszerűsített programozását és 
végrehajtását.

szolgáltatásokhoz kapcsolódó termékekbe 
és szolgáltatásokba való beruházásokra, 
kkv-knak nyújtandó működőtőke- vagy 
beruházási támogatásokra, a digitális és 
zöld gazdaságra való átálláshoz 
hozzájáruló beruházásokra, a polgároknak 
– többek között a vidéki térségekben – 
megkülönböztetéstől mentes alapvető 
szolgáltatásokat biztosító infrastruktúrákra, 
a szociális infrastruktúra fejlesztésére 
vagy a válság által leginkább sújtott 
ágazatoktól függő régiókban bevezetendő 
gazdaságélénkítő intézkedésekre fordítsák. 
Emellett a technikai segítségnyújtást is 
támogatni kell. Helyénvaló, hogy e 
kiegészítő források kizárólag a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításának 
előmozdítása és a zöld, digitális és reziliens 
gazdasági helyreállítás előkészítése új 
tematikus célkitűzésre összpontosuljanak, 
amelynek egyetlen beruházási prioritást 
kell képeznie, lehetővé téve a kiegészítő 
források egyszerűsített programozását és 
végrehajtását.

_________________
5Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2020/460 rendelete (2020. március 30.) az 
1301/2013/EU, az 1303/2013/EU és az 
508/2014/EU rendeletnek a COVID-19 
járványra adott válaszként a tagállamok 
egészségügyi rendszereibe és gazdaságuk 
más ágazataiba történő beruházások 
mozgósítását célzó különös intézkedések 
tekintetében történő módosításáról (A 
koronavírusra való reagálást célzó 
beruházási kezdeményezés) (HL L 99., 
2020.3.31., 5. o.). Az Európai Parlament és 
a Tanács (EU) 2020/558 rendelete (2020. 
április 23.) az 1301/2013/EU és az 
1303/2013/EU rendeletnek az európai 
strukturális és beruházási alapok COVID-
19-járványra adott válaszlépésekre történő 
felhasználásához kivételes rugalmasságot 
biztosító egyedi intézkedések tekintetében 
történő módosításáról (HL L 130., 
2020.4.23., 1. o.).

Or. en
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Módosítás 78
Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az ERFA támogatási körén belüli 
fellépések kiegészítése érdekében – az 
(EU) 2020/460 és az (EU) 2020/558 
európai parlamenti és tanácsi 
rendeletekkel5 bevezetett módosításoknak 
megfelelően – a tagállamoknak továbbra is 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a 
kiegészítő forrásokat elsősorban az 
egészségügyi szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó termékekbe és szolgáltatásokba 
való beruházásokra, kkv-knak nyújtandó 
működőtőke- vagy beruházási 
támogatásokra, a digitális és zöld 
gazdaságra való átálláshoz hozzájáruló 
beruházásokra, a polgároknak alapvető 
szolgáltatásokat biztosító infrastruktúrákra, 
valamint a válság által leginkább sújtott 
ágazatoktól függő régiókban bevezetendő 
gazdaságélénkítő intézkedésekre fordítsák. 
Emellett a technikai segítségnyújtást is 
támogatni kell. Helyénvaló, hogy e 
kiegészítő források kizárólag a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításának 
előmozdítása és a zöld, digitális és reziliens 
gazdasági helyreállítás előkészítése új 
tematikus célkitűzésre összpontosuljanak, 
amelynek egyetlen beruházási prioritást 
kell képeznie, lehetővé téve a kiegészítő 
források egyszerűsített programozását és 
végrehajtását.

(9) Az ERFA támogatási körén belüli 
fellépések kiegészítése érdekében – az 
(EU) 2020/460 és az (EU) 2020/558 
európai parlamenti és tanácsi rendeletekkel 
bevezetett módosításoknak megfelelően – a 
tagállamoknak továbbra is lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy a kiegészítő 
forrásokat elsősorban az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz, köztük a határokon 
átnyúló egészségügyi szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó termékekbe, személyzetbe és 
szolgáltatásokba való beruházásokra, 
többek között a bentlakásos 
idősotthonokba, kkv-knak nyújtandó 
működőtőke- vagy beruházási 
támogatásokra, valamint a távmunkához 
való alkalmazkodás támogatásaira, a 
digitális és zöld gazdaságra való átálláshoz 
hozzájáruló beruházásokra, a polgároknak 
– többek között a legkülső régiókban, a 
vidéki és az elnéptelenedett területeken, 
valamint az ipari átállással érintett 
területeken – alapvető szolgáltatásokat 
biztosító infrastruktúrákra, vagy a válság 
által leginkább sújtott ágazatoktól, például 
az idegenforgalomtól és a kultúrától függő 
régiókban bevezetendő gazdaságélénkítő 
intézkedésekre fordítsák. Emellett a 
technikai segítségnyújtást is támogatni kell. 
Helyénvaló, hogy e kiegészítő források 
kizárólag a Covid19-világjárvány okozta 
válság elhárításának előmozdítása és a 
zöld, digitális és reziliens gazdasági 
helyreállítás előkészítése új tematikus 
célkitűzésre összpontosuljanak, amelynek 
egyetlen beruházási prioritást kell 
képeznie, lehetővé téve a kiegészítő 
források egyszerűsített programozását és 
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végrehajtását.

_________________
5Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2020/460 rendelete (2020. március 30.) az 
1301/2013/EU, az 1303/2013/EU és az 
508/2014/EU rendeletnek a COVID-19 
járványra adott válaszként a tagállamok 
egészségügyi rendszereibe és gazdaságuk 
más ágazataiba történő beruházások 
mozgósítását célzó különös intézkedések 
tekintetében történő módosításáról (A 
koronavírusra való reagálást célzó 
beruházási kezdeményezés) (HL L 99., 
2020.3.31., 5. o.). Az Európai Parlament és 
a Tanács (EU) 2020/558 rendelete (2020. 
április 23.) az 1301/2013/EU és az 
1303/2013/EU rendeletnek az európai 
strukturális és beruházási alapok COVID-
19-járványra adott válaszlépésekre történő 
felhasználásához kivételes rugalmasságot 
biztosító egyedi intézkedések tekintetében 
történő módosításáról (HL L 130., 
2020.4.23., 1. o.).

Or. en

Módosítás 79
Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az ERFA támogatási körén belüli 
fellépések kiegészítése érdekében – az 
(EU) 2020/460 és az (EU) 2020/558 
európai parlamenti és tanácsi 
rendeletekkel5 bevezetett módosításoknak 
megfelelően – a tagállamoknak továbbra is 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a 
kiegészítő forrásokat elsősorban az 
egészségügyi szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó termékekbe és szolgáltatásokba 
való beruházásokra, kkv-knak nyújtandó 
működőtőke- vagy beruházási 

(9) Az ERFA támogatási körén belüli 
fellépések kiegészítése érdekében – az 
(EU) 2020/460 és az (EU) 2020/558 
európai parlamenti és tanácsi rendeletekkel 
bevezetett módosításoknak megfelelően – a 
tagállamoknak továbbra is lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy a kiegészítő 
forrásokat elsősorban az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó termékekbe 
és szolgáltatásokba való beruházásokra és 
a szociális-egészségügyi szolgáltatásokra 
(többek között a napközi idősgondozó 
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támogatásokra, a digitális és zöld 
gazdaságra való átálláshoz hozzájáruló 
beruházásokra, a polgároknak alapvető 
szolgáltatásokat biztosító infrastruktúrákra, 
valamint a válság által leginkább sújtott 
ágazatoktól függő régiókban bevezetendő 
gazdaságélénkítő intézkedésekre fordítsák. 
Emellett a technikai segítségnyújtást is 
támogatni kell. Helyénvaló, hogy e 
kiegészítő források kizárólag a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításának 
előmozdítása és a zöld, digitális és reziliens 
gazdasági helyreállítás előkészítése új 
tematikus célkitűzésre összpontosuljanak, 
amelynek egyetlen beruházási prioritást 
kell képeznie, lehetővé téve a kiegészítő 
források egyszerűsített programozását és 
végrehajtását.

központokra és idősotthonokra), kkv-knak 
nyújtandó működőtőke- vagy beruházási 
támogatásokra, a digitális, versenyképes és 
zöld gazdaságra való átálláshoz 
hozzájáruló beruházásokra, a polgároknak 
alapvető szolgáltatásokat biztosító 
infrastruktúrákra, valamint a válság által 
leginkább sújtott ágazatoktól függő 
régiókban bevezetendő gazdaságélénkítő 
intézkedésekre fordítsák. Emellett a 
technikai segítségnyújtást is támogatni kell. 
Helyénvaló, hogy e kiegészítő források 
kizárólag a Covid19-világjárvány okozta 
válság elhárításának előmozdítása és a 
zöld, digitális és reziliens gazdasági 
helyreállítás előkészítése új tematikus 
célkitűzésre összpontosuljanak, amelynek 
egyetlen beruházási prioritást kell 
képeznie, lehetővé téve a kiegészítő 
források egyszerűsített programozását és 
végrehajtását.

_________________ _________________
5Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2020/460 rendelete (2020. március 30.) az 
1301/2013/EU, az 1303/2013/EU és az 
508/2014/EU rendeletnek a COVID-19 
járványra adott válaszként a tagállamok 
egészségügyi rendszereibe és gazdaságuk 
más ágazataiba történő beruházások 
mozgósítását célzó különös intézkedések 
tekintetében történő módosításáról (A 
koronavírusra való reagálást célzó 
beruházási kezdeményezés) (HL L 99., 
2020.3.31., 5. o.). Az Európai Parlament és 
a Tanács (EU) 2020/558 rendelete (2020. 
április 23.) az 1301/2013/EU és az 
1303/2013/EU rendeletnek az európai 
strukturális és beruházási alapok COVID-
19-járványra adott válaszlépésekre történő 
felhasználásához kivételes rugalmasságot 
biztosító egyedi intézkedések tekintetében 
történő módosításáról (HL L 130., 
2020.4.23., 1. o.).

5Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2020/460 rendelete (2020. március 30.) az 
1301/2013/EU, az 1303/2013/EU és az 
508/2014/EU rendeletnek a COVID-19 
járványra adott válaszként a tagállamok 
egészségügyi rendszereibe és gazdaságuk 
más ágazataiba történő beruházások 
mozgósítását célzó különös intézkedések 
tekintetében történő módosításáról (A 
koronavírusra való reagálást célzó 
beruházási kezdeményezés) (HL L 99., 
2020.3.31., 5. o.). Az Európai Parlament és 
a Tanács (EU) 2020/558 rendelete (2020. 
április 23.) az 1301/2013/EU és az 
1303/2013/EU rendeletnek az európai 
strukturális és beruházási alapok COVID-
19-járványra adott válaszlépésekre történő 
felhasználásához kivételes rugalmasságot 
biztosító egyedi intézkedések tekintetében 
történő módosításáról (HL L 130., 
2020.4.23., 1. o.).

Or. en



PE655.753v01-00 46/172 AM\1210606HU.docx

HU

Módosítás 80
Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az ERFA támogatási körén belüli 
fellépések kiegészítése érdekében – az 
(EU) 2020/460 és az (EU) 2020/558 
európai parlamenti és tanácsi 
rendeletekkel5 bevezetett módosításoknak 
megfelelően – a tagállamoknak továbbra is 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a 
kiegészítő forrásokat elsősorban az 
egészségügyi szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó termékekbe és szolgáltatásokba 
való beruházásokra, kkv-knak nyújtandó 
működőtőke- vagy beruházási 
támogatásokra, a digitális és zöld 
gazdaságra való átálláshoz hozzájáruló 
beruházásokra, a polgároknak alapvető 
szolgáltatásokat biztosító infrastruktúrákra, 
valamint a válság által leginkább sújtott 
ágazatoktól függő régiókban bevezetendő 
gazdaságélénkítő intézkedésekre fordítsák. 
Emellett a technikai segítségnyújtást is 
támogatni kell. Helyénvaló, hogy e 
kiegészítő források kizárólag a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításának 
előmozdítása és a zöld, digitális és reziliens 
gazdasági helyreállítás előkészítése új 
tematikus célkitűzésre összpontosuljanak, 
amelynek egyetlen beruházási prioritást 
kell képeznie, lehetővé téve a kiegészítő 
források egyszerűsített programozását és 
végrehajtását.

(9) Az ERFA támogatási körén belüli 
fellépések kiegészítése érdekében – az 
(EU) 2020/460 és az (EU) 2020/558 
európai parlamenti és tanácsi rendeletekkel 
bevezetett módosításoknak megfelelően – a 
tagállamoknak továbbra is lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy a kiegészítő 
forrásokat elsősorban az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó termékekbe 
és szolgáltatásokba való beruházásokra, 
kkv-knak nyújtandó működőtőke- vagy 
beruházási támogatásokra, a digitális és 
zöld gazdaságra való átálláshoz 
hozzájáruló beruházásokra, a polgároknak 
alapvető szolgáltatásokat biztosító 
infrastruktúrákra, valamint a válság által 
leginkább sújtott ágazatoktól függő 
régiókban bevezetendő gazdaságélénkítő 
intézkedésekre fordítsák. Támogatni kell 
azokat a beruházásokat is, amelyek 
bizonyítottan magas munkahelyteremtési 
potenciállal rendelkeznek, például a 
városok megújítását. Emellett a technikai 
segítségnyújtást is támogatni kell. 
Helyénvaló, hogy e kiegészítő források 
kizárólag a Covid19-világjárvány okozta 
válság elhárításának előmozdítása és a 
zöld, digitális és reziliens gazdasági 
helyreállítás előkészítése új tematikus 
célkitűzésre összpontosuljanak, amelynek 
egyetlen beruházási prioritást kell 
képeznie, lehetővé téve a kiegészítő 
források egyszerűsített programozását és 
végrehajtását.

_________________
5Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2020/460 rendelete (2020. március 30.) az 
1301/2013/EU, az 1303/2013/EU és az 
508/2014/EU rendeletnek a COVID-19 
járványra adott válaszként a tagállamok 
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egészségügyi rendszereibe és gazdaságuk 
más ágazataiba történő beruházások 
mozgósítását célzó különös intézkedések 
tekintetében történő módosításáról (A 
koronavírusra való reagálást célzó 
beruházási kezdeményezés) (HL L 99., 
2020.3.31., 5. o.). Az Európai Parlament és 
a Tanács (EU) 2020/558 rendelete (2020. 
április 23.) az 1301/2013/EU és az 
1303/2013/EU rendeletnek az európai 
strukturális és beruházási alapok COVID-
19-járványra adott válaszlépésekre történő 
felhasználásához kivételes rugalmasságot 
biztosító egyedi intézkedések tekintetében 
történő módosításáról (HL L 130., 
2020.4.23., 1. o.).

Or. en

Módosítás 81
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az ERFA támogatási körén belüli 
fellépések kiegészítése érdekében – az 
(EU) 2020/460 és az (EU) 2020/558 
európai parlamenti és tanácsi 
rendeletekkel5 bevezetett módosításoknak 
megfelelően – a tagállamoknak továbbra is 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a 
kiegészítő forrásokat elsősorban az 
egészségügyi szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó termékekbe és szolgáltatásokba 
való beruházásokra, kkv-knak nyújtandó 
működőtőke- vagy beruházási 
támogatásokra, a digitális és zöld 
gazdaságra való átálláshoz hozzájáruló 
beruházásokra, a polgároknak alapvető 
szolgáltatásokat biztosító infrastruktúrákra, 
valamint a válság által leginkább sújtott 
ágazatoktól függő régiókban bevezetendő 
gazdaságélénkítő intézkedésekre fordítsák. 
Emellett a technikai segítségnyújtást is 

(9) Az ERFA támogatási körén belüli 
fellépések kiegészítése érdekében – az 
(EU) 2020/460 és az (EU) 2020/558 
európai parlamenti és tanácsi rendeletekkel 
bevezetett módosításoknak megfelelően – a 
tagállamoknak továbbra is lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy a kiegészítő 
forrásokat elsősorban az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó termékekbe 
és szolgáltatásokba való beruházásokra, 
kkv-knak nyújtandó működőtőke- vagy 
beruházási támogatásokra, a digitális és 
zöld gazdaságra való átálláshoz 
hozzájáruló beruházásokra, a polgároknak 
többek között a vidéki, szigeti és 
hegyvidéki területeken alapvető 
szolgáltatásokat biztosító infrastruktúrákra, 
valamint a válság által leginkább sújtott 
ágazatoktól függő régiókban bevezetendő 
gazdaságélénkítő intézkedésekre fordítsák. 
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támogatni kell. Helyénvaló, hogy e 
kiegészítő források kizárólag a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításának 
előmozdítása és a zöld, digitális és reziliens 
gazdasági helyreállítás előkészítése új 
tematikus célkitűzésre összpontosuljanak, 
amelynek egyetlen beruházási prioritást 
kell képeznie, lehetővé téve a kiegészítő 
források egyszerűsített programozását és 
végrehajtását.

Emellett a technikai segítségnyújtást is 
támogatni kell már a kezdeti szakaszoktól 
fogva. Helyénvaló, hogy e kiegészítő 
források kizárólag a Covid19-világjárvány 
okozta válság elhárításának előmozdítása 
és a zöld, digitális és reziliens gazdasági 
helyreállítás előkészítése új tematikus 
célkitűzésre összpontosuljanak, amelynek 
egyetlen beruházási prioritást kell 
képeznie, lehetővé téve a kiegészítő 
források egyszerűsített programozását és 
végrehajtását.

_________________ _________________
5Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2020/460 rendelete (2020. március 30.) az 
1301/2013/EU, az 1303/2013/EU és az 
508/2014/EU rendeletnek a COVID-19 
járványra adott válaszként a tagállamok 
egészségügyi rendszereibe és gazdaságuk 
más ágazataiba történő beruházások 
mozgósítását célzó különös intézkedések 
tekintetében történő módosításáról (A 
koronavírusra való reagálást célzó 
beruházási kezdeményezés) (HL L 99., 
2020.3.31., 5. o.). Az Európai Parlament és 
a Tanács (EU) 2020/558 rendelete (2020. 
április 23.) az 1301/2013/EU és az 
1303/2013/EU rendeletnek az európai 
strukturális és beruházási alapok COVID-
19-járványra adott válaszlépésekre történő 
felhasználásához kivételes rugalmasságot 
biztosító egyedi intézkedések tekintetében 
történő módosításáról (HL L 130., 
2020.4.23., 1. o.).

5Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2020/460 rendelete (2020. március 30.) az 
1301/2013/EU, az 1303/2013/EU és az 
508/2014/EU rendeletnek a COVID-19 
járványra adott válaszként a tagállamok 
egészségügyi rendszereibe és gazdaságuk 
más ágazataiba történő beruházások 
mozgósítását célzó különös intézkedések 
tekintetében történő módosításáról (A 
koronavírusra való reagálást célzó 
beruházási kezdeményezés) (HL L 99., 
2020.3.31., 5. o.). Az Európai Parlament és 
a Tanács (EU) 2020/558 rendelete (2020. 
április 23.) az 1301/2013/EU és az 
1303/2013/EU rendeletnek az európai 
strukturális és beruházási alapok COVID-
19-járványra adott válaszlépésekre történő 
felhasználásához kivételes rugalmasságot 
biztosító egyedi intézkedések tekintetében 
történő módosításáról (HL L 130., 
2020.4.23., 1. o.).

Or. en

Módosítás 82
Pascal Arimont

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az ERFA támogatási körén belüli (9) Az ERFA támogatási körén belüli 
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fellépések kiegészítése érdekében – az 
(EU) 2020/460 és az (EU) 2020/558 
európai parlamenti és tanácsi 
rendeletekkel5 bevezetett módosításoknak 
megfelelően – a tagállamoknak továbbra is 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a 
kiegészítő forrásokat elsősorban az 
egészségügyi szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó termékekbe és szolgáltatásokba 
való beruházásokra, kkv-knak nyújtandó 
működőtőke- vagy beruházási 
támogatásokra, a digitális és zöld 
gazdaságra való átálláshoz hozzájáruló 
beruházásokra, a polgároknak alapvető 
szolgáltatásokat biztosító infrastruktúrákra, 
valamint a válság által leginkább sújtott 
ágazatoktól függő régiókban bevezetendő 
gazdaságélénkítő intézkedésekre fordítsák. 
Emellett a technikai segítségnyújtást is 
támogatni kell. Helyénvaló, hogy e 
kiegészítő források kizárólag a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításának 
előmozdítása és a zöld, digitális és reziliens 
gazdasági helyreállítás előkészítése új 
tematikus célkitűzésre összpontosuljanak, 
amelynek egyetlen beruházási prioritást 
kell képeznie, lehetővé téve a kiegészítő 
források egyszerűsített programozását és 
végrehajtását.

fellépések kiegészítése érdekében – az 
(EU) 2020/460 és az (EU) 2020/558 
európai parlamenti és tanácsi 
rendeletekkel5 bevezetett módosításoknak 
megfelelően – a tagállamoknak továbbra is 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a 
kiegészítő forrásokat elsősorban az 
egészségügyi szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó termékekbe és szolgáltatásokba 
való beruházásokra, különösen a 
határokon átnyúló egészségügyi 
szolgáltatások esetében, kkv-knak 
nyújtandó működőtőke- vagy beruházási 
támogatásokra, a digitális és zöld 
gazdaságra való átálláshoz hozzájáruló 
beruházásokra, a polgároknak alapvető 
szolgáltatásokat biztosító infrastruktúrákra, 
valamint a válság által leginkább sújtott 
ágazatoktól függő régiókban bevezetendő 
gazdaságélénkítő intézkedésekre fordítsák. 
Emellett a technikai segítségnyújtást is 
támogatni kell. Helyénvaló, hogy e 
kiegészítő források kizárólag a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításának 
előmozdítása és a zöld, digitális és reziliens 
gazdasági helyreállítás előkészítése új 
tematikus célkitűzésre összpontosuljanak, 
amelynek egyetlen beruházási prioritást 
kell képeznie, lehetővé téve a kiegészítő 
források egyszerűsített programozását és 
végrehajtását.

_________________ _________________
5Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2020/460 rendelete (2020. március 30.) az 
1301/2013/EU, az 1303/2013/EU és az 
508/2014/EU rendeletnek a COVID-19 
járványra adott válaszként a tagállamok 
egészségügyi rendszereibe és gazdaságuk 
más ágazataiba történő beruházások 
mozgósítását célzó különös intézkedések 
tekintetében történő módosításáról (A 
koronavírusra való reagálást célzó 
beruházási kezdeményezés) (HL L 99., 
2020.3.31., 5. o.). Az Európai Parlament és 
a Tanács (EU) 2020/558 rendelete (2020. 
április 23.) az 1301/2013/EU és az 
1303/2013/EU rendeletnek az európai 
strukturális és beruházási alapok COVID-

5Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2020/460 rendelete (2020. március 30.) az 
1301/2013/EU, az 1303/2013/EU és az 
508/2014/EU rendeletnek a COVID-19 
járványra adott válaszként a tagállamok 
egészségügyi rendszereibe és gazdaságuk 
más ágazataiba történő beruházások 
mozgósítását célzó különös intézkedések 
tekintetében történő módosításáról (A 
koronavírusra való reagálást célzó 
beruházási kezdeményezés) (HL L 99., 
2020.3.31., 5. o.). Az Európai Parlament és 
a Tanács (EU) 2020/558 rendelete (2020. 
április 23.) az 1301/2013/EU és az 
1303/2013/EU rendeletnek az európai 
strukturális és beruházási alapok COVID-
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19-járványra adott válaszlépésekre történő 
felhasználásához kivételes rugalmasságot 
biztosító egyedi intézkedések tekintetében 
történő módosításáról (HL L 130., 
2020.4.23., 1. o.).

19-járványra adott válaszlépésekre történő 
felhasználásához kivételes rugalmasságot 
biztosító egyedi intézkedések tekintetében 
történő módosításáról (HL L 130., 
2020.4.23., 1. o.).

Or. en

Módosítás 83
Martina Michels

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az ERFA támogatási körén belüli 
fellépések kiegészítése érdekében – az 
(EU) 2020/460 és az (EU) 2020/558 
európai parlamenti és tanácsi 
rendeletekkel5 bevezetett módosításoknak 
megfelelően – a tagállamoknak továbbra is 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a 
kiegészítő forrásokat elsősorban az 
egészségügyi szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó termékekbe és szolgáltatásokba 
való beruházásokra, kkv-knak nyújtandó 
működőtőke- vagy beruházási 
támogatásokra, a digitális és zöld 
gazdaságra való átálláshoz hozzájáruló 
beruházásokra, a polgároknak alapvető 
szolgáltatásokat biztosító infrastruktúrákra, 
valamint a válság által leginkább sújtott 
ágazatoktól függő régiókban bevezetendő 
gazdaságélénkítő intézkedésekre fordítsák. 
Emellett a technikai segítségnyújtást is 
támogatni kell. Helyénvaló, hogy e 
kiegészítő források kizárólag a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításának 
előmozdítása és a zöld, digitális és reziliens 
gazdasági helyreállítás előkészítése új 
tematikus célkitűzésre összpontosuljanak, 
amelynek egyetlen beruházási prioritást 
kell képeznie, lehetővé téve a kiegészítő 
források egyszerűsített programozását és 
végrehajtását.

(9) Az ERFA támogatási körén belüli 
fellépések kiegészítése érdekében – az 
(EU) 2020/460 és az (EU) 2020/558 
európai parlamenti és tanácsi rendeletekkel 
bevezetett módosításoknak megfelelően – a 
tagállamoknak továbbra is lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy a kiegészítő 
forrásokat elsősorban az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz és általános érdekű 
szociális szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
termékekbe és szolgáltatásokba való 
beruházásokra, kkv-knak nyújtandó 
működőtőke- vagy beruházási 
támogatásokra, a digitális és zöld 
gazdaságra való átálláshoz hozzájáruló 
beruházásokra, a polgároknak alapvető 
szolgáltatásokat biztosító infrastruktúrákra, 
valamint a válság által leginkább sújtott 
ágazatoktól függő régiókban bevezetendő 
gazdaságélénkítő intézkedésekre fordítsák. 
Emellett a technikai segítségnyújtást is 
támogatni kell. Helyénvaló, hogy e 
kiegészítő források a Covid19-világjárvány 
okozta válság elhárításának előmozdítása 
és a méltányos zöld, digitális és reziliens 
gazdasági helyreállítás előkészítése új 
tematikus célkitűzésre összpontosuljanak, 
amelynek egyetlen beruházási prioritást 
kell képeznie, lehetővé téve a kiegészítő 
források egyszerűsített programozását és 
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végrehajtását.

_________________ _________________
5Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2020/460 rendelete (2020. március 30.) az 
1301/2013/EU, az 1303/2013/EU és az 
508/2014/EU rendeletnek a COVID-19 
járványra adott válaszként a tagállamok 
egészségügyi rendszereibe és gazdaságuk 
más ágazataiba történő beruházások 
mozgósítását célzó különös intézkedések 
tekintetében történő módosításáról (A 
koronavírusra való reagálást célzó 
beruházási kezdeményezés) (HL L 99., 
2020.3.31., 5. o.). Az Európai Parlament és 
a Tanács (EU) 2020/558 rendelete (2020. 
április 23.) az 1301/2013/EU és az 
1303/2013/EU rendeletnek az európai 
strukturális és beruházási alapok COVID-
19-járványra adott válaszlépésekre történő 
felhasználásához kivételes rugalmasságot 
biztosító egyedi intézkedések tekintetében 
történő módosításáról (HL L 130., 
2020.4.23., 1. o.).

5Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2020/460 rendelete (2020. március 30.) az 
1301/2013/EU, az 1303/2013/EU és az 
508/2014/EU rendeletnek a COVID-19 
járványra adott válaszként a tagállamok 
egészségügyi rendszereibe és gazdaságuk 
más ágazataiba történő beruházások 
mozgósítását célzó különös intézkedések 
tekintetében történő módosításáról (A 
koronavírusra való reagálást célzó 
beruházási kezdeményezés) (HL L 99., 
2020.3.31., 5. o.). Az Európai Parlament és 
a Tanács (EU) 2020/558 rendelete (2020. 
április 23.) az 1301/2013/EU és az 
1303/2013/EU rendeletnek az európai 
strukturális és beruházási alapok COVID-
19-járványra adott válaszlépésekre történő 
felhasználásához kivételes rugalmasságot 
biztosító egyedi intézkedések tekintetében 
történő módosításáról (HL L 130., 
2020.4.23., 1. o.).

Or. en

Módosítás 84
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az ERFA támogatási körén belüli 
fellépések kiegészítése érdekében – az 
(EU) 2020/460 és az (EU) 2020/558 
európai parlamenti és tanácsi 
rendeletekkel5 bevezetett módosításoknak 
megfelelően – a tagállamoknak továbbra is 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a 
kiegészítő forrásokat elsősorban az 
egészségügyi szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó termékekbe és szolgáltatásokba 
való beruházásokra, kkv-knak nyújtandó 
működőtőke- vagy beruházási 

(9) Az ERFA támogatási körén belüli 
fellépések kiegészítése érdekében – az 
(EU) 2020/460 és az (EU) 2020/558 
európai parlamenti és tanácsi rendeletekkel 
bevezetett módosításoknak megfelelően – a 
tagállamoknak továbbra is lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy a kiegészítő 
forrásokat elsősorban az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó termékekbe 
és szolgáltatásokba való beruházásokra, 
kkv-knak nyújtandó működőtőke- vagy 
beruházási támogatásokra, a digitális és 
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támogatásokra, a digitális és zöld 
gazdaságra való átálláshoz hozzájáruló 
beruházásokra, a polgároknak alapvető 
szolgáltatásokat biztosító infrastruktúrákra, 
valamint a válság által leginkább sújtott 
ágazatoktól függő régiókban bevezetendő 
gazdaságélénkítő intézkedésekre fordítsák. 
Emellett a technikai segítségnyújtást is 
támogatni kell. Helyénvaló, hogy e 
kiegészítő források kizárólag a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításának 
előmozdítása és a zöld, digitális és reziliens 
gazdasági helyreállítás előkészítése új 
tematikus célkitűzésre összpontosuljanak, 
amelynek egyetlen beruházási prioritást 
kell képeznie, lehetővé téve a kiegészítő 
források egyszerűsített programozását és 
végrehajtását.

zöld gazdaságra való átálláshoz 
hozzájáruló beruházásokra, a polgároknak 
többek között a vidéki területeken alapvető 
szolgáltatásokat biztosító infrastruktúrákra, 
valamint a válság által leginkább sújtott 
ágazatoktól függő régiókban bevezetendő 
gazdaságélénkítő intézkedésekre fordítsák. 
Emellett a technikai segítségnyújtást is 
támogatni kell. Helyénvaló, hogy e 
kiegészítő források kizárólag a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításának 
előmozdítása és a zöld, digitális és reziliens 
gazdasági helyreállítás előkészítése új 
tematikus célkitűzésre összpontosuljanak, 
amelynek egyetlen beruházási prioritást 
kell képeznie, lehetővé téve a kiegészítő 
források egyszerűsített programozását és 
végrehajtását.

_________________ _________________
5Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2020/460 rendelete (2020. március 30.) az 
1301/2013/EU, az 1303/2013/EU és az 
508/2014/EU rendeletnek a COVID-19 
járványra adott válaszként a tagállamok 
egészségügyi rendszereibe és gazdaságuk 
más ágazataiba történő beruházások 
mozgósítását célzó különös intézkedések 
tekintetében történő módosításáról (A 
koronavírusra való reagálást célzó 
beruházási kezdeményezés) (HL L 99., 
2020.3.31., 5. o.). Az Európai Parlament és 
a Tanács (EU) 2020/558 rendelete (2020. 
április 23.) az 1301/2013/EU és az 
1303/2013/EU rendeletnek az európai 
strukturális és beruházási alapok COVID-
19-járványra adott válaszlépésekre történő 
felhasználásához kivételes rugalmasságot 
biztosító egyedi intézkedések tekintetében 
történő módosításáról (HL L 130., 
2020.4.23., 1. o.).

5Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2020/460 rendelete (2020. március 30.) az 
1301/2013/EU, az 1303/2013/EU és az 
508/2014/EU rendeletnek a COVID-19 
járványra adott válaszként a tagállamok 
egészségügyi rendszereibe és gazdaságuk 
más ágazataiba történő beruházások 
mozgósítását célzó különös intézkedések 
tekintetében történő módosításáról (A 
koronavírusra való reagálást célzó 
beruházási kezdeményezés) (HL L 99., 
2020.3.31., 5. o.). Az Európai Parlament és 
a Tanács (EU) 2020/558 rendelete (2020. 
április 23.) az 1301/2013/EU és az 
1303/2013/EU rendeletnek az európai 
strukturális és beruházási alapok COVID-
19-járványra adott válaszlépésekre történő 
felhasználásához kivételes rugalmasságot 
biztosító egyedi intézkedések tekintetében 
történő módosításáról (HL L 130., 
2020.4.23., 1. o.).

Or. en

Módosítás 85
Raffaele Fitto
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Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az ERFA támogatási körén belüli 
fellépések kiegészítése érdekében – az 
(EU) 2020/460 és az (EU) 2020/558 
európai parlamenti és tanácsi rendeletekkel 
bevezetett módosításoknak megfelelően5 – 
a tagállamoknak továbbra is lehetőséget 
kell biztosítani arra, hogy a kiegészítő 
forrásokat elsősorban az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó termékekbe 
és szolgáltatásokba való beruházásokra, 
kkv-knak nyújtandó működőtőke- vagy 
beruházási támogatásokra, a digitális és 
zöld gazdaságra való átálláshoz 
hozzájáruló beruházásokra, a polgároknak 
alapvető szolgáltatásokat biztosító 
infrastruktúrákra vagy a válság által 
leginkább sújtott ágazatoktól függő 
régiókban bevezetendő gazdaságélénkítő 
intézkedésekre fordítsák. Emellett a 
technikai segítségnyújtást is támogatni kell. 
Helyénvaló, hogy e kiegészítő források 
kizárólag a Covid19-világjárvány okozta 
válság elhárításának előmozdítása és a 
zöld, digitális és reziliens gazdasági 
helyreállítás előkészítése új tematikus 
célkitűzésre összpontosuljanak, amelynek 
egyetlen beruházási prioritást kell 
képeznie, lehetővé téve a kiegészítő 
források egyszerűsített programozását és 
végrehajtását.

(9) Az ERFA támogatási körén belüli 
fellépések kiegészítése érdekében – az 
(EU) 2020/460 és az (EU) 2020/558 
európai parlamenti és tanácsi rendeletekkel 
bevezetett módosításoknak megfelelően5 – 
a tagállamoknak továbbra is lehetőséget 
kell biztosítani arra, hogy a kiegészítő 
forrásokat elsősorban az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó termékekbe 
és szolgáltatásokba való beruházásokra, 
kkv-knak nyújtandó működőtőke- vagy 
beruházási támogatásokra, a digitális és 
zöld gazdaságra való átálláshoz 
hozzájáruló beruházásokra, a polgároknak 
alapvető szolgáltatásokat biztosító 
infrastruktúrákra, valamint a válság által 
leginkább sújtott régiókban és olyan 
alapvető fontosságú ágazatokban, mint a 
kultúra és a turizmus, bevezetendő 
gazdaságélénkítő intézkedésekre fordítsák. 
Emellett a technikai segítségnyújtást is 
támogatni kell. Helyénvaló, hogy e 
kiegészítő források kizárólag a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításának 
előmozdítása és a zöld, digitális és reziliens 
gazdasági helyreállítás előkészítése új 
tematikus célkitűzésre összpontosuljanak, 
amelynek egyetlen beruházási prioritást 
kell képeznie, lehetővé téve a kiegészítő 
források egyszerűsített programozását és 
végrehajtását.

_________________ _________________
5 Az Európai Parlament és a Tanács 
2020/460/EK rendelete (2020. március 30.)  
az 1301/2013/EK, az 1303/2013/EK és az 
508/2014/EU rendeletnek a Covid19 
járványra adott válaszként a tagállamok 
egészségügyi rendszereibe és gazdaságuk 
más ágazataiba történő beruházások 
mozgósítását célzó különös intézkedések 
tekintetében történő módosításáról (A 
koronavírusra való reagálást célzó 
beruházási kezdeményezés) (HL L 99., 

5 Az Európai Parlament és a Tanács 
2020/460/EK rendelete (2020. március 30.)  
az 1301/2013/EK, az 1303/2013/EK és az 
508/2014/EU rendeletnek a Covid19 
járványra adott válaszként a tagállamok 
egészségügyi rendszereibe és gazdaságuk 
más ágazataiba történő beruházások 
mozgósítását célzó különös intézkedések 
tekintetében történő módosításáról (A 
koronavírusra való reagálást célzó 
beruházási kezdeményezés) (HL L 99., 
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2020.3.31., 5. o.); az Európai Parlament és 
a Tanács 2020/558/EK rendelete (2020. 
április 23.)  az 1301/2013/EK és az 
1303/2013/EU rendeletnek az európai 
strukturális és beruházási alapok Covid19-
járványra adott válaszlépésekre történő 
felhasználásához kivételes rugalmasságot 
biztosító egyedi intézkedések tekintetében 
történő módosításáról (HL L 130., 
2020.4.23., 1. o.).

2020.3.31., 5. o.); az Európai Parlament és 
a Tanács 2020/558/EK rendelete (2020. 
április 23.)  az 1301/2013/EK és az 
1303/2013/EU rendeletnek az európai 
strukturális és beruházási alapok Covid19-
járványra adott válaszlépésekre történő 
felhasználásához kivételes rugalmasságot 
biztosító egyedi intézkedések tekintetében 
történő módosításáról (HL L 130., 
2020.4.23., 1. o.).

Or. it

Módosítás 86
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az ERFA támogatási körén belüli 
fellépések kiegészítése érdekében – az 
(EU) 2020/460 és az (EU) 2020/558 
európai parlamenti és tanácsi 
rendeletekkel5 bevezetett módosításoknak 
megfelelően – a tagállamoknak továbbra is 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a 
kiegészítő forrásokat elsősorban az 
egészségügyi szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó termékekbe és szolgáltatásokba 
való beruházásokra, kkv-knak nyújtandó 
működőtőke- vagy beruházási 
támogatásokra, a digitális és zöld 
gazdaságra való átálláshoz hozzájáruló 
beruházásokra, a polgároknak alapvető 
szolgáltatásokat biztosító infrastruktúrákra, 
valamint a válság által leginkább sújtott 
ágazatoktól függő régiókban bevezetendő 
gazdaságélénkítő intézkedésekre fordítsák. 
Emellett a technikai segítségnyújtást is 
támogatni kell. Helyénvaló, hogy e 
kiegészítő források kizárólag a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításának 
előmozdítása és a zöld, digitális és reziliens 
gazdasági helyreállítás előkészítése új 
tematikus célkitűzésre összpontosuljanak, 

(9) Az ERFA támogatási körén belüli 
fellépések kiegészítése érdekében – az 
(EU) 2020/460 és az (EU) 2020/558 
európai parlamenti és tanácsi 
rendeletekkel5 bevezetett módosításoknak 
megfelelően – a tagállamoknak továbbra is 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a 
kiegészítő forrásokat elsősorban az 
egészségügyi szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó termékekbe és szolgáltatásokba 
való beruházásokra, kkv-knak és egyéni 
vállalkozóknak nyújtandó működőtőke- 
vagy beruházási támogatásokra, a digitális 
és zöld gazdaságra való átálláshoz 
hozzájáruló beruházásokra, a polgároknak 
alapvető szolgáltatásokat biztosító 
infrastruktúrákra, valamint a válság által 
leginkább sújtott ágazatoktól függő 
régiókban bevezetendő gazdaságélénkítő 
intézkedésekre fordítsák. Emellett a 
technikai segítségnyújtást is támogatni kell. 
Helyénvaló, hogy e kiegészítő források 
kizárólag a Covid19-világjárvány okozta 
válság elhárításának előmozdítása és a 
zöld, digitális és reziliens gazdasági 
helyreállítás előkészítése új tematikus 
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amelynek egyetlen beruházási prioritást 
kell képeznie, lehetővé téve a kiegészítő 
források egyszerűsített programozását és 
végrehajtását.

célkitűzésre összpontosuljanak, amelynek 
egyetlen beruházási prioritást kell 
képeznie, lehetővé téve a kiegészítő 
források egyszerűsített programozását és 
végrehajtását.

_________________ _________________
5 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2020/460 rendelete (2020. március 30.) az 
1301/2013/EU, az 1303/2013/EU és az 
508/2014/EU rendeletnek a COVID-19 
járványra adott válaszként a tagállamok 
egészségügyi rendszereibe és gazdaságuk 
más ágazataiba történő beruházások 
mozgósítását célzó különös intézkedések 
tekintetében történő módosításáról (A 
koronavírusra való reagálást célzó 
beruházási kezdeményezés) (HL L 99., 
2020.3.31., 5. o.); az Európai Parlament és 
a Tanács (EU) 2020/558 rendelete (2020. 
április 23.) az 1301/2013/EU és az 
1303/2013/EU rendeletnek az európai 
strukturális és beruházási alapok COVID-
19-járványra adott válaszlépésekre történő 
felhasználásához kivételes rugalmasságot 
biztosító egyedi intézkedések tekintetében 
történő módosításáról (HL L 130., 
2020.4.24., 1. o.).

5 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2020/460 rendelete (2020. március 30.) az 
1301/2013/EU, az 1303/2013/EU és az 
508/2014/EU rendeletnek a COVID-19 
járványra adott válaszként a tagállamok 
egészségügyi rendszereibe és gazdaságuk 
más ágazataiba történő beruházások 
mozgósítását célzó különös intézkedések 
tekintetében történő módosításáról (A 
koronavírusra való reagálást célzó 
beruházási kezdeményezés) (HL L 99., 
2020.3.31., 5. o.); az Európai Parlament és 
a Tanács (EU) 2020/558 rendelete (2020. 
április 23.) az 1301/2013/EU és az 
1303/2013/EU rendeletnek az európai 
strukturális és beruházási alapok COVID-
19-járványra adott válaszlépésekre történő 
felhasználásához kivételes rugalmasságot 
biztosító egyedi intézkedések tekintetében 
történő módosításáról (HL L 130., 
2020.4.24., 1. o.).

Or. es

Módosítás 87
Mathilde Androuët

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az ERFA támogatási körén belüli 
fellépések kiegészítése érdekében – az 
(EU) 2020/460 és az (EU) 2020/558 
európai parlamenti és tanácsi 
rendeletekkel5 bevezetett módosításoknak 
megfelelően – a tagállamoknak továbbra is 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a 
kiegészítő forrásokat elsősorban az 

(9) Az ERFA támogatási körén belüli 
fellépések kiegészítése érdekében – az 
(EU) 2020/460 és az (EU) 2020/558 
európai parlamenti és tanácsi 
rendeletekkel5 bevezetett módosításoknak 
megfelelően – a tagállamoknak továbbra is 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a 
kiegészítő forrásokat elsősorban az 
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egészségügyi szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó termékekbe és szolgáltatásokba 
való beruházásokra, kkv-knak nyújtandó 
működőtőke- vagy beruházási 
támogatásokra, a digitális és zöld 
gazdaságra való átálláshoz hozzájáruló 
beruházásokra, a polgároknak alapvető 
szolgáltatásokat biztosító infrastruktúrákra, 
valamint a válság által leginkább sújtott 
ágazatoktól függő régiókban bevezetendő 
gazdaságélénkítő intézkedésekre fordítsák. 
Emellett a technikai segítségnyújtást is 
támogatni kell. Helyénvaló, hogy e 
kiegészítő források kizárólag a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításának 
előmozdítása és a zöld, digitális és reziliens 
gazdasági helyreállítás előkészítése új 
tematikus célkitűzésre összpontosuljanak, 
amelynek egyetlen beruházási prioritást 
kell képeznie, lehetővé téve a kiegészítő 
források egyszerűsített programozását és 
végrehajtását.

egészségügyi szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó termékekbe és szolgáltatásokba 
való beruházásokra, kkv-knak nyújtandó 
működőtőke- vagy beruházási 
támogatásokra, a digitális és zöld 
gazdaságra való átálláshoz hozzájáruló 
beruházásokra, a polgároknak alapvető 
szolgáltatásokat biztosító infrastruktúrákra, 
valamint a válság által leginkább sújtott 
ágazatoktól függő régiókban bevezetendő 
gazdaságélénkítő intézkedésekre fordítsák. 
Emellett a technikai segítségnyújtást is 
támogatni kell. Helyénvaló, hogy e 
kiegészítő források a Covid19-világjárvány 
okozta válság elhárításának előmozdítása 
és a zöld, digitális és reziliens gazdasági 
helyreállítás előkészítése új tematikus 
célkitűzésre összpontosuljanak, amelynek 
egyetlen beruházási prioritást kell 
képeznie, lehetővé téve a kiegészítő 
források egyszerűsített programozását és 
végrehajtását.

_________________ _________________
5 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2020/460 rendelete (2020. március 30.) az 
1301/2013/EU, az 1303/2013/EU és az 
508/2014/EU rendeletnek a COVID-19 
járványra adott válaszként a tagállamok 
egészségügyi rendszereibe és gazdaságuk 
más ágazataiba történő beruházások 
mozgósítását célzó különös intézkedések 
tekintetében történő módosításáról (A 
koronavírusra való reagálást célzó 
beruházási kezdeményezés) (HL L 99., 
2020.3.31., 5. o.); az Európai Parlament és 
a Tanács (EU) 2020/558 rendelete (2020. 
április 23.) az 1301/2013/EU és az 
1303/2013/EU rendeletnek az európai 
strukturális és beruházási alapok Covid19-
járványra adott válaszlépésekre történő 
felhasználásához kivételes rugalmasságot 
biztosító egyedi intézkedések tekintetében 
történő módosításáról (HL L 130., 
2020.4.24., 1. o.).

5 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2020/460 rendelete (2020. március 30.) az 
1301/2013/EU, az 1303/2013/EU és az 
508/2014/EU rendeletnek a COVID-19 
járványra adott válaszként a tagállamok 
egészségügyi rendszereibe és gazdaságuk 
más ágazataiba történő beruházások 
mozgósítását célzó különös intézkedések 
tekintetében történő módosításáról (A 
koronavírusra való reagálást célzó 
beruházási kezdeményezés) (HL L 99., 
2020.3.31., 5. o.); az Európai Parlament és 
a Tanács (EU) 2020/558 rendelete (2020. 
április 23.) az 1301/2013/EU és az 
1303/2013/EU rendeletnek az európai 
strukturális és beruházási alapok Covid19-
járványra adott válaszlépésekre történő 
felhasználásához kivételes rugalmasságot 
biztosító egyedi intézkedések tekintetében 
történő módosításáról (HL L 130., 
2020.4.24., 1. o.).

Or. fr
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Módosítás 88
Tomislav Sokol, Pascal Arimont, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, Krzysztof 
Hetman, Stelios Kympouropoulos

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Az egészségügyi ellátáshoz való 
egyenlő hozzáférés lehetővé tétele, a 
kielégítetlen orvosi igények csökkentése és 
a jövőbeli egészségügyi válságokkal 
szembeni ellenálló képesség növelése 
érdekében az ERFA-ból további 
forrásokat kell felhasználni a konkrét 
betegségek és egészségügyi válságok EU-n 
belüli kiválósági központjainak 
fejlesztésére azáltal, hogy pénzügyi 
támogatást nyújtanak a gyógyszerek és 
orvostechnikai eszközök beszerzéséhez, 
valamint a komplex betegségekkel és 
víruskutatással foglalkozó, már 
létrehozott központok kiegészítő 
szakosodásának támogatásához. A 
szorosabb egészségügyi együttműködést, a 
koordinációt és az ellenálló képességet elő 
lehet mozdítani kiválósági központok 
uniós hálózatának létrehozásával, amely a 
tagállamokban és a régiókban 
egyenletesen elosztva működik, és 
amelynek minden egyes tagja egyedi 
kezelés biztosítására szakosodott minden 
olyan európai polgár számára, akik ilyen 
egészségügyi szolgáltatásra és kezelésre 
szorulnak.

Or. en

Módosítás 89
Tomislav Sokol, Pascal Arimont, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, 
Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az ESZA tekintetében a kiegészítő 
forrásokat a tagállamoknak elsősorban a 
munkahelyek megőrzésére kell 
felhasználniuk, többek között a csökkentett 
munkaidős foglalkoztatás, az 
önfoglalkoztatóknak nyújtott támogatás, a 
– különösen a kiszolgáltatott helyzetben 
lévőket figyelembe vevő – 
munkahelyteremtés, a fiatalok 
foglalkoztatásával kapcsolatos 
intézkedések támogatása, az oktatási és 
képzési tevékenységek, a készségfejlesztés, 
valamint az általános érdekű, gyermekekre 
is kiterjedő szociális szolgáltatások 
elérhetőségének megkönnyítése révén. 
Hangsúlyozni kell, hogy a jelenlegi 
rendkívüli körülmények között a 
munkavállalók és az önfoglalkoztatók 
Covid19-világjárvánnyal kapcsolatos 
csökkentett munkaidős foglalkoztatásához 
abban az esetben is nyújtható támogatás, ha 
az nem párosul aktív munkaerőpiaci 
intézkedésekkel (kivéve, ha a nemzeti 
jogszabályok előírnak ilyen 
intézkedéseket). A csökkentett munkaidős 
foglalkoztatáshoz nyújtott uniós támogatást 
időben korlátozni kell.

(10) Az ESZA tekintetében a kiegészítő 
forrásokat a tagállamoknak elsősorban a 
munkaerőpiac, az egészségügyi és 
szociális rendszerek korszerűsítésére, 
valamint a hosszú távú munkanélküliség 
ellensúlyozása érdekében az átfogó egész 
életen át tartó tanulási stratégiákra és a 
munkahelyek megőrzésének támogatására 
kell felhasználniuk, többek között a 
csökkentett munkaidős foglalkoztatás, az 
önfoglalkoztatóknak nyújtott jelentős 
mértékű támogatás, a – különösen a 
kiszolgáltatott helyzetben lévőket és a 
vidéki, szigeti, hegyvidéki és legkülső 
régiókban élő személyeket figyelembe 
vevő – munkahelyteremtés, a fiatalok 
foglalkoztatásával kapcsolatos 
intézkedések támogatása, az oktatási és 
képzési tevékenységek, a készségfejlesztés, 
valamint az általános érdekű, minden 
polgárra, többek között a gyermekekre is 
kiterjedő szociális szolgáltatások 
elérhetőségének megkönnyítése révén. 
Különös figyelmet kell fordítani az 
egészségügyi és szociális gondozók 
képzését és mozgósítását támogató 
intézkedésekre, különös tekintettel a 
potenciális jövőbeli válságokkal szembeni 
ellenálló képesség fokozására. 
Hangsúlyozni kell, hogy a jelenlegi 
rendkívüli körülmények között a 
munkavállalók és az önfoglalkoztatók 
Covid19-világjárvánnyal kapcsolatos 
csökkentett munkaidős foglalkoztatásához 
abban az esetben is nyújtható támogatás, ha 
az nem párosul aktív munkaerőpiaci 
intézkedésekkel (kivéve, ha a nemzeti 
jogszabályok előírnak ilyen 
intézkedéseket). A csökkentett munkaidős 
foglalkoztatáshoz nyújtott uniós támogatást 
időben korlátozni kell.

Or. en

Módosítás 90
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Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az ESZA tekintetében a kiegészítő 
forrásokat a tagállamoknak elsősorban a 
munkahelyek megőrzésére kell 
felhasználniuk, többek között a csökkentett 
munkaidős foglalkoztatás, az 
önfoglalkoztatóknak nyújtott támogatás, a 
– különösen a kiszolgáltatott helyzetben 
lévőket figyelembe vevő – 
munkahelyteremtés, a fiatalok 
foglalkoztatásával kapcsolatos 
intézkedések támogatása, az oktatási és 
képzési tevékenységek, a készségfejlesztés, 
valamint az általános érdekű, gyermekekre 
is kiterjedő szociális szolgáltatások 
elérhetőségének megkönnyítése révén. 
Hangsúlyozni kell, hogy a jelenlegi 
rendkívüli körülmények között a 
munkavállalók és az önfoglalkoztatók 
Covid19-világjárvánnyal kapcsolatos 
csökkentett munkaidős foglalkoztatásához 
abban az esetben is nyújtható támogatás, ha 
az nem párosul aktív munkaerőpiaci 
intézkedésekkel (kivéve, ha a nemzeti 
jogszabályok előírnak ilyen 
intézkedéseket). A csökkentett munkaidős 
foglalkoztatáshoz nyújtott uniós támogatást 
időben korlátozni kell.

(10) Az ESZA tekintetében a kiegészítő 
forrásokat a tagállamoknak elsősorban a 
munkahelyek megőrzésére kell 
felhasználniuk, többek között a csökkentett 
munkaidős foglalkoztatás, az 
önfoglalkoztatóknak nyújtott támogatás, a 
– különösen a kiszolgáltatott helyzetben 
lévőket figyelembe vevő – 
munkahelyteremtés, a fiatalok 
foglalkoztatásával kapcsolatos, többek 
között az önfoglalkoztatásra és a 
vállalkozásra irányuló politikákkal 
kapcsolatso intézkedések támogatása, az 
oktatási, képzési és egész életen át tartó 
tanulással kapcsolatos tevékenységek, a 
készségfejlesztés, az átképzés és a 
továbbképzés, valamint az általános 
érdekű, a világjárvány által súlyosan 
érintett személyekre, az idősekre és a 
mentális betegséggel élőkre, többek között 
a gyermekekre is kiterjedő szociális 
szolgáltatások elérhetőségének 
megkönnyítése révén. Hangsúlyozni kell, 
hogy a jelenlegi rendkívüli körülmények 
között a munkavállalók és az 
önfoglalkoztatók Covid19-világjárvánnyal 
kapcsolatos csökkentett munkaidős 
foglalkoztatásához abban az esetben is 
nyújtható támogatás, ha az nem párosul 
aktív munkaerőpiaci intézkedésekkel 
(kivéve, ha a nemzeti jogszabályok 
előírnak ilyen intézkedéseket). A 
csökkentett munkaidős foglalkoztatáshoz 
nyújtott uniós támogatást időben korlátozni 
kell, és a szóban forgó népesség középtávú 
foglalkoztathatóságának javítására kell 
összpontosítani.

Or. en
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Módosítás 91
Vera Tax

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az ESZA tekintetében a kiegészítő 
forrásokat a tagállamoknak elsősorban a 
munkahelyek megőrzésére kell 
felhasználniuk, többek között a csökkentett 
munkaidős foglalkoztatás, az 
önfoglalkoztatóknak nyújtott támogatás, a 
– különösen a kiszolgáltatott helyzetben 
lévőket figyelembe vevő – 
munkahelyteremtés, a fiatalok 
foglalkoztatásával kapcsolatos 
intézkedések támogatása, az oktatási és 
képzési tevékenységek, a készségfejlesztés, 
valamint az általános érdekű, gyermekekre 
is kiterjedő szociális szolgáltatások 
elérhetőségének megkönnyítése révén. 
Hangsúlyozni kell, hogy a jelenlegi 
rendkívüli körülmények között a 
munkavállalók és az önfoglalkoztatók 
Covid19-világjárvánnyal kapcsolatos 
csökkentett munkaidős foglalkoztatásához 
abban az esetben is nyújtható támogatás, ha 
az nem párosul aktív munkaerőpiaci 
intézkedésekkel (kivéve, ha a nemzeti 
jogszabályok előírnak ilyen 
intézkedéseket). A csökkentett munkaidős 
foglalkoztatáshoz nyújtott uniós támogatást 
időben korlátozni kell.

(10) Az ESZA tekintetében a kiegészítő 
forrásokat a tagállamoknak elsősorban a 
munkahelyek megőrzésére kell 
felhasználniuk, többek között a csökkentett 
munkaidős foglalkoztatás, az 
önfoglalkoztatóknak nyújtott támogatás, a 
– különösen a kiszolgáltatott helyzetben 
lévőket figyelembe vevő – 
munkahelyteremtés, a fiatalok 
foglalkoztatásával kapcsolatos 
intézkedések támogatása, az oktatási és 
képzési tevékenységek, a készségfejlesztés, 
valamint az általános érdekű, gyermekekre 
is kiterjedő szociális szolgáltatások 
elérhetőségének megkönnyítése révén. 
Hangsúlyozni kell, hogy a jelenlegi 
rendkívüli körülmények között a 
munkavállalók és az önfoglalkoztatók 
Covid19-világjárvánnyal kapcsolatos 
csökkentett munkaidős foglalkoztatásához 
abban az esetben is nyújtható támogatás, ha 
az nem párosul aktív munkaerőpiaci 
intézkedésekkel (kivéve, ha a nemzeti 
jogszabályok előírnak ilyen 
intézkedéseket). A csökkentett munkaidős 
foglalkoztatáshoz nyújtott uniós támogatást 
időben korlátozni kell, és a változatlan 
munkavégzési és foglalkoztatási feltételek 
és jogok fenntartásától kell függővé tenni, 
ideértve az elbocsátásokkal szembeni 
védelmet és a bérek csökkentését, 
valamint a vezetőknek járó bónuszok és a 
részvényesi osztalékfizetés tilalmát. Mivel 
állami eszközöket használnak a 
foglalkoztatás szintjének fenntartására, az 
uniós támogatás kedvezményezettjeinek 
nem szabad az adóparadicsomokban 
székhellyel rendelkezniük, és nem szabad 
veszélyeztetniük a kollektív tárgyalásokat, 
a munkavállalók részvételét vagy a 
vállalati döntéshozatali folyamatok során 
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az együttes döntést.

Or. en

Módosítás 92
Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az ESZA tekintetében a kiegészítő 
forrásokat a tagállamoknak elsősorban a 
munkahelyek megőrzésére kell 
felhasználniuk, többek között a csökkentett 
munkaidős foglalkoztatás, az 
önfoglalkoztatóknak nyújtott támogatás, a 
– különösen a kiszolgáltatott helyzetben 
lévőket figyelembe vevő – 
munkahelyteremtés, a fiatalok 
foglalkoztatásával kapcsolatos 
intézkedések támogatása, az oktatási és 
képzési tevékenységek, a készségfejlesztés, 
valamint az általános érdekű, gyermekekre 
is kiterjedő szociális szolgáltatások 
elérhetőségének megkönnyítése révén. 
Hangsúlyozni kell, hogy a jelenlegi 
rendkívüli körülmények között a 
munkavállalók és az önfoglalkoztatók 
Covid19-világjárvánnyal kapcsolatos 
csökkentett munkaidős foglalkoztatásához 
abban az esetben is nyújtható támogatás, ha 
az nem párosul aktív munkaerőpiaci 
intézkedésekkel (kivéve, ha a nemzeti 
jogszabályok előírnak ilyen 
intézkedéseket). A csökkentett munkaidős 
foglalkoztatáshoz nyújtott uniós támogatást 
időben korlátozni kell.

(10) Az ESZA tekintetében a kiegészítő 
forrásokat a tagállamoknak elsősorban 
általában az oktatásba való beruházásra, 
konkrétan pedig a munkahelyek 
megőrzésére kell felhasználniuk, többek 
között a csökkentett munkaidős 
foglalkoztatás, az önfoglalkoztatóknak 
nyújtott támogatás, a – különösen a 
kiszolgáltatott helyzetben lévőket 
figyelembe vevő – munkahelyteremtés, a 
fiatalok foglalkoztatásával kapcsolatos 
intézkedések támogatása, az oktatási és 
képzési tevékenységek, a készségfejlesztés, 
valamint az általános érdekű, gyermekekre 
is kiterjedő szociális szolgáltatások 
elérhetőségének megkönnyítése révén. 
Mivel továbbra is fontos a koronavírus 
terjedésének késleltetése annak elkerülése 
érdekében, hogy ne kelljen olyan további 
elszigetelési intézkedéseket hozni, amelyek 
akadályozhatják a gazdaság sikeres 
válságelhárítását és helyreállítását, az 
ESZA-nak továbbra is támogatnia kell az 
ilyen típusú műveleteket a kiegészítő 
forrásokkal. Hangsúlyozni kell, hogy a 
jelenlegi rendkívüli körülmények között a 
munkavállalók és az önfoglalkoztatók 
Covid19-világjárvánnyal kapcsolatos 
csökkentett munkaidős foglalkoztatásához 
abban az esetben is nyújtható támogatás, ha 
az nem párosul aktív munkaerőpiaci 
intézkedésekkel (kivéve, ha a nemzeti 
jogszabályok előírnak ilyen 
intézkedéseket). A csökkentett munkaidős 
foglalkoztatáshoz nyújtott uniós támogatást 



PE655.753v01-00 62/172 AM\1210606HU.docx

HU

időben korlátozni kell.

Or. en

Módosítás 93
Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az ESZA tekintetében a kiegészítő 
forrásokat a tagállamoknak elsősorban a 
munkahelyek megőrzésére kell 
felhasználniuk, többek között a csökkentett 
munkaidős foglalkoztatás, az 
önfoglalkoztatóknak nyújtott támogatás, a 
– különösen a kiszolgáltatott helyzetben 
lévőket figyelembe vevő – 
munkahelyteremtés, a fiatalok 
foglalkoztatásával kapcsolatos 
intézkedések támogatása, az oktatási és 
képzési tevékenységek, a készségfejlesztés, 
valamint az általános érdekű, gyermekekre 
is kiterjedő szociális szolgáltatások 
elérhetőségének megkönnyítése révén. 
Hangsúlyozni kell, hogy a jelenlegi 
rendkívüli körülmények között a 
munkavállalók és az önfoglalkoztatók 
Covid19-világjárvánnyal kapcsolatos 
csökkentett munkaidős foglalkoztatásához 
abban az esetben is nyújtható támogatás, ha 
az nem párosul aktív munkaerőpiaci 
intézkedésekkel (kivéve, ha a nemzeti 
jogszabályok előírnak ilyen 
intézkedéseket). A csökkentett munkaidős 
foglalkoztatáshoz nyújtott uniós 
támogatást időben korlátozni kell.

(10) Az ESZA tekintetében a kiegészítő 
forrásokat a tagállamoknak elsősorban a 
munkahelyek megőrzésére kell 
felhasználniuk, figyelembe véve a legkülső 
régiók, a vidéki és elnéptelenedett 
területek, valamint az ipari átmenettel 
érintett területek szükségleteit, többek 
között, de nem kizárólag a csökkentett 
munkaidős foglalkoztatás, az 
önfoglalkoztatóknak nyújtott támogatás, a 
– különösen a kiszolgáltatott helyzetben 
lévőket és a folyamatos gazdasági válság 
terheit viselő nők figyelembe vevő – 
munkahelyteremtés, a fiatalok 
foglalkoztatásával kapcsolatos 
intézkedések támogatása, az oktatási és 
képzési tevékenységek, a digitálisabb és 
online oktatási rendszerre való átállás, a 
készségfejlesztés, valamint az általános 
érdekű, gyermekekre és a kiszolgáltatottak 
helyzetben lévőkre is kiterjedő szociális 
szolgáltatások elérhetőségének 
megkönnyítése révén. Hangsúlyozni kell, 
hogy a jelenlegi rendkívüli körülmények 
között a munkavállalók és az 
önfoglalkoztatók Covid19-világjárvánnyal 
kapcsolatos csökkentett munkaidős 
foglalkoztatásához abban az esetben is 
nyújtható támogatás, ha az nem párosul 
aktív munkaerőpiaci intézkedésekkel 
(kivéve, ha a nemzeti jogszabályok 
előírnak ilyen intézkedéseket).

Or. en
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Módosítás 94
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az ESZA tekintetében a kiegészítő 
forrásokat a tagállamoknak elsősorban a 
munkahelyek megőrzésére kell 
felhasználniuk, többek között a csökkentett 
munkaidős foglalkoztatás, az 
önfoglalkoztatóknak nyújtott támogatás, a 
– különösen a kiszolgáltatott helyzetben 
lévőket figyelembe vevő – 
munkahelyteremtés, a fiatalok 
foglalkoztatásával kapcsolatos 
intézkedések támogatása, az oktatási és 
képzési tevékenységek, a készségfejlesztés, 
valamint az általános érdekű, gyermekekre 
is kiterjedő szociális szolgáltatások 
elérhetőségének megkönnyítése révén. 
Hangsúlyozni kell, hogy a jelenlegi 
rendkívüli körülmények között a 
munkavállalók és az önfoglalkoztatók 
Covid19-világjárvánnyal kapcsolatos 
csökkentett munkaidős foglalkoztatásához 
abban az esetben is nyújtható támogatás, ha 
az nem párosul aktív munkaerőpiaci 
intézkedésekkel (kivéve, ha a nemzeti 
jogszabályok előírnak ilyen 
intézkedéseket). A csökkentett munkaidős 
foglalkoztatáshoz nyújtott uniós támogatást 
időben korlátozni kell.

(10) Az ESZA tekintetében a kiegészítő 
forrásokat a tagállamoknak elsősorban a 
munkahelyek – vidéki térségekre is 
kiterjedő – megőrzésére kell 
felhasználniuk, többek között a csökkentett 
munkaidős foglalkoztatás, az 
önfoglalkoztatóknak nyújtott támogatás, a 
– különösen a kiszolgáltatott helyzetben 
lévőket figyelembe vevő – 
munkahelyteremtés, a fiatalok 
foglalkoztatásával kapcsolatos 
intézkedések támogatása, az oktatási és 
képzési tevékenységek, a készségfejlesztés, 
valamint a magas színvonalú 
szolgáltatásokhoz, többek között a 
gyermekekre, az idősekre és a 
fogyatékosokra is kiterjedő általános 
érdekű egészségügyi és szociális 
szolgáltatások elérhetőségének 
megkönnyítése révén. Hangsúlyozni kell, 
hogy a jelenlegi rendkívüli körülmények 
között a munkavállalók és az 
önfoglalkoztatók Covid19-világjárvánnyal 
kapcsolatos csökkentett munkaidős 
foglalkoztatásához abban az esetben is 
nyújtható támogatás, ha az nem párosul 
aktív munkaerőpiaci intézkedésekkel 
(kivéve, ha a nemzeti jogszabályok 
előírnak ilyen intézkedéseket). A 
csökkentett munkaidős foglalkoztatáshoz 
nyújtott uniós támogatást időben korlátozni 
kell.

Or. en

Módosítás 95
Monika Vana
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az ESZA tekintetében a kiegészítő 
forrásokat a tagállamoknak elsősorban a 
munkahelyek megőrzésére kell 
felhasználniuk, többek között a csökkentett 
munkaidős foglalkoztatás, az 
önfoglalkoztatóknak nyújtott támogatás, a 
– különösen a kiszolgáltatott helyzetben 
lévőket figyelembe vevő – 
munkahelyteremtés, a fiatalok 
foglalkoztatásával kapcsolatos 
intézkedések támogatása, az oktatási és 
képzési tevékenységek, a készségfejlesztés, 
valamint az általános érdekű, 
gyermekekre is kiterjedő szociális 
szolgáltatások elérhetőségének 
megkönnyítése révén. Hangsúlyozni kell, 
hogy a jelenlegi rendkívüli körülmények 
között a munkavállalók és az 
önfoglalkoztatók Covid19-világjárvánnyal 
kapcsolatos csökkentett munkaidős 
foglalkoztatásához abban az esetben is 
nyújtható támogatás, ha az nem párosul 
aktív munkaerőpiaci intézkedésekkel 
(kivéve, ha a nemzeti jogszabályok 
előírnak ilyen intézkedéseket). A 
csökkentett munkaidős foglalkoztatáshoz 
nyújtott uniós támogatást időben korlátozni 
kell.

(10) Az ESZA tekintetében a kiegészítő 
forrásokat a tagállamoknak elsősorban a 
munkahelyek – vidéki térségekre is 
kiterjedő – megőrzésére kell 
felhasználniuk, többek között a csökkentett 
munkaidős foglalkoztatás, az 
önfoglalkoztatóknak nyújtott támogatás, a 
– különösen a kiszolgáltatott helyzetben 
lévőket figyelembe vevő – 
munkahelyteremtés, a fiatalok 
foglalkoztatásával kapcsolatos 
intézkedések támogatása, az oktatási és 
képzési tevékenységek, a készségfejlesztés, 
valamint az egyetemes, inkluzív, 
hozzáférhető, megfizethető és magas 
színvonalú szolgáltatásokhoz, többek 
között az általános érdekű egészségügyi és 
szociális szolgáltatások elérhetőségének 
megkönnyítése révén, különösen 
összpontosítva a gondozási és a 
gyermekgondozási ágazat rezilienciájának 
kiépítésére, valamint a kiszolgáltatott 
csoportok és a gyermekek hozzáférésének 
javítására. Hangsúlyozni kell, hogy a 
jelenlegi rendkívüli körülmények között a 
munkavállalók és az önfoglalkoztatók 
Covid19-világjárvánnyal kapcsolatos 
csökkentett munkaidős foglalkoztatásához 
abban az esetben is nyújtható támogatás, ha 
az nem párosul aktív munkaerőpiaci 
intézkedésekkel (kivéve, ha a nemzeti 
jogszabályok előírnak ilyen 
intézkedéseket). A csökkentett munkaidős 
foglalkoztatáshoz nyújtott uniós támogatást 
időben korlátozni kell.

Or. en

Módosítás 96
Martina Michels
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Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az ESZA tekintetében a kiegészítő 
forrásokat a tagállamoknak elsősorban a 
munkahelyek megőrzésére kell 
felhasználniuk, többek között a csökkentett 
munkaidős foglalkoztatás, az 
önfoglalkoztatóknak nyújtott támogatás, a 
– különösen a kiszolgáltatott helyzetben 
lévőket figyelembe vevő – 
munkahelyteremtés, a fiatalok 
foglalkoztatásával kapcsolatos 
intézkedések támogatása, az oktatási és 
képzési tevékenységek, a készségfejlesztés, 
valamint az általános érdekű, gyermekekre 
is kiterjedő szociális szolgáltatások 
elérhetőségének megkönnyítése révén. 
Hangsúlyozni kell, hogy a jelenlegi 
rendkívüli körülmények között a 
munkavállalók és az önfoglalkoztatók 
Covid19-világjárvánnyal kapcsolatos 
csökkentett munkaidős foglalkoztatásához 
abban az esetben is nyújtható támogatás, ha 
az nem párosul aktív munkaerőpiaci 
intézkedésekkel (kivéve, ha a nemzeti 
jogszabályok előírnak ilyen 
intézkedéseket). A csökkentett munkaidős 
foglalkoztatáshoz nyújtott uniós támogatást 
időben korlátozni kell.

(10) Az ESZA tekintetében a kiegészítő 
forrásokat a tagállamoknak elsősorban a 
munkahelyek megőrzésére kell 
felhasználniuk, többek között a csökkentett 
munkaidős foglalkoztatás, az 
önfoglalkoztatóknak, az önfoglalkoztató 
szakembereknek és szabadúszóknak, 
művészeknek és a bizonytalan 
munkafeltételek mellett foglalkoztatott 
kreatív dolgozóknak nyújtott támogatás, a 
– különösen a kiszolgáltatott helyzetben 
lévőket figyelembe vevő – 
munkahelyteremtés, a fiatalok 
foglalkoztatásával kapcsolatos 
intézkedések támogatása, az oktatási és 
képzési tevékenységek, a készségfejlesztés, 
a szociális gazdaság támogatása, valamint 
az általános érdekű, gyermekekre is 
kiterjedő szociális szolgáltatások 
elérhetőségének megkönnyítése révén. 
Hangsúlyozni kell, hogy a jelenlegi 
rendkívüli körülmények között a 
munkavállalók és az önfoglalkoztatók 
Covid19-világjárvánnyal kapcsolatos 
csökkentett munkaidős foglalkoztatásához 
abban az esetben is nyújtható támogatás, ha 
az nem párosul aktív munkaerőpiaci 
intézkedésekkel (kivéve, ha a nemzeti 
jogszabályok előírnak ilyen 
intézkedéseket). A csökkentett munkaidős 
foglalkoztatáshoz nyújtott uniós támogatást 
időben korlátozni kell.

Or. en

Módosítás 97
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az ESZA tekintetében a kiegészítő 
forrásokat a tagállamoknak elsősorban a 
munkahelyek megőrzésére kell 
felhasználniuk, többek között a csökkentett 
munkaidős foglalkoztatás, az 
önfoglalkoztatóknak nyújtott támogatás, a 
– különösen a kiszolgáltatott helyzetben 
lévőket figyelembe vevő – 
munkahelyteremtés, a fiatalok 
foglalkoztatásával kapcsolatos 
intézkedések támogatása, az oktatási és 
képzési tevékenységek, a készségfejlesztés, 
valamint az általános érdekű, gyermekekre 
is kiterjedő szociális szolgáltatások 
elérhetőségének megkönnyítése révén. 
Hangsúlyozni kell, hogy a jelenlegi 
rendkívüli körülmények között a 
munkavállalók és az önfoglalkoztatók 
Covid19-világjárvánnyal kapcsolatos 
csökkentett munkaidős foglalkoztatásához 
abban az esetben is nyújtható támogatás, ha 
az nem párosul aktív munkaerőpiaci 
intézkedésekkel (kivéve, ha a nemzeti 
jogszabályok előírnak ilyen 
intézkedéseket). A csökkentett munkaidős 
foglalkoztatáshoz nyújtott uniós támogatást 
időben korlátozni kell.

(10) Az ESZA tekintetében a kiegészítő 
forrásokat a tagállamoknak elsősorban a 
munkahelyek – vidéki, szigeti és 
hegyvidéki térségekre is kiterjedő – 
megőrzésére kell felhasználniuk, a 
csökkentett munkaidős foglalkoztatás, az 
önfoglalkoztatóknak nyújtott támogatás, a 
– különösen a kiszolgáltatott helyzetben 
lévő polgárokat figyelembe vevő – 
munkahelyteremtés, a fiatalok 
foglalkoztatásával kapcsolatos 
intézkedések támogatása, az oktatási és 
képzési tevékenységek, a készségfejlesztés, 
valamint az általános érdekű, gyermekekre 
is kiterjedő szociális szolgáltatások 
elérhetőségének megkönnyítése révén is. 
Hangsúlyozni kell, hogy a jelenlegi 
rendkívüli körülmények között a 
munkavállalók és az önfoglalkoztatók 
Covid19-világjárvánnyal kapcsolatos 
csökkentett munkaidős foglalkoztatásához 
abban az esetben is nyújtható támogatás, ha 
az nem párosul aktív munkaerőpiaci 
intézkedésekkel (kivéve, ha a nemzeti 
jogszabályok előírnak ilyen 
intézkedéseket). A csökkentett munkaidős 
foglalkoztatáshoz nyújtott uniós támogatást 
időben korlátozni kell.

Or. en

Módosítás 98
Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az ESZA tekintetében a kiegészítő 
forrásokat a tagállamoknak elsősorban a 
munkahelyek megőrzésére kell 
felhasználniuk, többek között a csökkentett 
munkaidős foglalkoztatás, az 
önfoglalkoztatóknak nyújtott támogatás, a 

(10) Az ESZA tekintetében a kiegészítő 
forrásokat a tagállamoknak elsősorban a 
munkahelyek megőrzésére kell 
felhasználniuk, többek között a csökkentett 
munkaidős foglalkoztatás, az 
önfoglalkoztatóknak nyújtott támogatás, a 
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– különösen a kiszolgáltatott helyzetben 
lévőket figyelembe vevő – 
munkahelyteremtés, a fiatalok 
foglalkoztatásával kapcsolatos 
intézkedések támogatása, az oktatási és 
képzési tevékenységek, a készségfejlesztés, 
valamint az általános érdekű, gyermekekre 
is kiterjedő szociális szolgáltatások 
elérhetőségének megkönnyítése révén. 
Hangsúlyozni kell, hogy a jelenlegi 
rendkívüli körülmények között a 
munkavállalók és az önfoglalkoztatók 
Covid19-világjárvánnyal kapcsolatos 
csökkentett munkaidős foglalkoztatásához 
abban az esetben is nyújtható támogatás, ha 
az nem párosul aktív munkaerőpiaci 
intézkedésekkel (kivéve, ha a nemzeti 
jogszabályok előírnak ilyen 
intézkedéseket). A csökkentett munkaidős 
foglalkoztatáshoz nyújtott uniós támogatást 
időben korlátozni kell.

– különösen a kiszolgáltatott helyzetben 
lévőket figyelembe vevő – 
munkahelyteremtés, a fiatalok 
foglalkoztatásával kapcsolatos 
intézkedések támogatása, az oktatási és 
képzési tevékenységek, a készségfejlesztés, 
az általános érdekű, gyermekekre is 
kiterjedő szociális szolgáltatások 
elérhetőségének megkönnyítése, valamint 
a szegénység többek között támogató 
intézkedések és a közszolgáltatások 
biztosításának megerősítése útján történő 
csökkentése révén. Hangsúlyozni kell, 
hogy a jelenlegi rendkívüli körülmények 
között a munkavállalók és az 
önfoglalkoztatók Covid19-világjárvánnyal 
kapcsolatos csökkentett munkaidős 
foglalkoztatásához abban az esetben is 
nyújtható támogatás, ha az nem párosul 
aktív munkaerőpiaci intézkedésekkel 
(kivéve, ha a nemzeti jogszabályok 
előírnak ilyen intézkedéseket). A 
csökkentett munkaidős foglalkoztatáshoz 
nyújtott uniós támogatást időben korlátozni 
kell.

Or. en

Módosítás 99
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az ESZA tekintetében a kiegészítő 
forrásokat a tagállamoknak elsősorban a 
munkahelyek megőrzésére kell 
felhasználniuk, többek között a csökkentett 
munkaidős foglalkoztatás, az 
önfoglalkoztatóknak nyújtott támogatás, a 
– különösen a kiszolgáltatott helyzetben 
lévőket figyelembe vevő – 
munkahelyteremtés, a fiatalok 
foglalkoztatásával kapcsolatos 
intézkedések támogatása, az oktatási és 

(10) Az ESZA tekintetében a kiegészítő 
forrásokat a tagállamoknak elsősorban a 
munkahelyek megőrzésére kell 
felhasználniuk, többek között a csökkentett 
munkaidős foglalkoztatás, az 
önfoglalkoztatóknak nyújtott támogatás, a 
– különösen a kiszolgáltatott helyzetben 
lévőket figyelembe vevő – 
munkahelyteremtés, a fiatalok 
foglalkoztatásával kapcsolatos 
intézkedések támogatása, az oktatási és 
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képzési tevékenységek, a készségfejlesztés, 
valamint az általános érdekű, gyermekekre 
is kiterjedő szociális szolgáltatások 
elérhetőségének megkönnyítése révén. 
Hangsúlyozni kell, hogy a jelenlegi 
rendkívüli körülmények között a 
munkavállalók és az önfoglalkoztatók 
Covid19-világjárvánnyal kapcsolatos 
csökkentett munkaidős foglalkoztatásához 
abban az esetben is nyújtható támogatás, ha 
az nem párosul aktív munkaerőpiaci 
intézkedésekkel (kivéve, ha a nemzeti 
jogszabályok előírnak ilyen 
intézkedéseket). A csökkentett munkaidős 
foglalkoztatáshoz nyújtott uniós támogatást 
időben korlátozni kell.

képzési tevékenységek, az idősebb 
munkavállalóknak az új munkaerőpiaci 
igényekhez történő alkalmazkodását 
lehetővé tévő készségfejlesztés; valamint 
az általános érdekű, gyermekekre is 
kiterjedő szociális szolgáltatások 
elérhetőségének megkönnyítése révén. 
Hangsúlyozni kell, hogy a jelenlegi 
rendkívüli körülmények között a 
munkavállalók és az önfoglalkoztatók 
Covid19-világjárvánnyal kapcsolatos 
csökkentett munkaidős foglalkoztatásához 
abban az esetben is nyújtható támogatás, ha 
az nem párosul aktív munkaerőpiaci 
intézkedésekkel (kivéve, ha a nemzeti 
jogszabályok előírnak ilyen 
intézkedéseket). A csökkentett munkaidős 
foglalkoztatáshoz nyújtott uniós támogatást 
időben korlátozni kell.

Or. es

Módosítás 100
Elisabetta Gualmini, Andrea Cozzolino

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az ESZA tekintetében a kiegészítő 
forrásokat a tagállamoknak elsősorban a 
munkahelyek megőrzésére kell 
felhasználniuk, többek között a csökkentett 
munkaidős foglalkoztatás, az 
önfoglalkoztatóknak nyújtott támogatás, a 
– különösen a kiszolgáltatott helyzetben 
lévőket figyelembe vevő – 
munkahelyteremtés, a fiatalok 
foglalkoztatásával kapcsolatos 
intézkedések támogatása, az oktatási és 
képzési tevékenységek, a készségfejlesztés, 
valamint az általános érdekű, gyermekekre 
is kiterjedő szociális szolgáltatások 
elérhetőségének megkönnyítése révén. 
Hangsúlyozni kell, hogy a jelenlegi 
rendkívüli körülmények között a 

(10) Az ESZA tekintetében a kiegészítő 
forrásokat a tagállamoknak elsősorban a 
munkahelyek megőrzésére kell 
felhasználniuk, többek között a csökkentett 
munkaidős foglalkoztatás, az 
önfoglalkoztatóknak nyújtott támogatás, a 
– különösen a kiszolgáltatott helyzetben 
lévőket figyelembe vevő – 
munkahelyteremtés, a fiatalok 
foglalkoztatásával kapcsolatos 
intézkedések támogatása, az oktatási és 
képzési tevékenységek, a szociális 
gazdasággal kapcsolatos vállalkozások 
támogatása, a készségfejlesztés, valamint 
az általános érdekű, gyermekekre is 
kiterjedő szociális szolgáltatások 
elérhetőségének megkönnyítése révén. 
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munkavállalók és az önfoglalkoztatók 
Covid19-világjárvánnyal kapcsolatos 
csökkentett munkaidős foglalkoztatásához 
abban az esetben is nyújtható támogatás, ha 
az nem párosul aktív munkaerőpiaci 
intézkedésekkel (kivéve, ha a nemzeti 
jogszabályok előírnak ilyen 
intézkedéseket). A csökkentett munkaidős 
foglalkoztatáshoz nyújtott uniós támogatást 
időben korlátozni kell.

Hangsúlyozni kell, hogy a jelenlegi 
rendkívüli körülmények között a 
munkavállalók és az önfoglalkoztatók 
Covid19-világjárvánnyal kapcsolatos 
csökkentett munkaidős foglalkoztatásához 
abban az esetben is nyújtható támogatás, ha 
az nem párosul aktív munkaerőpiaci 
intézkedésekkel (kivéve, ha a nemzeti 
jogszabályok előírnak ilyen 
intézkedéseket). A csökkentett munkaidős 
foglalkoztatáshoz nyújtott uniós támogatást 
időben korlátozni kell.

Or. en

Módosítás 101
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A válság hatásaira adott válasz 
összefüggésében a kiegészítő források 
hozzájárulnak az egyenlőtlenségek 
megszüntetéséhez, a nemek közötti 
egyenlőség előmozdításához és a nemek 
közötti esélyegyenlőség érvényesítéséhez, 
valamint a nemi, faji vagy etnikai 
származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, 
életkoron vagy szexuális irányultságon 
alapuló megkülönböztetés elleni 
küzdelemhez az EUSZ 2. cikkében, az 
EUMSZ 10. cikkében és az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának 21. cikkében 
foglaltak szerint. A válságelhárító eszköz 
végrehajtásának valamennyi szakaszában 
részt vevő valamennyi érdekelt fél vállalja 
a nemek közötti egyenlőség előmozdítását 
és a nőkre gyakorolthatás 
figyelembevételét, mivel a válság 
aránytalanul nagy mértékben érinti a 
nőket;

Or. en



PE655.753v01-00 70/172 AM\1210606HU.docx

HU

Módosítás 102
Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Az egészségügyi rendszerekhez 
való hozzáférés biztosítása érdekében 
egyértelművé kell tenni, hogy a 
koronavírus terjedésének késleltetésére 
irányuló valamennyi műveletet az ESZA 
megfelelő beruházási prioritása szerint 
lehet programozni. Ezért ezeket az 
intézkedéseket a Covid19 kitörésétől 
kezdve kell alkalmazni. A végrehajtás 
megkönnyítése érdekében egységes 
szabályokat kell alkalmazni az ESZA által 
a Covid19-világjárványt követően 
támogatott, rövidített munkaidős 
rendszerekre, függetlenül attól, hogy 
ezeket a rendszereket kiegészítő források 
támogatják-e vagy sem.

Or. en

Módosítás 103
Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A beruházások felgyorsítása, 
valamint a gazdasági növekedés és a 
munkahelyteremtés ösztönzése érdekében 
a tagállamok a kiegészítő forrásokat is 
felhasználhatják a projektek 
társfinanszírozási arányának növelésére, 
a beruházások 2020. szeptember 1. és 
2021. december 31. között végrehajtott 
része tekintetében, még akkor is, ha a 
projektek e rendelet hatálybalépése előtt 
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kezdeményezték vagy hagyták jóvá.

Or. en

Módosítás 104
Tomislav Sokol, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, Krzysztof 
Hetman, Stelios Kympouropoulos

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Annak érdekében, hogy a 
tagállamok elegendő pénzügyi eszközzel 
rendelkezzenek a Covid19-világjárvány 
okozta válság elhárítására szolgáló 
intézkedéseik gyors végrehajtásához, 
illetve a zöld, digitális és reziliens 
gazdasági helyreállítás előkészítéséhez, a 
kiegészítő forrásokból támogatott 
intézkedések mielőbbi végrehajtása végett 
magasabb arányú kezdeti előfinanszírozást 
kell rendelkezésükre bocsátani. A kezdeti 
előfinanszírozás azt hivatott biztosítani, 
hogy a tagállamok szükség esetén előleget 
fizethessenek, és a kifizetési kérelmek 
beérkezését követően késedelem nélkül 
visszatérítést nyújthassanak a 
kedvezményezetteknek.

(11) Annak érdekében, hogy a 
tagállamok elegendő pénzügyi eszközzel 
rendelkezzenek a Covid19-világjárvány 
okozta válság elhárítására szolgáló 
intézkedéseik gyors végrehajtásához, 
illetve az egészségügyi rendszerek és a 
gazdaság zöld, digitális és reziliens 
helyreállítása előkészítéséhez, a kiegészítő 
forrásokból támogatott intézkedések 
mielőbbi végrehajtása végett magasabb 
arányú kezdeti előfinanszírozást vagy – 
adott esetben – éves előfinanszírozást kell 
rendelkezésükre bocsátani. Ez az 
előfinanszírozási arány védelmi 
mechanizmusként szolgál majd a 
gazdasági és társadalmi 
következményekkel szemben, mivel az 
alapok kedvezményezettjeinek erős 
lendületre van szükségük a pénzügyi 
likviditás biztosításához. A kezdeti 
előfinanszírozás azt hivatott biztosítani, 
hogy a tagállamok szükség esetén előleget 
fizethessenek, és a kifizetési kérelmek 
beérkezését követően késedelem nélkül 
visszatérítést nyújthassanak a 
kedvezményezetteknek, mivel az 
elérhetőbb erőforrások jobbb reagálási 
lehetőséget is jelentenek.

Or. en

Módosítás 105
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Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Annak érdekében, hogy a 
tagállamok elegendő pénzügyi eszközzel 
rendelkezzenek a Covid19-világjárvány 
okozta válság elhárítására szolgáló 
intézkedéseik gyors végrehajtásához, 
illetve a zöld, digitális és reziliens 
gazdasági helyreállítás előkészítéséhez, a 
kiegészítő forrásokból támogatott 
intézkedések mielőbbi végrehajtása végett 
magasabb arányú kezdeti előfinanszírozást 
kell rendelkezésükre bocsátani. A kezdeti 
előfinanszírozás azt hivatott biztosítani, 
hogy a tagállamok szükség esetén előleget 
fizethessenek, és a kifizetési kérelmek 
beérkezését követően késedelem nélkül 
visszatérítést nyújthassanak a 
kedvezményezetteknek.

(11) Annak érdekében, hogy a 
tagállamok elegendő pénzügyi eszközzel 
rendelkezzenek a Covid19-világjárvány és 
társadalmi következményei okozta válság 
elhárítására szolgáló intézkedéseik gyors 
végrehajtásához, illetve a zöld, digitális és 
reziliens gazdasági helyreállítás 
előkészítéséhez, a „ne árts” elvét 
tiszteletben tartva, a kiegészítő forrásokból 
támogatott intézkedések mielőbbi 
végrehajtása végett magasabb arányú 
kezdeti előfinanszírozást kell 
rendelkezésükre bocsátani. A kezdeti 
előfinanszírozás azt hivatott biztosítani, 
hogy a tagállamok szükség esetén előleget 
fizethessenek, és a kifizetési kérelmek 
beérkezését követően késedelem nélkül 
visszatérítést nyújthassanak a 
kedvezményezetteknek.

Or. en

Módosítás 106
Martina Michels

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Annak érdekében, hogy a 
tagállamok elegendő pénzügyi eszközzel 
rendelkezzenek a Covid19-világjárvány 
okozta válság elhárítására szolgáló 
intézkedéseik gyors végrehajtásához, 
illetve a zöld, digitális és reziliens 
gazdasági helyreállítás előkészítéséhez, a 
kiegészítő forrásokból támogatott 
intézkedések mielőbbi végrehajtása végett 

(11) Annak érdekében, hogy a 
tagállamok elegendő pénzügyi eszközzel 
rendelkezzenek a Covid19-világjárvány 
okozta válság elhárítására szolgáló 
intézkedéseik gyors végrehajtásához, 
illetve a méltányos zöld, digitális és 
reziliens gazdasági helyreállítás 
előkészítéséhez, a kiegészítő forrásokból 
támogatott intézkedések mielőbbi 
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magasabb arányú kezdeti előfinanszírozást 
kell rendelkezésükre bocsátani. A kezdeti 
előfinanszírozás azt hivatott biztosítani, 
hogy a tagállamok szükség esetén előleget 
fizethessenek, és a kifizetési kérelmek 
beérkezését követően késedelem nélkül 
visszatérítést nyújthassanak a 
kedvezményezetteknek.

végrehajtása végett magasabb arányú 
kezdeti előfinanszírozást kell 
rendelkezésükre bocsátani. A kezdeti 
előfinanszírozás azt hivatott biztosítani, 
hogy a tagállamok szükség esetén előleget 
fizethessenek, és a kifizetési kérelmek 
beérkezését követően késedelem nélkül 
visszatérítést nyújthassanak a 
kedvezményezetteknek.

Or. en

Módosítás 107
Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Annak érdekében, hogy növeljék a 
kedvezményezettek azon képességét, hogy 
adott esetben gyorsan kezdeményezzenek 
beruházásokat, a tagállamoknak magas 
szintű kezdeti előfinanszírozást kell 
biztosítaniuk a projektekhez.

Or. en

Módosítás 108
Monika Vana, Katrin Langensiepen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A tagállamoknak kellő 
rugalmasságot kell biztosítani ahhoz, hogy 
a kiegészítő forrásokat az új, célzott 
operatív programokhoz vagy a már 
meglévő programokon belüli új prioritási 
tengelyekhez rendelhessék. A gyors 
végrehajtás érdekében az új, célzott 

(12) A tagállamoknak kellő 
rugalmasságot kell biztosítani ahhoz, hogy 
a kiegészítő forrásokat az új, célzott 
operatív programokhoz vagy a már 
meglévő programokon belüli új prioritási 
tengelyekhez rendelhessék. Az 
erőforrásokat elsősorban a regionális 
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operatív programok esetében kizárólag az 
ERFA-ból, az ESZA-ból vagy a Kohéziós 
Alapból támogatott meglévő operatív 
programok kijelölt hatóságait lehet 
kijelölni. A tagállamoknak nem kell 
előzetes értékelést végezniük, és a 
Bizottsághoz jóváhagyásra benyújtandó 
operatív programhoz szükséges elemeket 
korlátozni kell.

programokhoz kell elkülöníteni, 
amennyiben vannak ilyen programok, a 
leginkább sújtott régiókkal kapcsolatosan 
az (5) preambulumbekezdésben 
meghatározott célkitűzéssel összhangban. 
A gyors végrehajtás érdekében az új, 
célzott operatív programok esetében 
kizárólag az ERFA-ból, az ESZA-ból vagy 
a Kohéziós Alapból támogatott meglévő 
operatív programok kijelölt hatóságait 
lehet kijelölni. A tagállamoknak nem kell 
előzetes értékelést végezniük, és a 
Bizottsághoz jóváhagyásra benyújtandó 
operatív programhoz szükséges elemeket 
korlátozni kell. A REACT-EU azonban 
nem támogathat olyan tevékenységeket, 
amelyek hozzájárulnak a szegregációhoz 
vagy a társadalmi kirekesztéshez, vagy 
amelyek a tagállamok szegénységi 
küszöbénél alacsonyabb jövedelmet 
biztosítanak. A nemekkel kapcsolatos 
szempontokat valamennyi végrehajtott 
programban figyelembe kell venni azok 
előkészítése, végrehajtása, nyomon 
követése és értékelése során. Ennek 
megfelelően a REACT-EU programnak 
meg kell felelnie az Európai Unió 
Alapjogi Chartája 21. cikkének, amely 
kimondja, hogy tilos bármilyen, nemen, 
fajon, színen, etnikai vagy társadalmi 
származáson, genetikai tulajdonságon, 
nyelven, valláson vagy meggyőződésen, 
politikai vagy más véleményen, nemzeti 
kisebbséghez tartozáson, vagyoni 
helyzeten, születésen, fogyatékosságon, 
koron vagy szexuális irányultságon 
alapuló megkülönböztetés;

Or. en

Módosítás 109
Isabel Carvalhais

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés



AM\1210606HU.docx 75/172 PE655.753v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A tagállami költségvetésekre a 
Covid19-világjárvány okozta válság 
elhárítása és a zöld, digitális és reziliens 
gazdasági helyreállítás előkészítése miatt 
nehezedő terhek enyhítése érdekében a 
tagállamoknak kivételes jelleggel 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a 
kiegészítő forrásokból támogatást nyújtó 
operatív programok külön prioritási 
tengelyeire akár 100 %-os 
társfinanszírozási arány alkalmazását 
kérjék.

(13) A tagállami költségvetésekre a 
Covid19-világjárvány okozta válság 
elhárítása és a zöld, digitális és reziliens 
gazdasági helyreállítás előkészítése miatt 
nehezedő terhek enyhítése érdekében a 
tagállamoknak kivételes jelleggel 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a 
kiegészítő forrásokból támogatást nyújtó 
operatív programok külön prioritási 
tengelyeire akár 100 %-os 
társfinanszírozási arány alkalmazását 
kérjék. A legkülső régiókban a REACT-
EU keretein belül garantálni kell a 
strukturális alapokból történő 100%-os 
előfinanszírozást a gazdasági fellendülés 
elősegítése érdekében, figyelembe véve a 
válság eredményeként meglévő 
költségvetési korlátaikat.

Or. en

Módosítás 110
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A tagállami költségvetésekre a 
Covid19-világjárvány okozta válság 
elhárítása és a zöld, digitális és reziliens 
gazdasági helyreállítás előkészítése miatt 
nehezedő terhek enyhítése érdekében a 
tagállamoknak kivételes jelleggel 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a 
kiegészítő forrásokból támogatást nyújtó 
operatív programok külön prioritási 
tengelyeire akár 100 %-os 
társfinanszírozási arány alkalmazását 
kérjék.

(13) A tagállami költségvetésekre a 
Covid19-világjárvány okozta válság 
elhárítása és a zöld, digitális és reziliens 
gazdasági helyreállítás előkészítése miatt 
nehezedő terhek enyhítése érdekében a 
tagállamoknak a „ne árts” elvét 
tiszteletben tartva kivételes jelleggel 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a 
kiegészítő forrásokból támogatást nyújtó 
operatív programok külön prioritási 
tengelyeire akár 100 %-os 
társfinanszírozási arány alkalmazását 
kérjék.

Or. en



PE655.753v01-00 76/172 AM\1210606HU.docx

HU

Módosítás 111
Tomislav Sokol, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, Krzysztof Hetman, Stelios 
Kympouropoulos

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A tagállami költségvetésekre a 
Covid19-világjárvány okozta válság 
elhárítása és a zöld, digitális és reziliens 
gazdasági helyreállítás előkészítése miatt 
nehezedő terhek enyhítése érdekében a 
tagállamoknak kivételes jelleggel 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a 
kiegészítő forrásokból támogatást nyújtó 
operatív programok külön prioritási 
tengelyeire akár 100 %-os 
társfinanszírozási arány alkalmazását 
kérjék.

(13) A tagállami költségvetésekre a 
Covid19-világjárvány okozta válság 
elhárítása és az egészségügyi rendszerek és 
a gazdaság zöld, digitális és reziliens 
helyreállítása előkészítése miatt nehezedő 
terhek enyhítése érdekében a 
tagállamoknak kivételes jelleggel 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a 
kiegészítő forrásokból támogatást nyújtó 
operatív programok külön prioritási 
tengelyeire akár 100 %-os 
társfinanszírozási arány alkalmazását 
kérjék.

Or. en

Módosítás 112
Rosa D'Amato, Chiara Gemma

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A tagállamokban az időjárási 
viszonyok és az éghajlattal összefüggő 
szélsőségek okozta katasztrófák az 1980 és 
2017 közötti időszakban a monetáris 
veszteségek mintegy 83%-át tették ki. Az 
időjárással és az éghajlattal kapcsolatos 
veszteségek az elmúlt években 
426 milliárd eurót tettek ki (2017. évi 
értékek szerint). A 2014–2020-as 
programozási időszakban konkrét 
célkitűzés áll rendelkezésre az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a 
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kockázatmegelőzés és -kezelés területén. A 
REACT-EU által biztosított kiegészítő 
források felhasználhatók a 
környezetbarátabb és fenntarthatóbb 
helyreállítás érdekében az infrastruktúra 
kiépítésére, valamint a hidrogeológiai és 
egyéb katasztrófák megelőzésére irányuló 
stratégiák és bevált gyakorlatok 
kidolgozására.

Or. en

Indokolás

Az ebben a módosításban említett adatok elérhetők az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 
jelentésében, amelyet 2019-ben tettek közzé „Economic losses from climate-related extremes 
in Europe” [Az éghajlattal kapcsolatos szélsőségekből adódó gazdasági veszteségek 
Európában] címmel (https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/direct-losses-
from-weather-disasters-3/assessment-2)

Módosítás 113
Tomislav Sokol, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, Krzysztof Hetman, Stelios 
Kympouropoulos

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Annak érdekében, hogy a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításának 
előmozdítását és a zöld, digitális és 
reziliens gazdasági helyreállítás 
előkészítését célzó kiegészítő forrásokat a 
jelenlegi programozási időszakon belül 
mielőbb felhasználhassák, indokolt a 
tagállamokat kivételes jelleggel 
mentesíteni az előzetes feltételrendszerek, 
a teljesítménytartalék, az 
eredményességmérési keret alkalmazása és 
a tematikus koncentráció – így a 
fenntartható városfejlesztésre fordítható 
ERFA-forrásokra megállapított 
küszöbértékek – követelménye alól, és a 
kiegészítő források esetében 
hasonlóképpen el kell tekinteni a 
kommunikációs stratégia kidolgozásától. 

(14) Annak érdekében, hogy a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításának 
előmozdítását és az egészségügyi 
rendszerek és a gazdaság zöld, digitális és 
reziliens helyreállításának előkészítését 
célzó kiegészítő forrásokat a jelenlegi 
programozási időszakon belül mielőbb 
felhasználhassák, indokolt a tagállamokat 
kivételes jelleggel mentesíteni az előzetes 
feltételrendszerek, a teljesítménytartalék, 
az eredményességmérési keret alkalmazása 
és a tematikus koncentráció – így a 
fenntartható városfejlesztésre fordítható 
ERFA-forrásokra megállapított 
küszöbértékek – követelménye alól, és a 
kiegészítő források esetében 
hasonlóképpen el kell tekinteni a 
kommunikációs stratégia kidolgozásától. 
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Lényeges azonban, hogy a tagállamok 
2024. december 31-ig legalább egy 
értékelés elkészítéséről gondoskodjanak, 
amelyben értékelik a kiegészítő források 
eredményességét, hatékonyságát és hatását, 
valamint azt, hogy azok miként járultak 
hozzá az új, célzott tematikus célkitűzés 
céljainak eléréséhez. Annak érdekében, 
hogy az információkat uniós szinten is 
össze lehessen hasonlítani, a Bizottság a 
tagállamokat arra ösztönzi, hogy az 
értékelést az általa kidolgozott 
programspecifikus mutatók alapján 
készítsék el. Ezenfelül gondoskodni kell 
arról is, hogy a tagállamok és az irányító 
hatóságok a tájékoztatással, 
kommunikációval és láthatósággal 
kapcsolatos feladataik ellátása során 
fokozott láthatóságot biztosítsanak az Unió 
által bevezetett rendkívüli intézkedéseknek 
és forrásoknak, és felhívják különösen a 
potenciális kedvezményezettek, a 
kedvezményezettek, a résztvevők, a 
pénzügyi eszközök végső 
kedvezményezettjei és a nyilvánosság 
figyelmét a kiegészítő források meglétére, 
mértékére és az azokból származó további 
támogatásra.

Lényeges azonban, hogy a tagállamok 
2024. december 31-ig, vagy a kiegészítő 
források 2023. és 2024. évi költségvetési 
kötelezettségvállalásokhoz való 
rendelkezésre bocsátása esetén 2026. 
december 31-ig legalább egy értékelés 
elkészítéséről gondoskodjanak, amelyben 
értékelik a kiegészítő források 
eredményességét, hatékonyságát és hatását, 
valamint azt, hogy azok miként járultak 
hozzá az új, célzott tematikus célkitűzés 
céljainak eléréséhez. Annak érdekében, 
hogy az információkat uniós szinten is 
össze lehessen hasonlítani, a Bizottság a 
tagállamokat arra ösztönzi, hogy az 
értékelést az általa kidolgozott 
programspecifikus mutatók alapján 
készítsék el. Ezenfelül gondoskodni kell 
arról is, hogy a tagállamok és az irányító 
hatóságok a tájékoztatással, 
kommunikációval és láthatósággal 
kapcsolatos feladataik ellátása során 
fokozott láthatóságot biztosítsanak az Unió 
által bevezetett rendkívüli intézkedéseknek 
és forrásoknak, és felhívják különösen a 
potenciális kedvezményezettek, a 
kedvezményezettek, a résztvevők, a 
pénzügyi eszközök végső 
kedvezményezettjei és a nyilvánosság 
figyelmét a kiegészítő források meglétére, 
mértékére és az azokból származó további 
támogatásra.

Or. en

Módosítás 114
Pascal Arimont

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Annak érdekében, hogy a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításának 
előmozdítását és a zöld, digitális és 
reziliens gazdasági helyreállítás 

(14) Annak érdekében, hogy a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításának 
előmozdítását és a zöld, digitális és 
reziliens gazdasági helyreállítás 
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előkészítését célzó kiegészítő forrásokat a 
jelenlegi programozási időszakon belül 
mielőbb felhasználhassák, indokolt a 
tagállamokat kivételes jelleggel 
mentesíteni az előzetes feltételrendszerek, 
a teljesítménytartalék, az 
eredményességmérési keret alkalmazása és 
a tematikus koncentráció – így a 
fenntartható városfejlesztésre fordítható 
ERFA-forrásokra megállapított 
küszöbértékek – követelménye alól, és a 
kiegészítő források esetében 
hasonlóképpen el kell tekinteni a 
kommunikációs stratégia kidolgozásától. 
Lényeges azonban, hogy a tagállamok 
2024. december 31-ig legalább egy 
értékelés elkészítéséről gondoskodjanak, 
amelyben értékelik a kiegészítő források 
eredményességét, hatékonyságát és hatását, 
valamint azt, hogy azok miként járultak 
hozzá az új, célzott tematikus célkitűzés 
céljainak eléréséhez. Annak érdekében, 
hogy az információkat uniós szinten is 
össze lehessen hasonlítani, a Bizottság a 
tagállamokat arra ösztönzi, hogy az 
értékelést az általa kidolgozott 
programspecifikus mutatók alapján 
készítsék el. Ezenfelül gondoskodni kell 
arról is, hogy a tagállamok és az irányító 
hatóságok a tájékoztatással, 
kommunikációval és láthatósággal 
kapcsolatos feladataik ellátása során 
fokozott láthatóságot biztosítsanak az Unió 
által bevezetett rendkívüli intézkedéseknek 
és forrásoknak, és felhívják különösen a 
potenciális kedvezményezettek, a 
kedvezményezettek, a résztvevők, a 
pénzügyi eszközök végső 
kedvezményezettjei és a nyilvánosság 
figyelmét a kiegészítő források meglétére, 
mértékére és az azokból származó további 
támogatásra.

előkészítését célzó kiegészítő forrásokat a 
jelenlegi programozási időszakon belül 
mielőbb felhasználhassák, indokolt a 
tagállamokat kivételes jelleggel 
mentesíteni az előzetes feltételrendszerek, 
a teljesítménytartalék, az 
eredményességmérési keret alkalmazása és 
a tematikus koncentráció – így a 
fenntartható városfejlesztésre fordítható 
ERFA-forrásokra megállapított 
küszöbértékek – követelménye alól, és a 
kiegészítő források esetében 
hasonlóképpen el kell tekinteni a 
kommunikációs stratégia kidolgozásától. 
Lényeges azonban, hogy a tagállamok 
2024. december 31-ig, vagy a kiegészítő 
források 2023. és 2024. évi költségvetési 
kötelezettségvállalásokhoz való 
rendelkezésre bocsátása esetén 2026. 
december 31-ig legalább egy értékelés 
elkészítéséről gondoskodjanak, amelyben 
értékelik a kiegészítő források 
eredményességét, hatékonyságát és hatását, 
valamint azt, hogy azok miként járultak 
hozzá az új, célzott tematikus célkitűzés 
céljainak eléréséhez. Annak érdekében, 
hogy az információkat uniós szinten is 
össze lehessen hasonlítani, a Bizottság a 
tagállamokat arra ösztönzi, hogy az 
értékelést az általa kidolgozott 
programspecifikus mutatók alapján 
készítsék el. Ezenfelül gondoskodni kell 
arról is, hogy a tagállamok és az irányító 
hatóságok a tájékoztatással, 
kommunikációval és láthatósággal 
kapcsolatos feladataik ellátása során 
fokozott láthatóságot biztosítsanak az Unió 
által bevezetett rendkívüli intézkedéseknek 
és forrásoknak, és felhívják különösen a 
potenciális kedvezményezettek, a 
kedvezményezettek, a résztvevők, a 
pénzügyi eszközök végső 
kedvezményezettjei és a nyilvánosság 
figyelmét a kiegészítő források meglétére, 
mértékére és az azokból származó további 
támogatásra.

Or. en
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Módosítás 115
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Annak érdekében, hogy a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításának 
előmozdítását és a zöld, digitális és 
reziliens gazdasági helyreállítás 
előkészítését célzó kiegészítő forrásokat a 
jelenlegi programozási időszakon belül 
mielőbb felhasználhassák, indokolt a 
tagállamokat kivételes jelleggel 
mentesíteni az előzetes feltételrendszerek, 
a teljesítménytartalék, az 
eredményességmérési keret alkalmazása és 
a tematikus koncentráció – így a 
fenntartható városfejlesztésre fordítható 
ERFA-forrásokra megállapított 
küszöbértékek – követelménye alól, és a 
kiegészítő források esetében 
hasonlóképpen el kell tekinteni a 
kommunikációs stratégia kidolgozásától. 
Lényeges azonban, hogy a tagállamok 
2024. december 31-ig legalább egy 
értékelés elkészítéséről gondoskodjanak, 
amelyben értékelik a kiegészítő források 
eredményességét, hatékonyságát és hatását, 
valamint azt, hogy azok miként járultak 
hozzá az új, célzott tematikus célkitűzés 
céljainak eléréséhez. Annak érdekében, 
hogy az információkat uniós szinten is 
össze lehessen hasonlítani, a Bizottság a 
tagállamokat arra ösztönzi, hogy az 
értékelést az általa kidolgozott 
programspecifikus mutatók alapján 
készítsék el. Ezenfelül gondoskodni kell 
arról is, hogy a tagállamok és az irányító 
hatóságok a tájékoztatással, 
kommunikációval és láthatósággal 
kapcsolatos feladataik ellátása során 
fokozott láthatóságot biztosítsanak az Unió 
által bevezetett rendkívüli intézkedéseknek 
és forrásoknak, és felhívják különösen a 

(14) Annak érdekében, hogy a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításának 
előmozdítását és a zöld, digitális és 
reziliens gazdasági helyreállítás 
előkészítését célzó kiegészítő forrásokat a 
jelenlegi programozási időszakon belül 
mielőbb felhasználhassák, indokolt a 
tagállamokat kivételes jelleggel 
mentesíteni az előzetes feltételrendszerek, 
a teljesítménytartalék, az 
eredményességmérési keret alkalmazása és 
a tematikus koncentráció – így a 
fenntartható városfejlesztésre fordítható 
ERFA-forrásokra megállapított 
küszöbértékek – követelménye alól, és a 
kiegészítő források esetében 
hasonlóképpen el kell tekinteni a 
kommunikációs stratégia kidolgozásától. 
Lényeges azonban, hogy a tagállamok 
2024. december 31-ig, vagy a kiegészítő 
források 2023. és 2024. évi költségvetési 
kötelezettségvállalásokhoz való 
rendelkezésre bocsátása esetén 2026. 
december 31-ig legalább egy értékelés 
elkészítéséről gondoskodjanak, amelyben 
értékelik a kiegészítő források 
eredményességét, hatékonyságát és hatását, 
valamint azt, hogy azok miként járultak 
hozzá az új, célzott tematikus célkitűzés 
céljainak eléréséhez. Annak érdekében, 
hogy az információkat uniós szinten is 
össze lehessen hasonlítani, a Bizottság a 
tagállamokat nagymértékben arra ösztönzi, 
hogy az értékelést az általa kidolgozott 
programspecifikus mutatók alapján 
készítsék el. Ezenfelül gondoskodni kell 
arról is, hogy a tagállamok és az irányító 
hatóságok a tájékoztatással, 
kommunikációval és láthatósággal 
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potenciális kedvezményezettek, a 
kedvezményezettek, a résztvevők, a 
pénzügyi eszközök végső 
kedvezményezettjei és a nyilvánosság 
figyelmét a kiegészítő források meglétére, 
mértékére és az azokból származó további 
támogatásra.

kapcsolatos feladataik ellátása során 
fokozott láthatóságot biztosítsanak az Unió 
által bevezetett rendkívüli intézkedéseknek 
és forrásoknak, és felhívják különösen a 
potenciális kedvezményezettek, a 
kedvezményezettek, a résztvevők, a 
pénzügyi eszközök végső 
kedvezményezettjei és a nyilvánosság 
figyelmét a kiegészítő források meglétére, 
mértékére és az azokból származó további 
támogatásra.

Or. en

Módosítás 116
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Annak érdekében, hogy a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításának 
előmozdítását és a zöld, digitális és 
reziliens gazdasági helyreállítás 
előkészítését célzó kiegészítő forrásokat a 
jelenlegi programozási időszakon belül 
mielőbb felhasználhassák, indokolt a 
tagállamokat kivételes jelleggel 
mentesíteni az előzetes feltételrendszerek, 
a teljesítménytartalék, az 
eredményességmérési keret alkalmazása és 
a tematikus koncentráció – így a 
fenntartható városfejlesztésre fordítható 
ERFA-forrásokra megállapított 
küszöbértékek – követelménye alól, és a 
kiegészítő források esetében 
hasonlóképpen el kell tekinteni a 
kommunikációs stratégia kidolgozásától. 
Lényeges azonban, hogy a tagállamok 
2024. december 31-ig legalább egy 
értékelés elkészítéséről gondoskodjanak, 
amelyben értékelik a kiegészítő források 
eredményességét, hatékonyságát és hatását, 
valamint azt, hogy azok miként járultak 
hozzá az új, célzott tematikus célkitűzés 

(14) Annak érdekében, hogy a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításának 
előmozdítását és a zöld, digitális és 
reziliens gazdasági helyreállítás 
előkészítését célzó kiegészítő forrásokat a 
jelenlegi programozási időszakon belül 
mielőbb felhasználhassák, indokolt a 
tagállamokat kivételes jelleggel 
mentesíteni az előzetes feltételrendszerek, 
a teljesítménytartalék, az 
eredményességmérési keret alkalmazása és 
a tematikus koncentráció – így a 
fenntartható városfejlesztésre fordítható 
ERFA-forrásokra megállapított 
küszöbértékek – követelménye alól, és a 
kiegészítő források esetében 
hasonlóképpen el kell tekinteni a 
kommunikációs stratégia kidolgozásától. 
Lényeges azonban, hogy a tagállamok 
2024. december 31-ig, vagy a kiegészítő 
források 2023. évi költségvetési 
kötelezettségvállalásokhoz való 
rendelkezésre bocsátása esetén 2025 
decemberéig legalább egy értékelés 
elkészítéséről gondoskodjanak, amelyben 
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céljainak eléréséhez. Annak érdekében, 
hogy az információkat uniós szinten is 
össze lehessen hasonlítani, a Bizottság a 
tagállamokat arra ösztönzi, hogy az 
értékelést az általa kidolgozott 
programspecifikus mutatók alapján 
készítsék el. Ezenfelül gondoskodni kell 
arról is, hogy a tagállamok és az irányító 
hatóságok a tájékoztatással, 
kommunikációval és láthatósággal 
kapcsolatos feladataik ellátása során 
fokozott láthatóságot biztosítsanak az Unió 
által bevezetett rendkívüli intézkedéseknek 
és forrásoknak, és felhívják különösen a 
potenciális kedvezményezettek, a 
kedvezményezettek, a résztvevők, a 
pénzügyi eszközök végső 
kedvezményezettjei és a nyilvánosság 
figyelmét a kiegészítő források meglétére, 
mértékére és az azokból származó további 
támogatásra.

értékelik a kiegészítő források 
eredményességét, hatékonyságát és hatását, 
valamint azt, hogy azok miként járultak 
hozzá az új, célzott tematikus célkitűzés 
céljainak eléréséhez. Annak érdekében, 
hogy az információkat uniós szinten is 
össze lehessen hasonlítani, a Bizottság a 
tagállamokat arra ösztönzi, hogy az 
értékelést az általa kidolgozott 
programspecifikus mutatók alapján 
készítsék el. Ezenfelül gondoskodni kell 
arról is, hogy a tagállamok és az irányító 
hatóságok a tájékoztatással, 
kommunikációval és láthatósággal 
kapcsolatos feladataik ellátása során 
fokozott láthatóságot biztosítsanak az Unió 
által bevezetett rendkívüli intézkedéseknek 
és forrásoknak, és felhívják különösen a 
potenciális kedvezményezettek, a 
kedvezményezettek, a résztvevők, a 
pénzügyi eszközök végső 
kedvezményezettjei és a nyilvánosság 
figyelmét a kiegészítő források meglétére, 
mértékére és az azokból származó további 
támogatásra.

Or. en

Módosítás 117
Tom Berendsen

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Annak érdekében, hogy a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításának 
előmozdítását és a zöld, digitális és 
reziliens gazdasági helyreállítás 
előkészítését célzó kiegészítő forrásokat a 
jelenlegi programozási időszakon belül 
mielőbb felhasználhassák, indokolt a 
tagállamokat kivételes jelleggel 
mentesíteni az előzetes feltételrendszerek, 
a teljesítménytartalék, az 
eredményességmérési keret alkalmazása és 

(14) Annak érdekében, hogy a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításának 
előmozdítását és a zöld, digitális és 
reziliens gazdasági helyreállítás 
előkészítését célzó kiegészítő forrásokat a 
jelenlegi programozási időszakon belül 
mielőbb felhasználhassák, indokolt a 
tagállamokat kivételes jelleggel 
mentesíteni a teljesítménytartalék, az 
eredményességmérési keret alkalmazása és 
a tematikus koncentráció – így a 
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a tematikus koncentráció – így a 
fenntartható városfejlesztésre fordítható 
ERFA-forrásokra megállapított 
küszöbértékek – követelménye alól, és a 
kiegészítő források esetében 
hasonlóképpen el kell tekinteni a 
kommunikációs stratégia kidolgozásától. 
Lényeges azonban, hogy a tagállamok 
2024. december 31-ig legalább egy 
értékelés elkészítéséről gondoskodjanak, 
amelyben értékelik a kiegészítő források 
eredményességét, hatékonyságát és hatását, 
valamint azt, hogy azok miként járultak 
hozzá az új, célzott tematikus célkitűzés 
céljainak eléréséhez. Annak érdekében, 
hogy az információkat uniós szinten is 
össze lehessen hasonlítani, a Bizottság a 
tagállamokat arra ösztönzi, hogy az 
értékelést az általa kidolgozott 
programspecifikus mutatók alapján 
készítsék el. Ezenfelül gondoskodni kell 
arról is, hogy a tagállamok és az irányító 
hatóságok a tájékoztatással, 
kommunikációval és láthatósággal 
kapcsolatos feladataik ellátása során 
fokozott láthatóságot biztosítsanak az Unió 
által bevezetett rendkívüli intézkedéseknek 
és forrásoknak, és felhívják különösen a 
potenciális kedvezményezettek, a 
kedvezményezettek, a résztvevők, a 
pénzügyi eszközök végső 
kedvezményezettjei és a nyilvánosság 
figyelmét a kiegészítő források meglétére, 
mértékére és az azokból származó további 
támogatásra.

fenntartható városfejlesztésre fordítható 
ERFA-forrásokra megállapított 
küszöbértékek – követelménye alól, és a 
kiegészítő források esetében 
hasonlóképpen el kell tekinteni a 
kommunikációs stratégia kidolgozásától. 
Lényeges azonban, hogy a tagállamok 
2024. december 31-ig legalább egy 
értékelés elkészítéséről gondoskodjanak, 
amelyben értékelik a kiegészítő források 
eredményességét, hatékonyságát és hatását, 
valamint azt, hogy azok miként járultak 
hozzá az új, célzott tematikus célkitűzés 
céljainak eléréséhez. Annak érdekében, 
hogy az információkat uniós szinten is 
össze lehessen hasonlítani, a Bizottság a 
tagállamokat arra kötelezi, hogy az 
értékelést az általa kidolgozott 
programspecifikus mutatók alapján 
készítsék el. Ezenfelül gondoskodni kell 
arról is, hogy a tagállamok és az irányító 
hatóságok a tájékoztatással, 
kommunikációval és láthatósággal 
kapcsolatos feladataik ellátása során 
fokozott láthatóságot biztosítsanak az Unió 
által bevezetett rendkívüli intézkedéseknek 
és forrásoknak, és felhívják különösen a 
potenciális kedvezményezettek, a 
kedvezményezettek, a résztvevők, a 
pénzügyi eszközök végső 
kedvezményezettjei és a nyilvánosság 
figyelmét a kiegészítő források meglétére, 
mértékére és az azokból származó további 
támogatásra.

Or. nl

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a kiegészítő pénzeszközök felhasználása a lehető 
legkövetkezetesebben megfeleljen az uniós céloknak, fontos, hogy a projekteket meg lehessen 
vizsgálni a meglévő előzetes feltételek alapján.

 Ezért ezt a kötelezettséget nem szabad elengedni. Ezen túlmenően ugyanazon 
programspecifikus mutatók tagállamok általi használata elősegíti az utólagos értékelést.
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Módosítás 118
Martina Michels

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Annak érdekében, hogy a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításának 
előmozdítását és a zöld, digitális és 
reziliens gazdasági helyreállítás 
előkészítését célzó kiegészítő forrásokat a 
jelenlegi programozási időszakon belül 
mielőbb felhasználhassák, indokolt a 
tagállamokat kivételes jelleggel 
mentesíteni az előzetes feltételrendszerek, 
a teljesítménytartalék, az 
eredményességmérési keret alkalmazása és 
a tematikus koncentráció – így a 
fenntartható városfejlesztésre fordítható 
ERFA-forrásokra megállapított 
küszöbértékek – követelménye alól, és a 
kiegészítő források esetében 
hasonlóképpen el kell tekinteni a 
kommunikációs stratégia kidolgozásától. 
Lényeges azonban, hogy a tagállamok 
2024. december 31-ig legalább egy 
értékelés elkészítéséről gondoskodjanak, 
amelyben értékelik a kiegészítő források 
eredményességét, hatékonyságát és hatását, 
valamint azt, hogy azok miként járultak 
hozzá az új, célzott tematikus célkitűzés 
céljainak eléréséhez. Annak érdekében, 
hogy az információkat uniós szinten is 
össze lehessen hasonlítani, a Bizottság a 
tagállamokat arra ösztönzi, hogy az 
értékelést az általa kidolgozott 
programspecifikus mutatók alapján 
készítsék el. Ezenfelül gondoskodni kell 
arról is, hogy a tagállamok és az irányító 
hatóságok a tájékoztatással, 
kommunikációval és láthatósággal 
kapcsolatos feladataik ellátása során 
fokozott láthatóságot biztosítsanak az Unió 
által bevezetett rendkívüli intézkedéseknek 
és forrásoknak, és felhívják különösen a 
potenciális kedvezményezettek, a 
kedvezményezettek, a résztvevők, a 

(14) Annak érdekében, hogy a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításának 
előmozdítását és a méltányos zöld, digitális 
és reziliens gazdasági helyreállítás 
előkészítését célzó kiegészítő forrásokat a 
jelenlegi programozási időszakon belül 
mielőbb felhasználhassák, indokolt a 
tagállamokat kivételes jelleggel 
mentesíteni az előzetes feltételrendszerek, 
a teljesítménytartalék, az 
eredményességmérési keret alkalmazása és 
a tematikus koncentráció – így a 
fenntartható városfejlesztésre fordítható 
ERFA-forrásokra megállapított 
küszöbértékek – követelménye alól, és a 
kiegészítő források esetében 
hasonlóképpen el kell tekinteni a 
kommunikációs stratégia kidolgozásától. 
Lényeges azonban, hogy a tagállamok 
2024. december 31-ig legalább egy 
értékelés elkészítéséről gondoskodjanak, 
amelyben értékelik a kiegészítő források 
eredményességét, hatékonyságát és hatását, 
valamint azt, hogy azok miként járultak 
hozzá az új, célzott tematikus célkitűzés 
céljainak eléréséhez. Annak érdekében, 
hogy az információkat uniós szinten is 
össze lehessen hasonlítani, a Bizottság a 
tagállamokat arra ösztönzi, hogy az 
értékelést az általa kidolgozott 
programspecifikus mutatók alapján 
készítsék el. Ezenfelül gondoskodni kell 
arról is, hogy a tagállamok és az irányító 
hatóságok a tájékoztatással, 
kommunikációval és láthatósággal 
kapcsolatos feladataik ellátása során 
fokozott láthatóságot biztosítsanak az Unió 
által bevezetett rendkívüli intézkedéseknek 
és forrásoknak, és felhívják különösen a 
potenciális kedvezményezettek, a 
kedvezményezettek, a résztvevők, a 
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pénzügyi eszközök végső 
kedvezményezettjei és a nyilvánosság 
figyelmét a kiegészítő források meglétére, 
mértékére és az azokból származó további 
támogatásra.

pénzügyi eszközök végső 
kedvezményezettjei és a nyilvánosság 
figyelmét a kiegészítő források meglétére, 
mértékére és az azokból származó további 
támogatásra.

Or. en

Módosítás 119
Rosa D'Amato, Chiara Gemma

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Annak érdekében, hogy a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításának 
előmozdítását és a zöld, digitális és 
reziliens gazdasági helyreállítás 
előkészítését célzó kiegészítő forrásokat a 
jelenlegi programozási időszakon belül 
mielőbb felhasználhassák, indokolt a 
tagállamokat kivételes jelleggel 
mentesíteni az előzetes feltételrendszerek, 
a teljesítménytartalék, az 
eredményességmérési keret alkalmazása és 
a tematikus koncentráció – így a 
fenntartható városfejlesztésre fordítható 
ERFA-forrásokra megállapított 
küszöbértékek – követelménye alól, és a 
kiegészítő források esetében 
hasonlóképpen el kell tekinteni a 
kommunikációs stratégia kidolgozásától. 
Lényeges azonban, hogy a tagállamok 
2024. december 31-ig legalább egy 
értékelés elkészítéséről gondoskodjanak, 
amelyben értékelik a kiegészítő források 
eredményességét, hatékonyságát és hatását, 
valamint azt, hogy azok miként járultak 
hozzá az új, célzott tematikus célkitűzés 
céljainak eléréséhez. Annak érdekében, 
hogy az információkat uniós szinten is 
össze lehessen hasonlítani, a Bizottság a 
tagállamokat arra ösztönzi, hogy az 
értékelést az általa kidolgozott 
programspecifikus mutatók alapján 

(14) Annak érdekében, hogy a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításának 
előmozdítását és a zöld, digitális és 
reziliens gazdasági helyreállítás 
előkészítését célzó kiegészítő forrásokat a 
jelenlegi programozási időszakon belül 
mielőbb felhasználhassák, indokolt a 
tagállamokat kivételes jelleggel 
mentesíteni az előzetes feltételrendszerek, 
a teljesítménytartalék, az 
eredményességmérési keret alkalmazása és 
a tematikus koncentráció – így a 
fenntartható városfejlesztésre fordítható 
ERFA-forrásokra megállapított 
küszöbértékek – követelménye alól, és a 
kiegészítő források esetében 
hasonlóképpen el kell tekinteni a 
kommunikációs stratégia kidolgozásától. 
Lényeges azonban, hogy a tagállamok 
2024. december 31-ig legalább egy 
értékelés elkészítéséről gondoskodjanak, 
amelyben értékelik a kiegészítő források 
eredményességét, hatékonyságát és hatását, 
valamint azt, hogy azok miként járultak 
hozzá az új, célzott tematikus célkitűzés 
céljainak eléréséhez. Annak érdekében, 
hogy az információkat uniós szinten is 
össze lehessen hasonlítani, a 
tagállamoknak az értékelést a Bizottság 
által kidolgozott programspecifikus és 
célzott mutatók alapján kell elkészítenie. 
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készítsék el. Ezenfelül gondoskodni kell 
arról is, hogy a tagállamok és az irányító 
hatóságok a tájékoztatással, 
kommunikációval és láthatósággal 
kapcsolatos feladataik ellátása során 
fokozott láthatóságot biztosítsanak az Unió 
által bevezetett rendkívüli intézkedéseknek 
és forrásoknak, és felhívják különösen a 
potenciális kedvezményezettek, a 
kedvezményezettek, a résztvevők, a 
pénzügyi eszközök végső 
kedvezményezettjei és a nyilvánosság 
figyelmét a kiegészítő források meglétére, 
mértékére és az azokból származó további 
támogatásra.

Ezenfelül gondoskodni kell arról is, hogy a 
tagállamok és az irányító hatóságok a 
tájékoztatással, kommunikációval és 
láthatósággal kapcsolatos feladataik 
ellátása során fokozott láthatóságot 
biztosítsanak az Unió által bevezetett 
rendkívüli intézkedéseknek és forrásoknak, 
és felhívják különösen a potenciális 
kedvezményezettek, a kedvezményezettek, 
a résztvevők, a pénzügyi eszközök végső 
kedvezményezettjei és a nyilvánosság 
figyelmét a kiegészítő források meglétére, 
mértékére és az azokból származó további 
támogatásra.

Or. en

Módosítás 120
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Annak érdekében, hogy a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításának 
előmozdítását és a zöld, digitális és 
reziliens gazdasági helyreállítás 
előkészítését célzó kiegészítő forrásokat a 
jelenlegi programozási időszakon belül 
mielőbb felhasználhassák, indokolt a 
tagállamokat kivételes jelleggel 
mentesíteni az előzetes feltételrendszerek, 
a teljesítménytartalék, az 
eredményességmérési keret alkalmazása és 
a tematikus koncentráció – így a 
fenntartható városfejlesztésre fordítható 
ERFA-forrásokra megállapított 
küszöbértékek – követelménye alól, és a 
kiegészítő források esetében 
hasonlóképpen el kell tekinteni a 
kommunikációs stratégia kidolgozásától. 
Lényeges azonban, hogy a tagállamok 
2024. december 31-ig legalább egy 

(14) Annak érdekében, hogy a Covid19-
világjárvány és társadalmi következményei 
okozta válság elhárításának előmozdítását 
és a zöld, digitális és reziliens gazdasági 
helyreállítás előkészítését célzó kiegészítő 
forrásokat a „ne árts” elvének tiszteletben 
tartásával a jelenlegi programozási 
időszakon belül mielőbb felhasználhassák, 
indokolt a tagállamokat kivételes jelleggel 
mentesíteni az előzetes feltételrendszerek, 
a teljesítménytartalék, az 
eredményességmérési keret alkalmazása és 
a tematikus koncentráció követelménye 
alól, és a kiegészítő források esetében 
hasonlóképpen el kell tekinteni a 
kommunikációs stratégia kidolgozásától. 
Lényeges azonban, hogy a tagállamok 
2024. december 31-ig legalább egy 
értékelés elkészítéséről gondoskodjanak, 
amelyben értékelik a kiegészítő források 
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értékelés elkészítéséről gondoskodjanak, 
amelyben értékelik a kiegészítő források 
eredményességét, hatékonyságát és hatását, 
valamint azt, hogy azok miként járultak 
hozzá az új, célzott tematikus célkitűzés 
céljainak eléréséhez. Annak érdekében, 
hogy az információkat uniós szinten is 
össze lehessen hasonlítani, a Bizottság a 
tagállamokat arra ösztönzi, hogy az 
értékelést az általa kidolgozott 
programspecifikus mutatók alapján 
készítsék el. Ezenfelül gondoskodni kell 
arról is, hogy a tagállamok és az irányító 
hatóságok a tájékoztatással, 
kommunikációval és láthatósággal 
kapcsolatos feladataik ellátása során 
fokozott láthatóságot biztosítsanak az Unió 
által bevezetett rendkívüli intézkedéseknek 
és forrásoknak, és felhívják különösen a 
potenciális kedvezményezettek, a 
kedvezményezettek, a résztvevők, a 
pénzügyi eszközök végső 
kedvezményezettjei és a nyilvánosság 
figyelmét a kiegészítő források meglétére, 
mértékére és az azokból származó további 
támogatásra.

eredményességét, hatékonyságát, inkluzív 
jellegét és hatását, valamint azt, hogy azok 
miként járultak hozzá az új, célzott 
tematikus célkitűzés céljainak eléréséhez. 
Annak érdekében, hogy az információkat 
uniós szinten is össze lehessen hasonlítani, 
a Bizottság a tagállamokat nagymértékben 
arra ösztönzi, hogy az értékelést az általa 
kidolgozott programspecifikus mutatók 
alapján készítsék el. Ezenfelül 
gondoskodni kell arról is, hogy a 
tagállamok és az irányító hatóságok a 
tájékoztatással, kommunikációval és 
láthatósággal kapcsolatos feladataik 
ellátása során fokozott láthatóságot 
biztosítsanak az Unió által bevezetett 
rendkívüli intézkedéseknek és forrásoknak, 
és felhívják különösen a potenciális 
kedvezményezettek, a kedvezményezettek, 
a résztvevők, a pénzügyi eszközök végső 
kedvezményezettjei és a nyilvánosság 
figyelmét a kiegészítő források meglétére, 
mértékére és az azokból származó további 
támogatásra.

Or. en

Módosítás 121
Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Annak érdekében, hogy a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításának 
előmozdítását és a zöld, digitális és 
reziliens gazdasági helyreállítás 
előkészítését célzó kiegészítő forrásokat a 
jelenlegi programozási időszakon belül 
mielőbb felhasználhassák, indokolt a 
tagállamokat kivételes jelleggel 
mentesíteni az előzetes feltételrendszerek, 
a teljesítménytartalék, az 

(14) Annak érdekében, hogy a 
gazdasági és szociális válságot, valamint 
aCovid19-világjárványt követő 
helyreállítást és a zöld, versenyképes 
digitális és reziliens gazdasági helyreállítás 
előkészítését célzó kiegészítő forrásokat a 
jelenlegi programozási időszakon belül 
mielőbb felhasználhassák, indokolt a 
tagállamokat kivételes jelleggel 
mentesíteni az előzetes feltételrendszerek, 
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eredményességmérési keret alkalmazása és 
a tematikus koncentráció – így a 
fenntartható városfejlesztésre fordítható 
ERFA-forrásokra megállapított 
küszöbértékek – követelménye alól, és a 
kiegészítő források esetében 
hasonlóképpen el kell tekinteni a 
kommunikációs stratégia kidolgozásától. 
Lényeges azonban, hogy a tagállamok 
2024. december 31-ig legalább egy 
értékelés elkészítéséről gondoskodjanak, 
amelyben értékelik a kiegészítő források 
eredményességét, hatékonyságát és hatását, 
valamint azt, hogy azok miként járultak 
hozzá az új, célzott tematikus célkitűzés 
céljainak eléréséhez. Annak érdekében, 
hogy az információkat uniós szinten is 
össze lehessen hasonlítani, a Bizottság a 
tagállamokat arra ösztönzi, hogy az 
értékelést az általa kidolgozott 
programspecifikus mutatók alapján 
készítsék el. Ezenfelül gondoskodni kell 
arról is, hogy a tagállamok és az irányító 
hatóságok a tájékoztatással, 
kommunikációval és láthatósággal 
kapcsolatos feladataik ellátása során 
fokozott láthatóságot biztosítsanak az Unió 
által bevezetett rendkívüli intézkedéseknek 
és forrásoknak, és felhívják különösen a 
potenciális kedvezményezettek, a 
kedvezményezettek, a résztvevők, a 
pénzügyi eszközök végső 
kedvezményezettjei és a nyilvánosság 
figyelmét a kiegészítő források meglétére, 
mértékére és az azokból származó további 
támogatásra.

a teljesítménytartalék, az 
eredményességmérési keret alkalmazása és 
a tematikus koncentráció – így a 
fenntartható városfejlesztésre fordítható 
ERFA-forrásokra megállapított 
küszöbértékek – követelménye alól, a 
kiegészítő források tekintetében. Lényeges 
azonban, hogy a tagállamok 2022. 
december 31-ig legalább egy értékelés 
elkészítéséről gondoskodjanak, amelyben 
értékelik a kiegészítő források 
eredményességét, hatékonyságát és hatását, 
valamint azt, hogy azok miként járultak 
hozzá az új, célzott tematikus célkitűzés 
céljainak eléréséhez. Annak érdekében, 
hogy az információkat uniós szinten is 
össze lehessen hasonlítani, a 
tagállamoknak az értékelést a Bizottság 
által kidolgozott programspecifikus 
mutatók alapján kell elkészítenie. Ezenfelül 
gondoskodni kell arról is, hogy a 
tagállamok és az irányító hatóságok a 
tájékoztatással, kommunikációval és 
láthatósággal kapcsolatos feladataik 
ellátása során fokozott láthatóságot 
biztosítsanak az Unió által bevezetett 
rendkívüli intézkedéseknek és forrásoknak, 
és felhívják különösen a potenciális 
kedvezményezettek, a kedvezményezettek, 
a résztvevők, a pénzügyi eszközök végső 
kedvezményezettjei és a nyilvánosság 
figyelmét a kiegészítő források meglétére, 
mértékére és az azokból származó további 
támogatásra.

Or. en

Módosítás 122
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

(14a) Annak érdekében, hogy a 
finanszírozást a jelenlegi programozási 
időszakban a zöld, digitális és rugalmas 
gazdaságélénkítés előkészítésére fordítsák, 
a kiegészítő források 40%-ának hozzá kell 
járulnia az éghajlati szempontok többéves 
pénzügyi keretben való érvényesítésére 
vonatkozó általános célkitűzéshez.

Or. en

Módosítás 123
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Annak érdekében, hogy e 
kiegészítő forrásokat azokra a földrajzi 
területekre lehessen összpontosítani, ahol 
azokra a legnagyobb szükség van, 
rendkívüli intézkedésként – a strukturális 
alapok forrásainak elosztására vonatkozó 
általános szabályok sérelme nélkül – az 
ERFA-nak és az ESZA-nak juttatott 
kiegészítő forrásokat nem kell 
régiókategóriák szerint lebontani. A 
tagállamoknak azonban figyelembe kell 
venniük a régiók különböző igényeit és 
eltérő fejlettségi szintjét annak érdekében, 
hogy az EUMSZ 173. cikkében 
meghatározott gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió célkitűzéseivel 
összhangban továbbra is a kevésbé fejlett 
régiókra összpontosítsanak. A 
tagállamoknak a partnerség elveit szem 
előtt tartva együtt kell működniük a helyi 
és regionális hatóságokkal és a civil 
társadalmat képviselő érintett 
szervezetekkel is.

törölve

Or. en
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Módosítás 124
Mathilde Androuët

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Annak érdekében, hogy e 
kiegészítő forrásokat azokra a földrajzi 
területekre lehessen összpontosítani, ahol 
azokra a legnagyobb szükség van, 
rendkívüli intézkedésként – a strukturális 
alapok forrásainak elosztására vonatkozó 
általános szabályok sérelme nélkül – az 
ERFA-nak és az ESZA-nak juttatott 
kiegészítő forrásokat nem kell 
régiókategóriák szerint lebontani. A 
tagállamoknak azonban figyelembe kell 
venniük a régiók különböző igényeit és 
eltérő fejlettségi szintjét annak érdekében, 
hogy az EUMSZ 173. cikkében 
meghatározott gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió célkitűzéseivel 
összhangban továbbra is a kevésbé fejlett 
régiókra összpontosítsanak. A 
tagállamoknak a partnerség elveit szem 
előtt tartva együtt kell működniük a helyi 
és regionális hatóságokkal és a civil 
társadalmat képviselő érintett 
szervezetekkel is.

(15) Annak érdekében, hogy e 
kiegészítő forrásokat azokra a földrajzi 
területekre lehessen összpontosítani, ahol 
azokra a legnagyobb szükség van, 
rendkívüli intézkedésként – a strukturális 
alapok forrásainak elosztására vonatkozó 
általános szabályok sérelme nélkül – az 
ERFA-nak és az ESZA-nak juttatott 
kiegészítő forrásokat nem kell 
régiókategóriák szerint lebontani. A 
tagállamoknak a partnerség elveit szem 
előtt tartva együtt kell működniük a helyi 
és regionális hatóságokkal és a civil 
társadalmat képviselő érintett 
szervezetekkel is.

Or. fr

Módosítás 125
Vera Tax

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Annak érdekében, hogy e 
kiegészítő forrásokat azokra a földrajzi 
területekre lehessen összpontosítani, ahol 

(15) Annak érdekében, hogy e 
kiegészítő forrásokat azokra a földrajzi 
területekre lehessen összpontosítani, ahol 
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azokra a legnagyobb szükség van, 
rendkívüli intézkedésként – a strukturális 
alapok forrásainak elosztására vonatkozó 
általános szabályok sérelme nélkül – az 
ERFA-nak és az ESZA-nak juttatott 
kiegészítő forrásokat nem kell 
régiókategóriák szerint lebontani. A 
tagállamoknak azonban figyelembe kell 
venniük a régiók különböző igényeit és 
eltérő fejlettségi szintjét annak érdekében, 
hogy az EUMSZ 173. cikkében 
meghatározott gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió célkitűzéseivel 
összhangban továbbra is a kevésbé fejlett 
régiókra összpontosítsanak. A 
tagállamoknak a partnerség elveit szem 
előtt tartva együtt kell működniük a helyi 
és regionális hatóságokkal és a civil 
társadalmat képviselő érintett 
szervezetekkel is.

azokra a legnagyobb szükség van, 
rendkívüli intézkedésként – a strukturális 
alapok forrásainak elosztására vonatkozó 
általános szabályok sérelme nélkül – az 
ERFA-nak és az ESZA-nak juttatott 
kiegészítő forrásokat nem kell 
régiókategóriák szerint lebontani. A 
tagállamoknak azonban figyelembe kell 
venniük a régiók különböző igényeit és 
eltérő fejlettségi szintjét annak érdekében, 
hogy az EUMSZ 173. cikkében 
meghatározott gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió célkitűzéseivel 
összhangban továbbra is a kevésbé fejlett 
régiókra összpontosítsanak. A 
tagállamoknak a partnerség elveit szem 
előtt tartva együtt kell működniük a helyi 
és regionális hatóságokkal és a civil 
társadalmat képviselő érintett 
szervezetekkel is. A tagállamoknak a 
partnerség elveit szem előtt tartva együtt 
kell működniük a helyi és regionális 
hatóságokkal, valamint a szociális 
partnereket és a civil társadalmat 
képviselő érintett szervezetekkel is, 
beleértve a nem kormányzati szervezeteket 
és a társadalmi befogadás, a nemek 
közötti egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség 
előmozdításáért felelős szerveket is.

Or. en

Módosítás 126
Monika Vana, Katrin Langensiepen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Annak érdekében, hogy e 
kiegészítő forrásokat azokra a földrajzi 
területekre lehessen összpontosítani, ahol 
azokra a legnagyobb szükség van, 
rendkívüli intézkedésként – a strukturális 

(15) Annak érdekében, hogy e 
kiegészítő forrásokat azokra a földrajzi 
területekre lehessen összpontosítani, ahol 
azokra a legnagyobb szükség van, 
rendkívüli intézkedésként – a strukturális 
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alapok forrásainak elosztására vonatkozó 
általános szabályok sérelme nélkül – az 
ERFA-nak és az ESZA-nak juttatott 
kiegészítő forrásokat nem kell 
régiókategóriák szerint lebontani. A 
tagállamoknak azonban figyelembe kell 
venniük a régiók különböző igényeit és 
eltérő fejlettségi szintjét annak érdekében, 
hogy az EUMSZ 173. cikkében 
meghatározott gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió célkitűzéseivel 
összhangban továbbra is a kevésbé fejlett 
régiókra összpontosítsanak. A 
tagállamoknak a partnerség elveit szem 
előtt tartva együtt kell működniük a helyi 
és regionális hatóságokkal és a civil 
társadalmat képviselő érintett 
szervezetekkel is.

alapok forrásainak elosztására vonatkozó 
általános szabályok sérelme nélkül – az 
ERFA-nak és az ESZA-nak juttatott 
kiegészítő forrásokat nem kell 
régiókategóriák szerint lebontani. A 
tagállamoknak azonban figyelembe kell 
venniük a régiók különböző igényeit és 
eltérő fejlettségi szintjét annak érdekében, 
hogy az EUMSZ 173. cikkében 
meghatározott gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió célkitűzéseivel 
összhangban továbbra is a kevésbé fejlett 
régiókra, valamint a Covid19 által 
leginkább sújtott régiókra és helyi 
közösségekre összpontosítsanak. A 
tagállamoknak a partnerség elveit teljes 
mértékben tiszteletben tartva együtt kell 
működniük a helyi és regionális 
hatóságokkal és a civil társadalmat 
képviselő érintett szervezetekkel is, 
különösen pedig a társadalmi befogadás, 
a nemek közötti egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség 
előmozdításáért felelős szervekkel, 
valamint a szociális partnerekkel.

Or. en

Módosítás 127
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Annak érdekében, hogy e 
kiegészítő forrásokat azokra a földrajzi 
területekre lehessen összpontosítani, ahol 
azokra a legnagyobb szükség van, 
rendkívüli intézkedésként – a strukturális 
alapok forrásainak elosztására vonatkozó 
általános szabályok sérelme nélkül – az 
ERFA-nak és az ESZA-nak juttatott 
kiegészítő forrásokat nem kell 
régiókategóriák szerint lebontani. A 
tagállamoknak azonban figyelembe kell 

(15) A tagállamoknak figyelembe kell 
venniük a régiók különböző igényeit és 
eltérő fejlettségi szintjét, és az EUMSZ 
173. cikkében meghatározott gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió 
célkitűzéseivel összhangban különös 
figyelmet kell fordítaniuk a kevésbé fejlett 
régiókra, elkerülendő az Unión belüli 
különböző térségek közötti meglévő 
különbségek fokozódását. A 
tagállamoknak a partnerség elveit szem 
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venniük a régiók különböző igényeit és 
eltérő fejlettségi szintjét annak érdekében, 
hogy az EUMSZ 173. cikkében 
meghatározott gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió célkitűzéseivel 
összhangban továbbra is a kevésbé fejlett 
régiókra összpontosítsanak. A 
tagállamoknak a partnerség elveit szem 
előtt tartva együtt kell működniük a helyi 
és regionális hatóságokkal és a civil 
társadalmat képviselő érintett 
szervezetekkel is.

előtt tartva együtt kell működniük a helyi 
és regionális hatóságokkal és a civil 
társadalmat képviselő érintett 
szervezetekkel is.

Or. es

Módosítás 128
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Annak érdekében, hogy e 
kiegészítő forrásokat azokra a földrajzi 
területekre lehessen összpontosítani, ahol 
azokra a legnagyobb szükség van, 
rendkívüli intézkedésként – a strukturális 
alapok forrásainak elosztására vonatkozó 
általános szabályok sérelme nélkül – az 
ERFA-nak és az ESZA-nak juttatott 
kiegészítő forrásokat nem kell 
régiókategóriák szerint lebontani. A 
tagállamoknak azonban figyelembe kell 
venniük a régiók különböző igényeit és 
eltérő fejlettségi szintjét annak érdekében, 
hogy az EUMSZ 173. cikkében 
meghatározott gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió célkitűzéseivel 
összhangban továbbra is a kevésbé fejlett 
régiókra összpontosítsanak. A 
tagállamoknak a partnerség elveit szem 
előtt tartva együtt kell működniük a helyi 
és regionális hatóságokkal és a civil 
társadalmat képviselő érintett 
szervezetekkel is.

(15) Annak érdekében, hogy e 
kiegészítő forrásokat azokra a földrajzi 
területekre lehessen összpontosítani, ahol 
azokra a legnagyobb szükség van, 
rendkívüli intézkedésként – a strukturális 
alapok forrásainak elosztására vonatkozó 
általános szabályok sérelme nélkül – az 
ERFA-nak és az ESZA-nak juttatott 
kiegészítő forrásokat nem kell 
régiókategóriák szerint lebontani. A 
tagállamoknak azonban figyelembe kell 
venniük a régiók abból fakadó egyedi 
igényeit, hogy a Covid19-világjárvány 
eltérő hatást gyakorolt a helyi 
közösségekre és a gazdaságokra, és eltérő 
fejlettségi szintjét annak érdekében, hogy 
az EUMSZ 173. cikkében meghatározott 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
célkitűzéseivel összhangban továbbra is a 
kevésbé fejlett régiókra összpontosítsanak. 
A tagállamoknak a partnerség elveit szem 
előtt tartva együtt kell működniük a helyi 
és regionális hatóságokkal és a civil 
társadalmat képviselő érintett 
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szervezetekkel is.

Or. en

Módosítás 129
Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Annak érdekében, hogy e 
kiegészítő forrásokat azokra a földrajzi 
területekre lehessen összpontosítani, ahol 
azokra a legnagyobb szükség van, 
rendkívüli intézkedésként – a strukturális 
alapok forrásainak elosztására vonatkozó 
általános szabályok sérelme nélkül – az 
ERFA-nak és az ESZA-nak juttatott 
kiegészítő forrásokat nem kell 
régiókategóriák szerint lebontani. A 
tagállamoknak azonban figyelembe kell 
venniük a régiók különböző igényeit és 
eltérő fejlettségi szintjét annak érdekében, 
hogy az EUMSZ 173. cikkében 
meghatározott gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió célkitűzéseivel 
összhangban továbbra is a kevésbé fejlett 
régiókra összpontosítsanak. A 
tagállamoknak a partnerség elveit szem 
előtt tartva együtt kell működniük a helyi 
és regionális hatóságokkal és a civil 
társadalmat képviselő érintett 
szervezetekkel is.

(15) Annak érdekében, hogy e 
kiegészítő forrásokat azokra a földrajzi 
területekre lehessen összpontosítani, 
amelyek a leginkább érintettek, rendkívüli 
intézkedésként – a strukturális alapok 
forrásainak elosztására vonatkozó általános 
szabályok sérelme nélkül – az ERFA-nak 
és az ESZA-nak juttatott kiegészítő 
forrásokat nem kell régiókategóriák szerint 
lebontani. A tagállamoknak azonban 
figyelembe kell venniük a régiók 
különböző igényeit és eltérő fejlettségi 
szintjét annak érdekében, hogy az EUMSZ 
173. cikkében meghatározott gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió 
célkitűzéseivel összhangban továbbra is a 
leginkább érintett régiókra 
összpontosítsanak. A tagállamoknak a 
partnerség elveit szem előtt tartva együtt 
kell működniük a helyi és regionális 
hatóságokkal és a civil társadalmat 
képviselő érintett szervezetekkel is.

Or. en

Módosítás 130
Tomislav Sokol

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Annak érdekében, hogy e 
kiegészítő forrásokat azokra a földrajzi 
területekre lehessen összpontosítani, ahol 
azokra a legnagyobb szükség van, 
rendkívüli intézkedésként – a strukturális 
alapok forrásainak elosztására vonatkozó 
általános szabályok sérelme nélkül – az 
ERFA-nak és az ESZA-nak juttatott 
kiegészítő forrásokat nem kell 
régiókategóriák szerint lebontani. A 
tagállamoknak azonban figyelembe kell 
venniük a régiók különböző igényeit és 
eltérő fejlettségi szintjét annak érdekében, 
hogy az EUMSZ 173. cikkében 
meghatározott gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió célkitűzéseivel 
összhangban továbbra is a kevésbé fejlett 
régiókra összpontosítsanak. A 
tagállamoknak a partnerség elveit szem 
előtt tartva együtt kell működniük a helyi 
és regionális hatóságokkal és a civil 
társadalmat képviselő érintett 
szervezetekkel is.

(15) Annak érdekében, hogy e 
kiegészítő forrásokat azokra a földrajzi 
területekre lehessen összpontosítani, ahol 
azokra a legnagyobb szükség van, 
rendkívüli intézkedésként – a strukturális 
alapok forrásainak konkrétan a leginkább 
rászoruló régiókban történő elosztására 
vonatkozó általános szabályok sérelme 
nélkül – az ERFA-nak és az ESZA-nak 
juttatott kiegészítő forrásokat nem kell 
régiókategóriák szerint lebontani. A 
tagállamoknak azonban figyelembe kell 
venniük a régiók különböző igényeit és 
eltérő fejlettségi szintjét annak érdekében, 
hogy az EUMSZ 173. cikkében 
meghatározott gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió célkitűzéseivel 
összhangban továbbra is a kevésbé fejlett 
régiókra összpontosítsanak. A 
tagállamoknak a partnerség elveit szem 
előtt tartva együtt kell működniük a helyi 
és regionális hatóságokkal és a civil 
társadalmat képviselő érintett 
szervezetekkel is.

Or. en

Módosítás 131
Elisabetta Gualmini, Andrea Cozzolino

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Annak érdekében, hogy e 
kiegészítő forrásokat azokra a földrajzi 
területekre lehessen összpontosítani, ahol 
azokra a legnagyobb szükség van, 
rendkívüli intézkedésként – a strukturális 
alapok forrásainak elosztására vonatkozó 
általános szabályok sérelme nélkül – az 
ERFA-nak és az ESZA-nak juttatott 
kiegészítő forrásokat nem kell 
régiókategóriák szerint lebontani. A 

(15) Annak érdekében, hogy e 
kiegészítő forrásokat azokra a földrajzi 
területekre lehessen összpontosítani, ahol 
azokra a legnagyobb szükség van, 
rendkívüli intézkedésként – a strukturális 
alapok forrásainak elosztására vonatkozó 
általános szabályok sérelme nélkül – az 
ERFA-nak és az ESZA-nak juttatott 
kiegészítő forrásokat nem kell 
régiókategóriák szerint lebontani. A 
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tagállamoknak azonban figyelembe kell 
venniük a régiók különböző igényeit és 
eltérő fejlettségi szintjét annak érdekében, 
hogy az EUMSZ 173. cikkében 
meghatározott gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió célkitűzéseivel 
összhangban továbbra is a kevésbé fejlett 
régiókra összpontosítsanak. A 
tagállamoknak a partnerség elveit szem 
előtt tartva együtt kell működniük a helyi 
és regionális hatóságokkal és a civil 
társadalmat képviselő érintett 
szervezetekkel is.

tagállamoknak azonban figyelembe kell 
venniük a régiók különböző igényeit és 
eltérő fejlettségi szintjét annak érdekében, 
hogy az EUMSZ 173. cikkében 
meghatározott gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió célkitűzéseivel 
összhangban továbbra is a kevésbé fejlett 
régiókra összpontosítsanak. A 
tagállamoknak a partnerség elveit szem 
előtt tartva együtt kell működniük a helyi 
és regionális hatóságokkal és a civil 
társadalmat, konkrétan a szolgáltató 
szektort képviselő érintett szervezetekkel 
is.

Or. en

Módosítás 132
Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Annak érdekében, hogy e 
kiegészítő forrásokat azokra a földrajzi 
területekre lehessen összpontosítani, ahol 
azokra a legnagyobb szükség van, 
rendkívüli intézkedésként – a strukturális 
alapok forrásainak elosztására vonatkozó 
általános szabályok sérelme nélkül – az 
ERFA-nak és az ESZA-nak juttatott 
kiegészítő forrásokat nem kell 
régiókategóriák szerint lebontani. A 
tagállamoknak azonban figyelembe kell 
venniük a régiók különböző igényeit és 
eltérő fejlettségi szintjét annak érdekében, 
hogy az EUMSZ 173. cikkében 
meghatározott gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió célkitűzéseivel 
összhangban továbbra is a kevésbé fejlett 
régiókra összpontosítsanak. A 
tagállamoknak a partnerség elveit szem 
előtt tartva együtt kell működniük a helyi 
és regionális hatóságokkal és a civil 
társadalmat képviselő érintett 

(15) Annak érdekében, hogy e 
kiegészítő forrásokat azokra a földrajzi 
területekre lehessen összpontosítani, ahol 
azokra a legnagyobb szükség van, 
rendkívüli intézkedésként – a strukturális 
alapok forrásainak elosztására vonatkozó 
általános szabályok sérelme nélkül – az 
ERFA-nak és az ESZA-nak juttatott 
kiegészítő forrásokat nem kell 
régiókategóriák szerint lebontani. A 
tagállamoknak azonban figyelembe kell 
venniük a régiók különböző igényeit, 
beruházási prioritásait és eltérő fejlettségi 
szintjét annak érdekében, hogy az EUMSZ 
173. cikkében meghatározott gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió 
célkitűzéseivel összhangban továbbra is a 
kevésbé fejlett régiókra összpontosítsanak. 
A tagállamoknak a partnerség elveit szem 
előtt tartva együtt kell működniük a helyi 
és regionális hatóságokkal és a civil 
társadalmat képviselő érintett 
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szervezetekkel is. szervezetekkel is.

Or. en

Módosítás 133
Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Annak érdekében, hogy e 
kiegészítő forrásokat azokra a földrajzi 
területekre lehessen összpontosítani, ahol 
azokra a legnagyobb szükség van, 
rendkívüli intézkedésként – a strukturális 
alapok forrásainak elosztására vonatkozó 
általános szabályok sérelme nélkül – az 
ERFA-nak és az ESZA-nak juttatott 
kiegészítő forrásokat nem kell 
régiókategóriák szerint lebontani. A 
tagállamoknak azonban figyelembe kell 
venniük a régiók különböző igényeit és 
eltérő fejlettségi szintjét annak érdekében, 
hogy az EUMSZ 173. cikkében 
meghatározott gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió célkitűzéseivel 
összhangban továbbra is a kevésbé fejlett 
régiókra összpontosítsanak. A 
tagállamoknak a partnerség elveit szem 
előtt tartva együtt kell működniük a helyi 
és regionális hatóságokkal és a civil 
társadalmat képviselő érintett 
szervezetekkel is.

(15) Annak érdekében, hogy e 
kiegészítő forrásokat azokra a földrajzi 
területekre lehessen összpontosítani, ahol 
azokra a legnagyobb szükség van, 
rendkívüli intézkedésként – a strukturális 
alapok forrásainak elosztására vonatkozó 
általános szabályok sérelme nélkül – az 
ERFA-nak és az ESZA-nak juttatott 
kiegészítő forrásokat nem kell 
régiókategóriák szerint lebontani. A 
tagállamoknak azonban figyelembe kellene 
venniük a régiók különböző igényeit és 
eltérő fejlettségi szintjét annak érdekében, 
hogy az EUMSZ 173. cikkében 
meghatározott gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió célkitűzéseivel 
összhangban továbbra is a kevésbé fejlett 
régiókra összpontosítsanak. A 
tagállamoknak a partnerség elvét szem 
előtt tartva együtt kell működniük a helyi 
és regionális hatóságokkal és a civil 
társadalmat képviselő érintett 
szervezetekkel is.

Or. en

Módosítás 134
Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Katalin Cseh, 
Cristian Ghinea

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

(15a) A REACT-EU jelentős 
mennyiségű kiegészítő forrást jelent, 
amelyet rövid idő alatt kell elkölteni, és ez 
növeli az irányító rendszerekre nehezedő 
nyomást. Ezért hatékony csalás elleni 
intézkedéseket kell elfogadni és 
alkalmazni a meglévő tagállami és uniós 
szintű csalás elleni ügynökségek, például 
az Európai Ügyészség, az Európai 
Számvevőszék és az OLAF révén.

Or. en

Módosítás 135
Tomislav Sokol, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az e rendelettel bevezetett 
módosítások révén engedélyezett 
átcsoportosítások megkönnyítése 
érdekében a költségvetési rendelet 
30. cikke (1) bekezdésének f) pontjában 
meghatározott, az előirányzatok ugyanazon 
célkitűzés érdekében történő 
felhasználására vonatkozó feltétel nem 
alkalmazandó.

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 136
Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(16a) A rendelkezésre álló forrásoknak 
2020. február 1-jétől elszámolhatónak kell 
lenniük a Covid19-válsággal kapcsolatos 
felmerült kiadások tekintetében annak 
garantálása érdekében, hogy az eszköz a 
Covid19-hez kapcsolódó valamennyi 
költséget lefedi.

Or. en

Módosítás 137
Mathilde Androuët

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Mivel a tagállamok önmagukban 
nem képesek kielégítően megvalósítani e 
rendelet céljait, nevezetesen azt, hogy 
rugalmassági intézkedéseknek az európai 
strukturális és beruházási alapokból 
nyújtott támogatás területén történő 
bevezetésével reagáljanak a 
népegészségügyi válság hatásaira, és ezért 
a javasolt intézkedés léptéke és hatásai 
miatt e célok uniós szinten jobban 
megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket 
fogadhat el az Európai Unióról szóló 
szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 
említett cikkben foglalt arányosság 
elvének megfelelően ez a rendelet nem 
lépi túl az e célok eléréséhez szükséges 
mértéket.

törölve

Or. fr

Módosítás 138
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Tekintettel a Covid19-
világjárványra, valamint az azzal 
összefüggő népegészségügyi válság 
kezelésének sürgősségére, szükségesnek 
tekinthető kivételt biztosítani a nemzeti 
parlamenteknek az Unióban betöltött 
szerepéről szóló, az Európai Unióról szóló 
szerződéshez, az Európai Unió 
működéséről szóló szerződéshez és az 
Európai Atomenergia-közösséget 
létrehozó szerződéshez csatolt 
1. jegyzőkönyv 4. cikkében említett 
nyolchetes időszak alól.

törölve

Or. en

Módosítás 139
Tomislav Sokol, Mircea-Gheorghe Hava

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Tekintettel a Covid19-
világjárványra, valamint az azzal 
összefüggő népegészségügyi válság 
kezelésének sürgősségére, szükségesnek 
tekinthető kivételt biztosítani a nemzeti 
parlamenteknek az Unióban betöltött 
szerepéről szóló, az Európai Unióról szóló 
szerződéshez, az Európai Unió 
működéséről szóló szerződéshez és az 
Európai Atomenergia-közösséget 
létrehozó szerződéshez csatolt 
1. jegyzőkönyv 4. cikkében említett 
nyolchetes időszak alól.

törölve

Or. en

Módosítás 140
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli
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Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Tekintettel a Covid19-
világjárványra, valamint az azzal 
összefüggő népegészségügyi válság 
kezelésének sürgősségére, szükségesnek 
tekinthető kivételt biztosítani a nemzeti 
parlamenteknek az Unióban betöltött 
szerepéről szóló, az Európai Unióról szóló 
szerződéshez, az Európai Unió 
működéséről szóló szerződéshez és az 
Európai Atomenergia-közösséget 
létrehozó szerződéshez csatolt 
1. jegyzőkönyv 4. cikkében említett 
nyolchetes időszak alól.

törölve

Or. en

Módosítás 141
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)
1303/2013/EU rendelet
65 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

-1) A 65. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

(2) A kiadás abban az esetben jogosult az 
ESB-alapokból származó hozzájárulásra, 
ha az a kedvezményezettnél merült fel, és a 
programnak a Bizottságnak történő 
benyújtásának időpontja vagy 2014. január 
1. – amelyik a korábbi időpont – és 2023. 
december 31. között került kifizetésre. 
Ezenkívül a kiadás kizárólag abban az 
esetben jogosult az EMVA-ból származó 
hozzájárulásra, ha az adott támogatást a 
kifizető ügynökség ténylegesen kifizeti 
2014. január 1. és 2023. december 31. 

„(2) A kiadás abban az esetben jogosult az 
ESB-alapokból származó hozzájárulásra, 
ha az a kedvezményezettnél merült fel, és a 
programnak a Bizottságnak történő 
benyújtásának időpontja vagy 2014. január 
1. – amelyik a korábbi időpont – és 2024. 
december 31. között került kifizetésre. 
Ezenkívül a kiadás kizárólag abban az 
esetben jogosult az EMVA-ból származó 
hozzájárulásra, ha az adott támogatást a 
kifizető ügynökség ténylegesen kifizeti 
2014. január 1. és 2023. december 31. 



PE655.753v01-00 102/172 AM\1210606HU.docx

HU

között. között.”

Or. en

Indokolás

A COVID-19 világjárvány jelentős késéseket okozott a kohéziós politikai alapokból 
finanszírozott projektek végrehajtásában. Mivel a WHO továbbra is a betegség újabb 
kitöréseire figyelmeztet, a REACT-EU 2020-tól 2022-ig terjedő évekre elosztott pénzügyi 
forrásainak a Bizottság javaslatához képest legalább egy évvel tovább, 2024 végéig 
alkalmazhatónak kell lenniük.

Módosítás 142
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -1 b pont (új)
1303/2013/EU rendelet
65 cikk – 4 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

-1b) A 65. cikk (4) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

(4) Az 67. cikk (1) bekezdése első 
albekezdésének b) és c) pontja szerint 
visszatérített költségek esetében a 
visszatérítés alapját képező 
tevékenységeket 2014. január 1. és 2023. 
december 31. között kell végrehajtani.

„(4) Az 67. cikk (1) bekezdése első 
albekezdésének b) és c) pontja szerint 
visszatérített költségek esetében a 
visszatérítés alapját képező 
tevékenységeket 2014. január 1. és 2024. 
december 31. között kell végrehajtani.”

Or. en

Indokolás

A COVID-19 világjárvány jelentős késéseket okozott a kohéziós politikai alapokból 
finanszírozott projektek végrehajtásában. Mivel a WHO továbbra is a betegség újabb 
kitöréseire figyelmeztet, a REACT-EU 2020-tól 2022-ig terjedő évekre elosztott pénzügyi 
forrásainak a Bizottság javaslatához képest legalább egy évvel tovább, 2024 végéig 
alkalmazhatónak kell lenniük.

Módosítás 143
Rosa D'Amato, Chiara Gemma

Rendeletre irányuló javaslat
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1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
1303/2013/EU rendelet
91 cikk – 1 a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdésben említett 
globális forrásokon felül folyó árakon 
5 000 000 000 EUR kiegészítő forrást kell 
a 2020. évre gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziós célú költségvetési 
kötelezettségvállalásokra rendelkezésre 
bocsátani, és az ERFA és az ESZA részére 
allokálni.”

(1a) Az (1) bekezdésben említett 
globális forrásokon felül folyó árakon 
5 000 000 000 EUR kiegészítő forrást kell 
a 2020. évre gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziós célú költségvetési 
kötelezettségvállalásokra rendelkezésre 
bocsátani, és az ERFA, az EMVA, az 
ESZA és az ETHAA részére allokálni.”

Or. en

Módosítás 144
Christian Doleschal

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezek a 2021-re és 2022-re szóló kiegészítő 
források a költségvetési rendelet 21. 
cikkének (5) bekezdése szerint külső 
címzett bevételnek minősülnek.

Ezek a 2021-re és 2022-re szóló kiegészítő 
források a költségvetési rendelet 21. 
cikkének (5) bekezdése szerint külső 
címzett bevételnek minősülnek. A fent 
említett 53 272 800 000 EUR-ból 
1 000 000 000 EUR-t külön költségvetési 
tételként különítenek el az európai területi 
társulások előmozdítására. Az európai 
területi társulás politikai irányítása 
kérheti, hogy a Bizottság a pénzeszközöket 
a külön költségvetési tételből közvetlenül 
az európai területi társuláshoz utalja. 
Miután az európai területi társulás 
előterjesztette a Bizottságnak a források 
tervezett felhasználására vonatkozó 
programozását, az európai területi 
társulás megkapja a független 
költségvetési irányításhoz igényelt 
pénzeszközöket.
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Or. en

Módosítás 145
Pascal Arimont, Tomislav Sokol

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében 
a Covid19-világjárvány okozta válság 
elhárításának előmozdítását és a zöld, 
digitális és reziliens gazdasági helyreállítás 
előkészítését támogató rendkívüli 
kiegészítő források és az azokkal 
kapcsolatos végrehajtási rendelkezések 
(REACT-EU)

A beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe célkitűzés és az 
európai területi együttműködés célkitűzés 
keretében a Covid19-világjárvány okozta 
válság elhárításának előmozdítását és a 
zöld, digitális és reziliens gazdasági 
helyreállítás előkészítését támogató 
rendkívüli kiegészítő források és az 
azokkal kapcsolatos végrehajtási 
rendelkezések (REACT-EU)

Or. en

Módosítás 146
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében 
a Covid19-világjárvány okozta válság 
elhárításának előmozdítását és a zöld, 
digitális és reziliens gazdasági helyreállítás 
előkészítését támogató rendkívüli 
kiegészítő források és az azokkal 
kapcsolatos végrehajtási rendelkezések 
(REACT-EU)

A beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében 
a Covid19-világjárvány okozta válság és 
társadalmi következményei elhárításának 
előmozdítását és a zöld, digitális és 
reziliens gazdasági helyreállítás 
előkészítését támogató rendkívüli 
kiegészítő források és az azokkal 
kapcsolatos végrehajtási rendelkezések 
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(REACT-EU)

Or. en

Módosítás 147
Martina Michels

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében 
a Covid19-világjárvány okozta válság 
elhárításának előmozdítását és a zöld, 
digitális és reziliens gazdasági helyreállítás 
előkészítését támogató rendkívüli 
kiegészítő források és az azokkal 
kapcsolatos végrehajtási rendelkezések 
(REACT-EU)

A beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében 
a Covid19-világjárvány okozta válság 
elhárításának előmozdítását és a méltányos 
zöld, digitális és reziliens gazdasági 
helyreállítás előkészítését támogató 
rendkívüli kiegészítő források és az 
azokkal kapcsolatos végrehajtási 
rendelkezések (REACT-EU)

(Ez a módosítás a teljes szövegre 
vonatkozik.)

Or. en

Módosítás 148
Pascal Arimont, Tomislav Sokol

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 91. cikk (1a) cikkében és a 92a. 
cikkben említett kiegészítő forrásokat (a 
továbbiakban: kiegészítő források) a 
beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében 
kell rendelkezésre bocsátani a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításának 

(1) A 91. cikk (1a) bekezdésében és a 
92a. cikkben említett kiegészítő források 
(a továbbiakban: kiegészítő források) 
legfeljebb 95%-át a beruházás a 
növekedésbe és munkahelyteremtésbe 
célkitűzés keretében, az említett források 
legalább 5%-át pedig az európai területi 
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előmozdítását és a zöld, digitális és 
reziliens gazdasági helyreállítást célzó 
támogatásra (REACT-EU). A kiegészítő 
forrásokat az e cikk (6) bekezdése szerinti 
technikai segítségnyújtás végrehajtására és 
az e cikk (10) bekezdésében említett 
tematikus célkitűzést végrehajtó 
műveletekre kell fordítani.

együttműködési célkitűzés keretében kell 
rendelkezésre bocsátani. A kiegészítő 
forrásoknak mindkét esetben a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításának 
előmozdítását és a zöld, digitális és 
reziliens gazdasági helyreállítást kell 
támogatniuk (REACT-EU). A kiegészítő 
forrásokat az e cikk (6) bekezdése szerinti 
technikai segítségnyújtás végrehajtására és 
az e cikk (10) bekezdésében említett 
tematikus célkitűzést végrehajtó 
műveletekre kell fordítani.

Or. en

Módosítás 149
Nora Mebarek

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 91. cikk (1a) cikkében és a 92a. 
cikkben említett kiegészítő forrásokat (a 
továbbiakban: kiegészítő források) a 
beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében 
kell rendelkezésre bocsátani a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításának 
előmozdítását és a zöld, digitális és 
reziliens gazdasági helyreállítást célzó 
támogatásra (REACT-EU). A kiegészítő 
forrásokat az e cikk (6) bekezdése szerinti 
technikai segítségnyújtás végrehajtására és 
az e cikk (10) bekezdésében említett 
tematikus célkitűzést végrehajtó 
műveletekre kell fordítani.

(1) A 91. cikk (1a) cikkében és a 92a. 
cikkben említett kiegészítő forrásokat (a 
továbbiakban: kiegészítő források) az 
Európai Ügyészség keretében történő 
megerősített együttműködésben részt vevő 
tagállamokban a beruházás a növekedésbe 
és munkahelyteremtésbe célkitűzés 
keretében kell rendelkezésre bocsátani a 
Covid19-világjárvány okozta válság 
elhárításának előmozdítását és a zöld, 
digitális és reziliens gazdasági 
helyreállítást célzó támogatásra (REACT-
EU). A kiegészítő forrásokat az e cikk (6) 
bekezdése szerinti technikai 
segítségnyújtás végrehajtására és az e cikk 
(10) bekezdésében említett tematikus 
célkitűzést végrehajtó műveletekre kell 
fordítani.

Or. en
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Módosítás 150
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 91. cikk (1a) cikkében és a 92a. 
cikkben említett kiegészítő forrásokat (a 
továbbiakban: kiegészítő források) a 
beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében 
kell rendelkezésre bocsátani a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításának 
előmozdítását és a zöld, digitális és 
reziliens gazdasági helyreállítást célzó 
támogatásra (REACT-EU). A kiegészítő 
forrásokat az e cikk (6) bekezdése szerinti 
technikai segítségnyújtás végrehajtására és 
az e cikk (10) bekezdésében említett 
tematikus célkitűzést végrehajtó 
műveletekre kell fordítani.

(1) A 91. cikk (1a) cikkében és a 92a. 
cikkben említett kiegészítő forrásokat (a 
továbbiakban: kiegészítő források) a 
beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében 
kell rendelkezésre bocsátani a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításának 
előmozdítását és a zöld, digitális és 
reziliens gazdasági helyreállítást célzó 
támogatásra (REACT-EU), a „ne árts” 
elvének tiszteletben tartása mellett. A 
kiegészítő forrásokat az e cikk (6) 
bekezdése szerinti technikai 
segítségnyújtás végrehajtására és az e cikk 
(10) bekezdésében említett tematikus 
célkitűzést végrehajtó műveletekre kell 
fordítani.

Or. en

Módosítás 151
Martina Michels

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 91. cikk (1a) cikkében és a 92a. 
cikkben említett kiegészítő forrásokat (a 
továbbiakban: kiegészítő források) a 
beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében 
kell rendelkezésre bocsátani a Covid19-

(1) A 91. cikk (1a) cikkében és a 92a. 
cikkben említett kiegészítő forrásokat (a 
továbbiakban: kiegészítő források) a 
beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében 
kell rendelkezésre bocsátani a Covid19-
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világjárvány okozta válság elhárításának 
előmozdítását és a zöld, digitális és 
reziliens gazdasági helyreállítást célzó 
támogatásra (REACT-EU). A kiegészítő 
forrásokat az e cikk (6) bekezdése szerinti 
technikai segítségnyújtás végrehajtására és 
az e cikk (10) bekezdésében említett 
tematikus célkitűzést végrehajtó 
műveletekre kell fordítani.

világjárvány okozta válság elhárításának 
előmozdítását és a méltányos zöld, digitális 
és reziliens gazdasági helyreállítást célzó 
támogatásra (REACT-EU). A kiegészítő 
forrásokat az e cikk (6) bekezdése szerinti 
technikai segítségnyújtás végrehajtására és 
az e cikk (10) bekezdésében említett 
tematikus célkitűzést végrehajtó 
műveletekre kell fordítani.

Or. en

Módosítás 152
Pascal Arimont

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2021-re és a 2022-re szóló kiegészítő 
forrásokat a 92a. cikkben meghatározott 
kiegészítő forrásokból kell rendelkezésre 
bocsátani. A 92a. cikkben meghatározott 
kiegészítő forrásokból folyó árakon 18 000 
000 EUR összegig igazgatási kiadások is 
támogathatók.

A beruházás a növekedésért és a 
foglalkoztatásért célkitűzés keretében a 
92a. cikkben meghatározott kiegészítő 
forrásokat rendelkezésre kell bocsátani 
2021-re és 2022-re, és egy tagállam 
indokolt kérésére a 2023-as és 2024-es 
költségvetési kötelezettségvállalások 
céljából is rendelkezésre bocsáthatók. Az 
európai területi együttműködési célkitűzés 
keretében a 92a. cikkben meghatározott 
kiegészítő forrásokat 2021-re, 2022-re, 
2023-ra és 2024-re kell rendelkezésre 
bocsátani. A 92a. cikkben meghatározott 
kiegészítő forrásokból folyó árakon 18 000 
000 EUR összegig igazgatási kiadások is 
támogathatók.

Or. en

Indokolás

Az Interreg projektek kiválasztása és odaítélése összetettebb, és ehhez több időre van szükség, 
mint a nemzeti vagy regionális projektek, valamint a növekedésbe és munkahelyteremtésre 
irányuló beruházás célkitűzés  esetében.
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Módosítás 153
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2021-re és a 2022-re szóló kiegészítő 
forrásokat a 92a. cikkben meghatározott 
kiegészítő forrásokból kell rendelkezésre 
bocsátani. A 92a. cikkben meghatározott 
kiegészítő forrásokból folyó árakon 18 000 
000 EUR összegig igazgatási kiadások is 
támogathatók.

A 2021-re és a 2022-re szóló kiegészítő 
forrásokat a 92a. cikkben meghatározott 
kiegészítő forrásokból kell rendelkezésre 
bocsátani. Az első albekezdéstől eltérve és 
valamely tagállam indokolással ellátott 
kérelme alapján a kiegészítő források 
2023-ban és 2024-ben is rendelkezésre 
bocsáthatók költségvetési 
kötelezettségvállalások teljesítésére. A 
92a. cikkben meghatározott kiegészítő 
forrásokból folyó árakon 18 000 000 EUR 
összegig igazgatási kiadások is 
támogathatók.

Or. en

Módosítás 154
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2021-re és a 2022-re szóló kiegészítő 
forrásokat a 92a. cikkben meghatározott 
kiegészítő forrásokból kell rendelkezésre 
bocsátani. A 92a. cikkben meghatározott 
kiegészítő forrásokból folyó árakon 18 000 
000 EUR összegig igazgatási kiadások is 
támogathatók.

A 2021-re és a 2022-re szóló kiegészítő 
forrásokat a 92a. cikkben meghatározott 
kiegészítő forrásokból kell rendelkezésre 
bocsátani. Az első albekezdéstől eltérve és 
valamely tagállam indokolással ellátott 
kérelme alapján a kiegészítő források 
2023-ban és 2024-ben is rendelkezésre 
bocsáthatók költségvetési 
kötelezettségvállalások teljesítésére. A 
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92a. cikkben meghatározott kiegészítő 
forrásokból folyó árakon 18 000 000 EUR 
összegig igazgatási kiadások is 
támogathatók.

Or. en

Módosítás 155
Pascal Arimont

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok révén határozatot fogad el, 
amelyben a strukturális alapok 2020-as és 
2021-es előirányzataiként, a VIIa. 
mellékletben meghatározott feltételeknek 
és módszertannak megfelelően 
meghatározza a kiegészítő források 
tagállamonkénti bontását. Az említett 
határozatot 2021-ben felül kell vizsgálni, 
hogy a 2021. október 19-ig rendelkezésre 
álló adatok alapján meg lehessen állapítani 
a kiegészítő források 2022. évi bontását.

(4) A Bizottság a beruházás a 
növekedésért és a foglalkoztatásért 
célkitűzés tekintetében felhatalmazáson 
alapuló jogi aktust fogadhat el e rendelet 
149. cikkével összhangban, amelyben a 
strukturális alapok 2020-as és 2021-es 
előirányzataiként, a VIIa. mellékletben 
meghatározott feltételeknek és 
módszertannak megfelelően meghatározza 
a kiegészítő források tagállamonkénti 
bontását, és adott esetben figyelembe veszi 
a tagállamok által a referencia-időszak 
alatt bevezetett vagy még mindig 
érvényben lévő átmeneti munkahely-
megtartási programokat is.
Az említett felhatalmazáson alapuló jogi 
aktust 2021-ben felül kell vizsgálni, hogy a 
2021. október 19-ig rendelkezésre álló 
adatok alapján meg lehessen állapítani a 
kiegészítő források 2022. évi bontását. 
Adott esetben a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktust a 2023. és 2024. évi 
költségvetési kötelezettségvállalásokra 
vonatkozóan 2022-ben is felül kell 
vizsgálni a rendelkezésre álló legfrissebb 
statisztikai adatok alapján.
A Bizottság az európai területi 
együttműködési célkitűzés tekintetében 
végrehajtási jogi aktus révén határozatot 
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fogad el, amelyben a strukturális alapok 
2020–2024-es előirányzataiként, az (EU) 
rendelet [új CPR] XXII. mellékletének 
8. pontjában meghatározott feltételeknek 
és módszertannak megfelelően 
meghatározza a kiegészítő források 
tagállamonkénti bontását.

Or. en

Indokolás

A VIIa. mellékletben meghatározott kritériumok és módszertan tekintetében figyelembe kell 
venni a tagállamok által a Covid19-világjárványra reagálva létrehozott átmeneti munkahely-
megtartási programokat, hogy elkerüljék a munkanélküliség ténylegesen fennálló mértékének 
alulbecslését, mivel a munkanélküliségi ráta emelkedhet e rendszerek megszüntetését 
követően.

Módosítás 156
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok révén határozatot fogad el, 
amelyben a strukturális alapok 2020-as és 
2021-es előirányzataiként, a VIIa. 
mellékletben meghatározott feltételeknek 
és módszertannak megfelelően 
meghatározza a kiegészítő források 
tagállamonkénti bontását. Az említett 
határozatot 2021-ben felül kell vizsgálni, 
hogy a 2021. október 19-ig rendelkezésre 
álló adatok alapján meg lehessen állapítani 
a kiegészítő források 2022. évi bontását.

(4) A Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok révén határozatot fogad el, 
amelyben a strukturális alapok 2020-as és 
2021-es előirányzataiként, a VIIa. 
mellékletben meghatározott feltételeknek 
és módszertannak megfelelően 
meghatározza a kiegészítő források 
tagállamonkénti bontását. Az említett 
határozatot 2021-ben felül kell vizsgálni, 
hogy a 2021. október 19-ig rendelkezésre 
álló adatok alapján meg lehessen állapítani 
a kiegészítő források 2022. évi bontását. 
Adott esetben a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktust a 2023. és 2024. évi 
költségvetési kötelezettségvállalásokra 
vonatkozóan 2022-ben is felül kell 
vizsgálni a rendelkezésre álló legfrissebb 
statisztikai adatok alapján. A 2021. évi és 
– adott esetben – a 2022. évi 
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felülvizsgálatoknak biztosítaniuk kell, 
hogy az operatív programokat nem éri 
negatív hatás.

Or. en

Módosítás 157
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok révén határozatot fogad el, 
amelyben a strukturális alapok 2020-as és 
2021-es előirányzataiként, a VIIa. 
mellékletben meghatározott feltételeknek 
és módszertannak megfelelően 
meghatározza a kiegészítő források 
tagállamonkénti bontását. Az említett 
határozatot 2021-ben felül kell vizsgálni, 
hogy a 2021. október 19-ig rendelkezésre 
álló adatok alapján meg lehessen állapítani 
a kiegészítő források 2022. évi bontását.

(4) A Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok révén határozatot fogad el, 
amelyben a strukturális alapok 2020-as és 
2021-es előirányzataiként, a VIIa. 
mellékletben meghatározott feltételeknek 
és módszertannak megfelelően 
meghatározza a kiegészítő források 
tagállamonkénti bontását. Az említett 
határozatot 2021-ben felül kell vizsgálni, 
hogy a 2021. október 19-ig rendelkezésre 
álló adatok alapján meg lehessen állapítani 
a kiegészítő források 2022. évi bontását. 
Adott esetben a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktust a 2023. évi költségvetési 
kötelezettségvállalásokra vonatkozóan 
2022-ben is felül kell vizsgálni a 
rendelkezésre álló legfrissebb statisztikai 
adatok alapján. A 2021. évi és – adott 
esetben – a 2022. évi felülvizsgálatoknak 
biztosítaniuk kell, hogy az operatív 
programokat nem éri negatív hatás.

Or. en

Módosítás 158
Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
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1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok révén határozatot fogad el, 
amelyben a strukturális alapok 2020-as és 
2021-es előirányzataiként, a VIIa. 
mellékletben meghatározott feltételeknek 
és módszertannak megfelelően 
meghatározza a kiegészítő források 
tagállamonkénti bontását. Az említett 
határozatot 2021-ben felül kell vizsgálni, 
hogy a 2021. október 19-ig rendelkezésre 
álló adatok alapján meg lehessen állapítani 
a kiegészítő források 2022. évi bontását.

(4) A Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok révén határozatot fogad el, 
amelyben a strukturális alapok 2020-as 
előirányzataiként, a VIIa. mellékletben 
meghatározott feltételeknek és 
módszertannak megfelelően meghatározza 
a kiegészítő források tagállamonkénti 
bontását. Az említett határozatot 2020 
végén felül kell vizsgálni, hogy 
meghatározzák a kiegészítő források 
2021-re vonatkozó bontását a 2020. 
december 15-ig rendelkezésre álló adatok 
alapján, és 2021-ben ismét felül kell 
vizsgálni, hogy a 2021. október 19-ig 
rendelkezésre álló adatok alapján meg 
lehessen állapítani a kiegészítő források 
2022. évi bontását.

Or. en

Módosítás 159
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok révén határozatot fogad el, 
amelyben a strukturális alapok 2020-as és 
2021-es előirányzataiként, a VIIa. 
mellékletben meghatározott feltételeknek 
és módszertannak megfelelően 
meghatározza a kiegészítő források 
tagállamonkénti bontását. Az említett 
határozatot 2021-ben felül kell vizsgálni, 
hogy a 2021. október 19-ig rendelkezésre 
álló adatok alapján meg lehessen állapítani 
a kiegészítő források 2022. évi bontását.

(4) A Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok révén határozatot 
fogad el, amelyben a strukturális alapok 
2020-as és 2021-es előirányzataiként, a 
VIIa. mellékletben meghatározott 
feltételeknek és módszertannak 
megfelelően meghatározza a kiegészítő 
források tagállamonkénti bontását. Az 
említett határozatot 2021-ben felül kell 
vizsgálni, hogy a 2021. október 19-ig 
rendelkezésre álló adatok alapján meg 
lehessen állapítani a kiegészítő források 
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2022. évi bontását.

(Ez a módosítás a vizsgált jogalkotási 
javaslat egészére vonatkozik; elfogadása 
esetén a teljes szövegben végre kell hajtani 
kiigazításokat.)

Or. es

Módosítás 160
Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92b cikk – 5 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 86. cikk (2) bekezdésétől és a 136. cikk 
(1) bekezdésétől eltérve a kiegészítő 
forrásokhoz kapcsolódó 
kötelezettségvállalásokat a programok 
lezárásakor követendő szabályokkal 
összhangban kell visszavonni.

A 86. cikk (2) bekezdésétől és a 136. cikk 
(1) bekezdésétől eltérve a kiegészítő 
forrásokhoz kapcsolódó 
kötelezettségvállalásokat 2024. december 
31-én kell visszavonni. A 65. cikk 
(2) bekezdésétől eltérve a kiadás abban az 
esetben jogosult az ESB-alapokból 
származó hozzájárulásra, ha az a 
kedvezményezettnél merült fel, és a 
programnak a Bizottságnak történő 
benyújtásának időpontja vagy 2014. 
január 1. – amelyik a korábbi időpont – és 
2024. december 31. között került 
kifizetésre. A 136. cikk (2) bekezdésétől 
eltérve a kötelezettségvállalásoknak a 
2023. december 31-én vagy 2024. 
december 31-én még nyitott részét vissza 
kell vonni, ha a 141. cikk (1) 
bekezdésében előírt dokumentumokat a 
141. cikk (1) bekezdésében előírt 
határidőig nem nyújtották be a 
Bizottsághoz.

Or. en

Módosítás 161
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Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 5 bekezdés – 6 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ERFA és az ESZA keretében 
programozásra rendelkezésre álló 
kiegészítő forrásokat minden tagállam 
operatív programokhoz rendeli.

Az ERFA és az ESZA keretében 
programozásra rendelkezésre álló 
kiegészítő forrásokat minden tagállam a 
partnerség elvével összhangban a helyi és 
regionális önkormányzatok, valamint a 
nem kormányzati szervezetek és a civil 
társadalom bevonásával operatív 
programokhoz rendeli. Az ESZA 
részesedése nem csökkenthető a jelenlegi 
23,1%-os jogszabályi kötelezettség alá. 
Figyelembe veszi a koronavírus-fertőzések 
kumulatív számát a NUTS 3. szintjén, és a 
kiegészítő forrásokat azokra a NUTS 3. 
szintű területekre összpontosítja, ahol a 
legtöbb fertőzés mutatható ki.

Or. en

Módosítás 162
Tomislav Sokol, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 5 bekezdés – 6 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ERFA és az ESZA keretében 
programozásra rendelkezésre álló 
kiegészítő forrásokat minden tagállam 
operatív programokhoz rendeli.

Az ERFA és az ESZA keretében 
programozásra rendelkezésre álló 
kiegészítő forrásokat minden tagállam a 
partnerség elvével összhangban az állami 
hatóságok, valamint a civil társadalmat 
képviselő érintett szervezetek bevonásával 
operatív programokhoz rendeli, szem előtt 
tartva, hogy ez a megközelítés hozzáadott 
értéket biztosít az európai közpolitikák 
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végrehajtása számára. A kiegészítő 
források legfeljebb 5%-át határokon 
átnyúló projektekre kell fordítani.

Or. en

Indokolás

Állami hatóság bármely kormányzati vagy más közigazgatási szerv, beleértve az országos, 
regionális vagy helyi szintű közjogi tanácsadó szerveket. Mint ilyen, tágabban értelmezik 
azokat a szervezeteket, amelyek az ERFA és az ESZA rendelkezésre álló forrásait 
felhasználhatják bizonyos kezdeményezések és tevékenységek elindításával, amelyek 
fokozatosan a jobb gazdasági, társadalmi és területi kohézióhoz vezetnek.

Módosítás 163
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 5 bekezdés – 6 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ERFA és az ESZA keretében 
programozásra rendelkezésre álló 
kiegészítő forrásokat minden tagállam 
operatív programokhoz rendeli.

Az ERFA és az ESZA keretében 
programozásra rendelkezésre álló 
kiegészítő forrásokat minden tagállam a 
partnerség elvével összhangban a helyi és 
regionális hatóságok bevonásával operatív 
programokhoz rendeli. A kiegészítő 
források legfeljebb 5%-át határokon 
átnyúló projektekre kell fordítani.

Or. en

Módosítás 164
Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 5 bekezdés – 6 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ERFA és az ESZA keretében 
programozásra rendelkezésre álló 
kiegészítő forrásokat minden tagállam 
operatív programokhoz rendeli.

Az ERFA és az ESZA keretében 
programozásra rendelkezésre álló 
kiegészítő forrásokat minden tagállam a 
partnerség elvével összhangban a helyi és 
regionális hatóságok, valamint a civil 
társadalmat képviselő érintett szervezetek 
bevonásával operatív programokhoz 
rendeli.

Or. en

Módosítás 165
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Cristian Ghinea, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 5 bekezdés – 6 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elosztás során figyelembe kell venni a 
Covid19 fertőzések halmozott számát és a 
NUTS 3. szintű gazdasági hatást, és a 
kiegészítő erőforrásokat olyan NUTS 3. 
szintű területekre kell összpontosítani, 
ahol a legnagyobb az egészségügyi és 
gazdasági hatás.

Or. en

Módosítás 166
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Sylvie Brunet, Susana 
Solís Pérez, Marie-Pierre Vedrenne

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 5 bekezdés – 7 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 92. cikk (7) bekezdésétől eltérve a A 92. cikk (7) bekezdésétől eltérve a 
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kiegészítő források egy része az ERFA-hoz 
és az ESZA-hoz való allokációt 
megelőzően vagy azzal egyidejűleg a 
leginkább rászoruló személyeket támogató 
európai segítségnyújtási alap (a 
továbbiakban: FEAD) támogatásának 
növelésére is fordítható.

kiegészítő források egy részét az ERFA-
hoz és az ESZA-hoz való allokációt 
megelőzően vagy azzal egyidejűleg a 
leginkább rászoruló személyeket támogató 
európai segítségnyújtási alap (a 
továbbiakban: FEAD) támogatásának 
növelésére kell fordítani. Ez a részarány a 
kiegészítő források legalább 3%-át teszi ki 
annak érdekében, hogy biztosítsák a 
minimális támogatási összeget a 
leginkább rászorulóknak, akiket példátlan 
mértékben sújtott a Covid19-válság.

Or. en

Indokolás

A FEAD-t legalább a jelenlegi szinten kell tartani, annál is inkább, mivel a Covid-válság 
drámai módon megnövelte az élelmiszerek/alapvető anyagi segítségnyújtás iránti igényt, 
különösen a 2020–2022-es évekre, valamint a leginkább rászoruló személyek társadalmi 
beilleszkedéséhez hozzájáruló tevékenységek iránti igényt is, ami a FEAD hatálya alá 
tartozik. A REACT-EU forrásainak legalább 3%-ának a FEAD-hez való rendelésével ez a 
rendelkezés biztosítja, hogy az Alap elegendő további pénzeszközt kapjon az EP-nek a 
többéves pénzügyi keretre és az ESZA+/FEAD-ra vonatkozó tárgyalási álláspontjában 
előírtak szerint.

Módosítás 167
Rosa D'Amato, Chiara Gemma

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 5 bekezdés – 8 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Eredeti allokációjukat követően a 
kiegészítő források – az operatív program 
módosítása céljából a 30. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően benyújtott 
tagállami kérelem nyomán – 
átcsoportosíthatók az ERFA és az ESZA 
között, tekintet nélkül a 92. cikk (1) 
bekezdésének a), b) és c) pontjában 
említett százalékarányokra.

Eredeti allokációjukat követően a 
kiegészítő források – az operatív program 
módosítása céljából a 30. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően benyújtott 
tagállami kérelem nyomán – 
átcsoportosíthatók az ERFA, az EMVA, az 
ETHAA és az ESZA között, tekintet nélkül 
a 92. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) 
pontjában említett százalékarányokra.

Or. en
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Módosítás 168
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 5 bekezdés – 11 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 92. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott követelmények nem 
alkalmazandók az eredeti allokációra 
vagy annak későbbi átcsoportosításaira.

törölve

Or. en

Módosítás 169
Nora Mebarek

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 5 bekezdés – 11 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 92. cikk (4) bekezdésében meghatározott 
követelmények nem alkalmazandók az 
eredeti allokációra vagy annak későbbi 
átcsoportosításaira.

A 92. cikk (4) bekezdésében meghatározott 
követelmények nem alkalmazandók a 
későbbi átcsoportosításokra.

Or. en

Módosítás 170
Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 5 bekezdés – 13 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kiegészítő forrásokat annak az alapnak a 
szabályaival összhangban kell felhasználni, 
amelyhez azokat hozzárendelték vagy 
átcsoportosították.

A kiegészítő forrásokat annak az alapnak a 
szabályaival összhangban kell felhasználni, 
amelyhez azokat hozzárendelték vagy 
átcsoportosították, figyelembe véve a 
hatályos rendeletben foglalt 
rendelkezéseket.

Or. en

Módosítás 171
Nora Mebarek

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 5 bekezdés – 13 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kiegészítő források legalább 30%-ának 
hozzá kell járulnia az éghajlatváltozás 
többéves pénzügyi keretben való általános 
érvényesítésére vonatkozó általános 
célkitűzéshez.

Or. en

Módosítás 172
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az ERFA és az ESZA részére 
elkülönített kiegészítő források teljes 
összegének legfeljebb 4 %-a allokálható 
technikai segítségnyújtásra az ERFA-ból 
vagy az ESZA-ból finanszírozott bármely 
meglévő operatív program vagy a (11) 

(6) Az ERFA és az ESZA részére 
elkülönített kiegészítő források teljes 
összegének legfeljebb 4 %-a allokálható 
technikai segítségnyújtásra az előzetes 
szakaszoktól kezdve az ERFA-ból vagy az 
ESZA-ból finanszírozott bármely meglévő 
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bekezdésben említett új operatív program 
keretében.

operatív program vagy a (11) bekezdésben 
említett új operatív program keretében.

Or. en

Módosítás 173
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 81. cikk (1) bekezdésétől és a 
134. cikk (1) bekezdésétől eltérve az 
operatív program elfogadásáról, illetve az 
operatív program módosításának 
jóváhagyásáról szóló bizottsági határozat 
meghozatalát követően kifizetendő kezdeti 
előfinanszírozás a kiegészítő források 
esetében a 2020-ra a programokhoz 
rendelt, az e cikk (10) bekezdésében 
említett új tematikus célkitűzés 
megvalósítását szolgáló kiegészítő források 
50 %-ának felel meg.

(7) A 81. cikk (1) bekezdésétől és a 
134. cikk (1) bekezdésétől eltérve az 
operatív program elfogadásáról, illetve az 
operatív program módosításának 
jóváhagyásáról szóló bizottsági határozat 
meghozatalát követően kifizetendő kezdeti 
előfinanszírozás a kiegészítő források 
esetében a programokhoz rendelt, az e cikk 
(10) bekezdésében említett új tematikus 
célkitűzés megvalósítását szolgáló 
kiegészítő források 25%-ának felel meg.

Or. en

Indokolás

A Covid19-világjárványnak a kedvezményezettek pénzügyi helyzetére kifejtett negatív 
következményei miatt a kezdeti előfinanszírozásnak nagyobbnak kell lennie annál, mint amit a 
92a. cikk javasol.

Módosítás 174
Tomislav Sokol, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Stelios 
Kympouropoulos

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A technikai segítségnyújtásra 
fordítottakon kívüli kiegészítő forrásokat a 
(10) bekezdésben meghatározott tematikus 
célkitűzés keretén belül kell felhasználni, a 
Covid19-világjárvány okozta válság 
elhárítását előmozdító vagy a zöld, digitális 
és reziliens gazdasági helyreállítást 
előkészítő műveletek támogatására.

(8) A technikai segítségnyújtásra 
fordítottakon kívüli kiegészítő forrásokat a 
(10) bekezdésben meghatározott tematikus 
célkitűzés keretén belül kell felhasználni, a 
Covid19-világjárvány okozta válság 
elhárítását előmozdító, például az 
idegenforgalom, az egészségügy és más 
súlyosan érintett ágazatok helyreállítására 
irányuló, valamint a zöld, digitális és 
reziliens gazdasági helyreállítást előkészítő 
műveletek támogatására.

Or. en

Módosítás 175
Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A technikai segítségnyújtásra 
fordítottakon kívüli kiegészítő forrásokat a 
(10) bekezdésben meghatározott tematikus 
célkitűzés keretén belül kell felhasználni, a 
Covid19-világjárvány okozta válság 
elhárítását előmozdító vagy a zöld, digitális 
és reziliens gazdasági helyreállítást 
előkészítő műveletek támogatására.

(8) A technikai segítségnyújtásra 
fordítottakon kívüli kiegészítő forrásokat a 
(10) bekezdésben meghatározott tematikus 
célkitűzés keretén belül kell felhasználni, a 
Covid19-világjárvány okozta válság 
elhárítását előmozdító vagy a zöld, 
versenyképes, digitális és reziliens 
gazdasági helyreállítást előkészítő 
műveletek támogatására.

(Ez a módosítás az egész szövegre 
érvényes.)

Or. en

(Lásd a javasolt preambulumbekezdések szövegezését.)

Indokolás

Az alap célja, hogy elősegítse egy versenyképesebb európai gazdaság megvalósítását, amely 
elősegíti az EU helyreállítását.
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Módosítás 176
Martina Michels

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A technikai segítségnyújtásra 
fordítottakon kívüli kiegészítő forrásokat a 
(10) bekezdésben meghatározott tematikus 
célkitűzés keretén belül kell felhasználni, a 
Covid19-világjárvány okozta válság 
elhárítását előmozdító vagy a zöld, digitális 
és reziliens gazdasági helyreállítást 
előkészítő műveletek támogatására.

(8) A technikai segítségnyújtásra 
fordítottakon kívüli kiegészítő forrásokat a 
(10) bekezdésben meghatározott tematikus 
célkitűzés keretén belül kell felhasználni, a 
Covid19-világjárvány okozta válság 
elhárítását előmozdító vagy a méltányos 
zöld, digitális és reziliens gazdasági 
helyreállítást előkészítő műveletek 
támogatására.

Or. en

Módosítás 177
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 8 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kiegészítő forrásokat a tagállamok egy 
vagy több már meglévő operatív program 
külön prioritási tengelyéhez vagy 
tengelyeihez, vagy a (11) bekezdésben 
említett új operatív programhoz 
rendelhetik. A 26. cikk (1) bekezdésétől 
eltérve a program a 2022. december 31-ig 
tartó időszakra vonatkozik, a fenti (4) 
bekezdésre is figyelemmel.

A kiegészítő forrásokat a tagállamok egy 
vagy több már meglévő operatív program 
külön prioritási tengelyéhez vagy 
tengelyeihez, vagy a (11) bekezdésben 
említett új operatív programhoz 
rendelhetik. Az erőforrásokat elsősorban a 
regionális programokhoz kell 
elkülöníteni, amennyiben vannak ilyen 
programok, a leginkább sújtott régiókkal 
kapcsolatosan meghatározott célkitűzéssel 
összhangban. A partnerségi elv teljes 
mértékben alkalmazandó az erőforrások 
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programozására és végrehajtására, e 
rendelet 5. cikkének és az európai 
partnerségi magatartási kódexnek 
megfelelően. A 26. cikk (1) bekezdésétől 
eltérve a program a 2022. december 31-ig 
tartó időszakra vonatkozik, a fenti (4) 
bekezdésre is figyelemmel.

Or. en

Módosítás 178
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EK rendelet
92 b cikk – 8 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kiegészítő forrásokat a tagállamok egy 
vagy több már meglévő operatív program 
külön prioritási tengelyéhez vagy 
tengelyeihez, vagy a (11) bekezdésben 
említett új operatív programhoz 
rendelhetik. A 26. cikk (1) bekezdésétől 
eltérve a program a 2022. december 31-ig 
tartó időszakra vonatkozik, a fenti (4) 
bekezdésre is figyelemmel.

A kiegészítő forrásokat a tagállamok egy 
vagy több már meglévő operatív program 
külön prioritási tengelyéhez vagy 
tengelyeihez, vagy a (11) bekezdésben 
említett új operatív programhoz 
rendelhetik. A 26. cikk (1) bekezdésétől 
eltérve a program a 2022. december 31-ig 
tartó, vagy a (2) bekezdésben említett 
eltérés alkalmazása esetén a 2024. 
december 31-ig tartó időszakra 
vonatkozik, e cikk (4) bekezdésére is 
figyelemmel.

Or. en

Módosítás 179
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
Az (EU) 1303/2013 rendelet
92 b cikk – 8 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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A kiegészítő forrásokat a tagállamok egy 
vagy több már meglévő operatív program 
külön prioritási tengelyéhez vagy 
tengelyeihez, vagy a (11) bekezdésben 
említett új operatív programhoz 
rendelhetik. A 26. cikk (1) bekezdésétől 
eltérve a program a 2022. december 31-ig 
tartó időszakra vonatkozik, a fenti (4) 
bekezdésre is figyelemmel.

A kiegészítő forrásokat a tagállamok egy 
vagy több már meglévő operatív program 
külön prioritási tengelyéhez vagy 
tengelyeihez, vagy a (11) bekezdésben 
említett új operatív programhoz 
rendelhetik. A 26. cikk (1) bekezdésétől 
eltérve a program a 2022. december 31-ig 
tartó, vagy a (2) bekezdésben említett 
eltérés alkalmazása esetén a 2024. 
december 31-ig tartó időszakra 
vonatkozik, a fenti (4) bekezdésre is 
figyelemmel.

Or. en

Módosítás 180
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92b cikk – 8 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kiegészítő forrásokat a tagállamok egy 
vagy több már meglévő operatív program 
külön prioritási tengelyéhez vagy 
tengelyeihez, vagy a (11) bekezdésben 
említett új operatív programhoz 
rendelhetik. A 26. cikk (1) bekezdésétől 
eltérve a program a 2022. december 31-ig 
tartó időszakra vonatkozik, a fenti (4) 
bekezdésre is figyelemmel.

A 26. cikk (1) bekezdésétől eltérve a 
program a 2022. december 31-ig tartó, 
vagy a (2) bekezdésben említett eltérés 
alkalmazása esetén a 2024. december 31-
ig tartó időszakra vonatkozik, e cikk (4) 
bekezdésére is figyelemmel.

Or. en

Módosítás 181
Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92b cikk – 8 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kiegészítő forrásokat a tagállamok egy 
vagy több már meglévő operatív program 
külön prioritási tengelyéhez vagy 
tengelyeihez, vagy a (11) bekezdésben 
említett új operatív programhoz 
rendelhetik. A 26. cikk (1) bekezdésétől 
eltérve a program a 2022. december 31-ig 
tartó időszakra vonatkozik, a fenti (4) 
bekezdésre is figyelemmel.

A kiegészítő forrásokat a tagállamok egy 
vagy több már meglévő operatív program 
prioritási tengelyéhez vagy tengelyeihez, 
vagy a (11) bekezdésben említett új 
operatív programhoz rendelhetik. A 26. 
cikk (1) bekezdésétől eltérve a program a 
2022. december 31-ig tartó időszakra 
vonatkozik, e cikk (4) bekezdésére is 
figyelemmel.

Or. en

Módosítás 182
Tomislav Sokol, Pascal Arimont, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof 
Hetman, Stelios Kympouropoulos

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 8 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ERFA esetében a kiegészítő forrásokat 
elsősorban az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó termékekbe 
és szolgáltatásokba való beruházásokra, 
kkv-knak nyújtandó működőtőke- vagy 
beruházási támogatásokra, a digitális és 
zöld gazdaságra való átálláshoz 
hozzájáruló beruházásokra, a polgároknak 
alapvető szolgáltatásokat biztosító 
infrastruktúrákra, valamint a válság által 
leginkább sújtott ágazatoktól függő 
régiókban bevezetendő gazdasági 
intézkedésekre kell fordítani.

Az ERFA esetében a kiegészítő forrásokat 
elsősorban az egészségügyi 
infrastruktúrához, rendszerekhez és 
szolgáltatásokhoz, köztük a határokon 
átnyúló egészségügyi szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó termékekbe és szolgáltatásokba 
való beruházásokra, kkv-knak nyújtandó 
működőtőke- vagy beruházási és 
tanácsadási támogatásokra, a digitális és 
zöld gazdaságra való átálláshoz 
hozzájáruló beruházásokra, a vidéki, 
szigeti, hegyvidéki és legkülső régiókban 
élő polgároknak alapvető szolgáltatásokat 
biztosító infrastruktúrákra, valamint a 
válság által leginkább sújtott ágazatoktól, 
például az idegenforgalomtól függő 
régiókban bevezetendő gazdasági 
intézkedésekre kell fordítani. További 
források alkalmazhatók egyedi 
betegségekkel és egészségügyi válságokkal 
foglalkozó kiválósági központok egész 
EU-ban történő fejlesztésére azáltal, hogy 
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pénzügyi támogatást nyújtanak 
gyógyszerek és orvostechnikai eszközök 
beszerzésére, valamint támogatják a 
komplex betegségekkel és víruskutatással 
foglalkozó, már létrehozott központok 
további szakosodását, ami lehetővé teszi az 
egészségügyi ellátáshoz való egyenlő 
hozzáférést, csökkenti a kielégítetlen 
orvosi igényeket, és növeli a jövőbeli 
egészségügyi válságokkal szembeni 
ellenálló képességet.

Or. en

Módosítás 183
Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 8 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ERFA esetében a kiegészítő forrásokat 
elsősorban az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó termékekbe 
és szolgáltatásokba való beruházásokra, 
kkv-knak nyújtandó működőtőke- vagy 
beruházási támogatásokra, a digitális és 
zöld gazdaságra való átálláshoz 
hozzájáruló beruházásokra, a polgároknak 
alapvető szolgáltatásokat biztosító 
infrastruktúrákra, valamint a válság által 
leginkább sújtott ágazatoktól függő 
régiókban bevezetendő gazdasági 
intézkedésekre kell fordítani.

Az ERFA esetében a kiegészítő forrásokat 
elsősorban az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz, többek között az idősek 
bentlakásos otthonaihoz kapcsolódó 
termékekbe, személyzetbe és 
szolgáltatásokba való beruházásokra, kkv-
knak nyújtandó működőtőke- vagy 
beruházási támogatásokra, valamint a 
távmunkához való alkalmazkodás 
támogatásaira, a digitális és zöld 
gazdaságra való átálláshoz hozzájáruló 
beruházásokra, a polgároknak – többek 
között a legkülső régiókban, a vidéki és az 
elnéptelenedett területeken, valamint az 
ipari átállással érintett területeken – 
alapvető szolgáltatásokat biztosító 
infrastruktúrákra, vagy a válság által 
leginkább sújtott ágazatoktól, például az 
idegenforgalomtól és a kultúrától függő 
régiókban bevezetendő gazdaságélénkítő 
intézkedésekre kell fordítani.
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Módosítás 184
Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 8 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ERFA esetében a kiegészítő forrásokat 
elsősorban az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó termékekbe 
és szolgáltatásokba való beruházásokra, 
kkv-knak nyújtandó működőtőke- vagy 
beruházási támogatásokra, a digitális és 
zöld gazdaságra való átálláshoz 
hozzájáruló beruházásokra, a polgároknak 
alapvető szolgáltatásokat biztosító 
infrastruktúrákra, valamint a válság által 
leginkább sújtott ágazatoktól függő 
régiókban bevezetendő gazdasági 
intézkedésekre kell fordítani.

Az ERFA esetében a kiegészítő forrásokat 
elsősorban az egészségügyi és szociális-
egészségügyi (például időseknek szánt 
napközi otthonok és bentlakásos 
otthonok) szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
termékekbe és szolgáltatásokba való 
beruházásokra, kkv-knak nyújtandó 
működőtőke- vagy beruházási 
támogatásokra, a digitális, versenyképes és 
zöld gazdaságra való átálláshoz 
hozzájáruló beruházásokra, a polgároknak 
alapvető szolgáltatásokat biztosító 
infrastruktúrákra, valamint a válság által 
leginkább sújtott ágazatoktól függő 
régiókban bevezetendő gazdasági 
intézkedésekre kell fordítani.

(Ez a módosítás az egész szövegre 
érvényes.)

Or. en

(Lásd a javasolt preambulumbekezdéseket.)

Indokolás

A Covid19 egyértelműen az időskorú (3. és 4. életkorú), valamint a mentálhigiénés 
betegségben szenvedő népességet sújtotta, és az elszigeteltség miatt mindkettőt érintette a 
fizikai és a mentális egészség szintjén.

Módosítás 185
Raffaele Fitto

Rendeletre irányuló javaslat
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1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 8 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ERFA esetében a kiegészítő forrásokat 
elsősorban az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó termékekbe 
és szolgáltatásokba való beruházásokra, 
kkv-knak nyújtandó működőtőke- vagy 
beruházási támogatásokra, a digitális és 
zöld gazdaságra való átálláshoz 
hozzájáruló beruházásokra, a polgároknak 
alapvető szolgáltatásokat biztosító 
infrastruktúrákra, valamint a válság által 
leginkább sújtott ágazatoktól függő 
régiókban bevezetendő gazdasági 
intézkedésekre kell fordítani.

Az ERFA esetében a kiegészítő forrásokat 
elsősorban az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó termékekbe 
és szolgáltatásokba való beruházásokra, 
kkv-knak nyújtandó működőtőke- vagy 
beruházási támogatásokra, a digitális és 
zöld gazdaságra való átálláshoz 
hozzájáruló beruházásokra, a polgároknak 
alapvető szolgáltatásokat biztosító 
infrastruktúrákra, valamint a válság által 
leginkább sújtott régiókban és olyan 
alapvető fontosságú ágazatokban, mint a 
kultúra és a turizmus, bevezetendő 
gazdaságiélénkítő intézkedésekre kell 
fordítani.

Or. it

Módosítás 186
Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 8 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ERFA esetében a kiegészítő forrásokat 
elsősorban az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó termékekbe 
és szolgáltatásokba való beruházásokra, 
kkv-knak nyújtandó működőtőke- vagy 
beruházási támogatásokra, a digitális és 
zöld gazdaságra való átálláshoz 
hozzájáruló beruházásokra, a polgároknak 
alapvető szolgáltatásokat biztosító 
infrastruktúrákra, valamint a válság által 
leginkább sújtott ágazatoktól függő 
régiókban bevezetendő gazdasági 
intézkedésekre kell fordítani.

Az ERFA esetében a kiegészítő forrásokat 
elsősorban az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó termékekbe 
és szolgáltatásokba való beruházásokra, 
kkv-knak nyújtandó működőtőke- vagy 
beruházási támogatásokra, a digitális és 
zöld gazdaságra való átálláshoz 
hozzájáruló beruházásokra, a polgároknak 
alapvető szolgáltatásokat biztosító 
infrastruktúrákra, valamint a válság által 
leginkább sújtott ágazatoktól függő 
régiókban bevezetendő gazdasági 
intézkedésekre kell fordítani. Támogatni 
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kell azokat a beruházásokat is, amelyek 
magas munkahelyteremtési potenciállal 
rendelkeznek, például a városok 
megújítását.

Or. en

Módosítás 187
Christian Doleschal

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 8 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ERFA esetében a kiegészítő forrásokat 
elsősorban az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó termékekbe 
és szolgáltatásokba való beruházásokra, 
kkv-knak nyújtandó működőtőke- vagy 
beruházási támogatásokra, a digitális és 
zöld gazdaságra való átálláshoz 
hozzájáruló beruházásokra, a polgároknak 
alapvető szolgáltatásokat biztosító 
infrastruktúrákra, valamint a válság által 
leginkább sújtott ágazatoktól függő 
régiókban bevezetendő gazdasági 
intézkedésekre kell fordítani.

Az ERFA esetében a kiegészítő forrásokat 
elsősorban az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó termékekbe 
és szolgáltatásokba való beruházásokra, 
kkv-knak nyújtandó működőtőke- vagy 
beruházási támogatásokra, a digitális és 
zöld gazdaságra való átálláshoz 
hozzájáruló beruházásokra, a polgároknak 
alapvető szolgáltatásokat biztosító 
infrastruktúrákra, valamint a válság által 
leginkább sújtott ágazatoktól függő 
régiókban bevezetendő gazdasági 
intézkedésekre kell fordítani, külön 
figyelemmel a határmenti régiók 
igényeire.

Or. en

Módosítás 188
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 8 bekezdés – 3 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ERFA esetében a kiegészítő forrásokat 
elsősorban az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó termékekbe 
és szolgáltatásokba való beruházásokra, 
kkv-knak nyújtandó működőtőke- vagy 
beruházási támogatásokra, a digitális és 
zöld gazdaságra való átálláshoz 
hozzájáruló beruházásokra, a polgároknak 
alapvető szolgáltatásokat biztosító 
infrastruktúrákra, valamint a válság által 
leginkább sújtott ágazatoktól függő 
régiókban bevezetendő gazdasági 
intézkedésekre kell fordítani.

Az ERFA esetében a kiegészítő forrásokat 
elsősorban az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó termékekbe 
és szolgáltatásokba való beruházásokra, 
kkv-knak nyújtandó működőtőke- vagy 
beruházási támogatásokra, a digitális és 
zöld gazdaságra való átálláshoz 
hozzájáruló beruházásokra, tiszteletben 
tartva a „ne árts” elvét, a polgároknak 
alapvető, megkülönböztetésmentes 
szolgáltatásokat biztosító infrastruktúrákra, 
valamint a válság által leginkább sújtott 
ágazatoktól függő régiókban bevezetendő 
gazdasági intézkedésekre kell fordítani.

Or. en

Módosítás 189
Elisabetta Gualmini, Andrea Cozzolino

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 8 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ERFA esetében a kiegészítő forrásokat 
elsősorban az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó termékekbe 
és szolgáltatásokba való beruházásokra, 
kkv-knak nyújtandó működőtőke- vagy 
beruházási támogatásokra, a digitális és 
zöld gazdaságra való átálláshoz 
hozzájáruló beruházásokra, a polgároknak 
alapvető szolgáltatásokat biztosító 
infrastruktúrákra, valamint a válság által 
leginkább sújtott ágazatoktól függő 
régiókban bevezetendő gazdasági 
intézkedésekre kell fordítani.

Az ERFA esetében a kiegészítő forrásokat 
elsősorban az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó termékekbe 
és szolgáltatásokba való beruházásokra, 
kkv-knak és a szociális gazdasághoz 
tartozó vállalkozásoknak különösen az 
idegenforgalom és a kultúra ágazatában 
nyújtandó működőtőke- vagy beruházási 
támogatásokra, a digitális és zöld 
gazdaságra való átálláshoz hozzájáruló 
beruházásokra, a polgároknak alapvető 
szolgáltatásokat biztosító infrastruktúrákra, 
valamint a válság által leginkább sújtott 
ágazatoktól függő régiókban bevezetendő 
gazdasági intézkedésekre kell fordítani.

Or. en
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Módosítás 190
Martina Michels

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 8 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ERFA esetében a kiegészítő forrásokat 
elsősorban az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó termékekbe 
és szolgáltatásokba való beruházásokra, 
kkv-knak nyújtandó működőtőke- vagy 
beruházási támogatásokra, a digitális és 
zöld gazdaságra való átálláshoz 
hozzájáruló beruházásokra, a polgároknak 
alapvető szolgáltatásokat biztosító 
infrastruktúrákra, valamint a válság által 
leginkább sújtott ágazatoktól függő 
régiókban bevezetendő gazdasági 
intézkedésekre kell fordítani.

Az ERFA esetében a kiegészítő forrásokat 
elsősorban az egészségügyi és az általános 
érdekű szociális szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó termékekbe és szolgáltatásokba 
való beruházásokra, kkv-knak és a 
szociális gazdasághoz tartozó 
vállalkozásoknak nyújtandó működőtőke- 
vagy beruházási támogatásokra, a 
méltányos digitális és zöld gazdaságra való 
átálláshoz hozzájáruló beruházásokra, a 
polgároknak alapvető szolgáltatásokat 
biztosító infrastruktúrákra, valamint a 
válság által leginkább sújtott ágazatoktól 
függő régiókban bevezetendő gazdasági 
intézkedésekre kell fordítani.

Or. en

Módosítás 191
Pascal Arimont

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 8 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ERFA esetében a kiegészítő forrásokat 
elsősorban az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó termékekbe 
és szolgáltatásokba való beruházásokra, 
kkv-knak nyújtandó működőtőke- vagy 
beruházási támogatásokra, a digitális és 
zöld gazdaságra való átálláshoz 

Az ERFA esetében a kiegészítő forrásokat 
elsősorban az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz, köztük a határokon 
átnyúló egészségügyi szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó termékekbe és szolgáltatásokba 
való beruházásokra, kkv-knak nyújtandó 
működőtőke- vagy beruházási és 
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hozzájáruló beruházásokra, a polgároknak 
alapvető szolgáltatásokat biztosító 
infrastruktúrákra, valamint a válság által 
leginkább sújtott ágazatoktól függő 
régiókban bevezetendő gazdasági 
intézkedésekre kell fordítani.

tanácsadási támogatásokra, a digitális és 
zöld gazdaságra való átálláshoz 
hozzájáruló beruházásokra, a polgároknak 
– többek között a vidéki térségekben – 
alapvető szolgáltatásokat biztosító 
infrastruktúrákra, valamint a válság által 
leginkább sújtott ágazatoktól függő 
régiókban bevezetendő gazdasági 
intézkedésekre kell fordítani.

Or. en

Módosítás 192
Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 8 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ERFA esetében a kiegészítő forrásokat 
elsősorban az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó termékekbe 
és szolgáltatásokba való beruházásokra, 
kkv-knak nyújtandó működőtőke- vagy 
beruházási támogatásokra, a digitális és 
zöld gazdaságra való átálláshoz 
hozzájáruló beruházásokra, a polgároknak 
alapvető szolgáltatásokat biztosító 
infrastruktúrákra, valamint a válság által 
leginkább sújtott ágazatoktól függő 
régiókban bevezetendő gazdasági 
intézkedésekre kell fordítani.

Az ERFA esetében a kiegészítő forrásokat 
– amelyek 2020. február 1-jétől 
alkalmazhatók – elsősorban az 
egészségügyi szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó termékekbe és szolgáltatásokba 
való beruházásokra, kkv-knak nyújtandó 
működőtőke- vagy beruházási 
támogatásokra, a digitális és zöld 
gazdaságra való átálláshoz hozzájáruló 
beruházásokra, a polgároknak alapvető 
szolgáltatásokat biztosító infrastruktúrákra, 
valamint a válság által leginkább sújtott 
ágazatoktól függő régiókban bevezetendő 
gazdasági intézkedésekre kell fordítani.

(Ez a módosítás az egész szövegben 
alkalmazandó. Elfogadása esetén a 
szövegben mindenütt el kell végezni a 
szükséges módosításokat.)

Or. en

Módosítás 193
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Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 8 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ERFA esetében a kiegészítő forrásokat 
elsősorban az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó termékekbe 
és szolgáltatásokba való beruházásokra, 
kkv-knak nyújtandó működőtőke- vagy 
beruházási támogatásokra, a digitális és 
zöld gazdaságra való átálláshoz 
hozzájáruló beruházásokra, a polgároknak 
alapvető szolgáltatásokat biztosító 
infrastruktúrákra, valamint a válság által 
leginkább sújtott ágazatoktól függő 
régiókban bevezetendő gazdasági 
intézkedésekre kell fordítani.

Az ERFA esetében a kiegészítő forrásokat 
elsősorban az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó termékekbe 
és szolgáltatásokba való beruházásokra, 
kkv-knak nyújtandó működőtőke- vagy 
beruházási támogatásokra, a digitális és 
zöld gazdaságra való átálláshoz 
hozzájáruló beruházásokra, a polgároknak 
alapvető szolgáltatásokat biztosító 
infrastruktúrákra, valamint a válság által 
leginkább sújtott ágazatoktól függő 
régiókban és a kevésbé fejlett régiókban 
bevezetendő gazdasági intézkedésekre kell 
fordítani.

Or. es

Módosítás 194
Tomislav Sokol, Pascal Arimont, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof 
Hetman, Stelios Kympouropoulos

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 8 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESZA esetében a kiegészítő forrásokat 
elsősorban a munkahelyek megtartására 
kell felhasználni, ideértve a csökkentett 
munkaidős foglalkoztatást és az 
önfoglalkoztatók támogatását, mely abban 
az esetben is nyújtható, ha az nem párosul 
aktív munkaerőpiaci intézkedésekkel, 
kivéve ha a nemzeti jogszabályok előírnak 
ilyen intézkedéseket. A kiegészítő források 
támogatják továbbá a munkahelyteremtést 

Az ESZA esetében a kiegészítő forrásokat 
elsősorban a munkaerőpiac, az 
egészségügyi és szociális rendszerek 
korszerűsítésére, valamint a hosszú távú 
munkanélküliség ellensúlyozása 
érdekében az átfogó egész életen át tartó 
tanulási stratégiákra és a munkahelyek 
megőrzésének támogatására kell 
felhasználni, ideértve a csökkentett 
munkaidős foglalkoztatást és az 
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– különösen a kiszolgáltatott helyzetben 
lévők bevonásával –, a fiatalok 
foglalkoztatásával kapcsolatos 
intézkedéseket, az oktatási és képzési 
tevékenységeket, a készségfejlesztést, és 
előtérbe helyezik a zöld és egyúttal 
digitális átállás előmozdítását, valamint az 
általános érdekű, gyermekekre is kiterjedő 
szociális szolgáltatások elérhetőségének 
megkönnyítését.

önfoglalkoztatók jelentős összegű 
támogatását, mely abban az esetben is 
nyújtható, ha az nem párosul aktív 
munkaerőpiaci intézkedésekkel, kivéve ha 
a nemzeti jogszabályok előírnak ilyen 
intézkedéseket. A kiegészítő források 
támogatják továbbá a munkahelyteremtést 
– különösen a kiszolgáltatott helyzetben 
lévők és a vidéki, szigeti, hegyvidéki és 
legkülső régiókban élők bevonásával –, a 
fiatalok foglalkoztatásával kapcsolatos 
intézkedéseket, az oktatási és képzési 
tevékenységeket, a készségfejlesztést, és 
előtérbe helyezik a zöld és egyúttal 
digitális átállás előmozdítását, valamint az 
általános érdekű, gyermekekre is kiterjedő 
szociális szolgáltatások elérhetőségének 
megkönnyítését. Különös figyelmet kell 
fordítani az egészségügyi és szociális 
gondozók képzését és mozgósítását 
támogató intézkedésekre, különös 
tekintettel a potenciális jövőbeli 
válságokkal szembeni ellenálló képesség 
fokozására.

Or. en

Módosítás 195
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 8 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESZA esetében a kiegészítő forrásokat 
elsősorban a munkahelyek megtartására 
kell felhasználni, ideértve a csökkentett 
munkaidős foglalkoztatást és az 
önfoglalkoztatók támogatását, mely abban 
az esetben is nyújtható, ha az nem párosul 
aktív munkaerőpiaci intézkedésekkel, 
kivéve ha a nemzeti jogszabályok előírnak 
ilyen intézkedéseket. A kiegészítő források 

Az ESZA esetében a kiegészítő forrásokat 
elsősorban a társadalmi befogadást és a 
szegénység felszámolását célzó, a 
gyermekszegénységre és a nemek közötti 
egyenlőségre különösen összpontosító 
intézkedések támogatására, a 
munkahelyek – vidéki térségekre is 
kiterjedő – megtartására kell felhasználni, 
ideértve a csökkentett munkaidős 
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támogatják továbbá a munkahelyteremtést 
– különösen a kiszolgáltatott helyzetben 
lévők bevonásával –, a fiatalok 
foglalkoztatásával kapcsolatos 
intézkedéseket, az oktatási és képzési 
tevékenységeket, a készségfejlesztést, és 
előtérbe helyezik a zöld és egyúttal 
digitális átállás előmozdítását, valamint az 
általános érdekű, gyermekekre is kiterjedő 
szociális szolgáltatások elérhetőségének 
megkönnyítését.

foglalkoztatást és az önfoglalkoztatók 
támogatását, mely abban az esetben is 
nyújtható, ha az nem párosul aktív 
munkaerőpiaci intézkedésekkel, kivéve ha 
a nemzeti jogszabályok előírnak ilyen 
intézkedéseket. A kiegészítő források 
támogatják továbbá a munkahelyteremtést 
– különösen a kiszolgáltatott helyzetben 
lévők bevonásával –, a fiatalok 
foglalkoztatásával kapcsolatos 
intézkedéseket, az oktatási és képzési 
tevékenységeket, a készségfejlesztést, és 
előtérbe helyezik a zöld és egyúttal 
digitális átállás előmozdítását, valamint az 
általános érdekű, gyermekekre is kiterjedő 
egyetemes, inkluzív, hozzáférhető, 
megfizethető és magas színvonalú 
szociális szolgáltatások elérhetőségének 
megkönnyítését. A kiegészítő forrásokat a 
nemek közötti esélyegyenlőséggel 
kapcsolatos eszközök, iránymutatások és 
képzési programok kidolgozására is fel 
kell használni, amelyeket a kohéziós 
politika tárgyát képező konkrét politikai 
területekhez igazítanak, a nemek közötti 
esélyegyenlőség érvényesítési 
módszereinek konkrét példáival.

Or. en

Módosítás 196
Vera Tax

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 8 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESZA esetében a kiegészítő forrásokat 
elsősorban a munkahelyek megtartására 
kell felhasználni, ideértve a csökkentett 
munkaidős foglalkoztatást és az 
önfoglalkoztatók támogatását, mely abban 
az esetben is nyújtható, ha az nem párosul 
aktív munkaerőpiaci intézkedésekkel, 

Az ESZA esetében a kiegészítő forrásokat 
elsősorban a munkahelyek megtartására 
kell felhasználni, ideértve a csökkentett 
munkaidős foglalkoztatást és az 
önfoglalkoztatók támogatását, mely abban 
az esetben is nyújtható, ha az nem párosul 
aktív munkaerőpiaci intézkedésekkel, 
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kivéve ha a nemzeti jogszabályok előírnak 
ilyen intézkedéseket. A kiegészítő források 
támogatják továbbá a munkahelyteremtést 
– különösen a kiszolgáltatott helyzetben 
lévők bevonásával –, a fiatalok 
foglalkoztatásával kapcsolatos 
intézkedéseket, az oktatási és képzési 
tevékenységeket, a készségfejlesztést, és 
előtérbe helyezik a zöld és egyúttal 
digitális átállás előmozdítását, valamint az 
általános érdekű, gyermekekre is kiterjedő 
szociális szolgáltatások elérhetőségének 
megkönnyítését.

kivéve ha a nemzeti jogszabályok előírnak 
ilyen intézkedéseket. A kiegészítő források 
támogatják továbbá a munkahelyteremtést 
– különösen a kiszolgáltatott helyzetben 
lévők bevonásával –, a fiatalok 
foglalkoztatásával kapcsolatos 
intézkedéseket, az oktatási és képzési 
tevékenységeket, a készségfejlesztést, és 
előtérbe helyezik a zöld és egyúttal 
digitális átállás előmozdítását, valamint az 
általános érdekű, gyermekekre is kiterjedő 
szociális szolgáltatások elérhetőségének 
megkönnyítését. A csökkentett munkaidős 
foglalkoztatáshoz nyújtott uniós 
támogatást időben korlátozni kell, és a 
változatlan munkavégzési és 
foglalkoztatási feltételek és jogok 
fenntartásától kell függővé tenni, ideértve 
az elbocsátásokkal szembeni védelmet és a 
bérek csökkentését. Az uniós támogatás 
kedvezményezettjei semmiképpen sem 
fizethetnek bónuszt a vezetőknek vagy 
osztalékot a részvényeseknek, nem 
rendelkezhetnek székhellyel 
adóparadicsomokban, nem 
veszélyeztethetik a kollektív tárgyalásokat, 
a munkavállalók részvételét vagy a 
társasági döntéshozatali folyamatok során 
történő együttes döntést.

Or. en

Módosítás 197
Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 8 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESZA esetében a kiegészítő forrásokat 
elsősorban a munkahelyek megtartására 
kell felhasználni, ideértve a csökkentett 
munkaidős foglalkoztatást és az 
önfoglalkoztatók támogatását, mely abban 

Az ESZA esetében a kiegészítő forrásokat 
elsősorban a munkahelyek megtartására 
kell felhasználni, ideértve a csökkentett 
munkaidős foglalkoztatást és az 
önfoglalkoztatók támogatását, mely abban 
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az esetben is nyújtható, ha az nem párosul 
aktív munkaerőpiaci intézkedésekkel, 
kivéve ha a nemzeti jogszabályok előírnak 
ilyen intézkedéseket. A kiegészítő források 
támogatják továbbá a munkahelyteremtést 
– különösen a kiszolgáltatott helyzetben 
lévők bevonásával –, a fiatalok 
foglalkoztatásával kapcsolatos 
intézkedéseket, az oktatási és képzési 
tevékenységeket, a készségfejlesztést, és 
előtérbe helyezik a zöld és egyúttal 
digitális átállás előmozdítását, valamint az 
általános érdekű, gyermekekre is kiterjedő 
szociális szolgáltatások elérhetőségének 
megkönnyítését.

az esetben is nyújtható, ha az nem párosul 
aktív munkaerőpiaci intézkedésekkel, 
kivéve ha a nemzeti jogszabályok előírnak 
ilyen intézkedéseket. A kiegészítő források 
támogatják továbbá a munkahelyteremtést 
– különösen a kiszolgáltatott helyzetben 
lévők bevonásával –, a fiatalok 
foglalkoztatásával kapcsolatos, többek 
között az önfoglalkoztatási és a 
vállalkozáspolitikai intézkedéseket, az 
oktatási és képzési tevékenységeket, az 
egész életen át tartó tanulást, a 
készségfejlesztést, az átképzést és a 
továbbképzést, és előtérbe helyezik a zöld 
és egyúttal digitális átállás előmozdítását, 
valamint az általános érdekű, a mostani 
világjárvány által legsúlyosabban érintett 
személyekre, az idősekre és a mentális 
betegségben szenvedőkre, többek között a 
gyermekekre is kiterjedő szociális 
szolgáltatások elérhetőségének 
megkönnyítését.

(Ez a módosítás az egész szövegre 
érvényes.)

Or. en

(Lásd a javasolt preambulumbekezdéseket.)

Módosítás 198
Susana Solís Pérez, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret, Laurence Farreng, 
Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 8 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESZA esetében a kiegészítő forrásokat 
elsősorban a munkahelyek megtartására 
kell felhasználni, ideértve a csökkentett 
munkaidős foglalkoztatást és az 
önfoglalkoztatók támogatását, mely abban 
az esetben is nyújtható, ha az nem párosul 
aktív munkaerőpiaci intézkedésekkel, 

Az ESZA tekintetében a kiegészítő 
forrásokat elsősorban a munkahelyek 
megőrzésére kell felhasználni, figyelembe 
véve a legkülső régiók, a vidéki és 
elnéptelenedett területek, valamint az ipari 
átmenettel érintett területek szükségleteit, 
ideértve, de nem kizárólag a csökkentett 
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kivéve ha a nemzeti jogszabályok előírnak 
ilyen intézkedéseket. A kiegészítő források 
támogatják továbbá a munkahelyteremtést 
– különösen a kiszolgáltatott helyzetben 
lévők bevonásával –, a fiatalok 
foglalkoztatásával kapcsolatos 
intézkedéseket, az oktatási és képzési 
tevékenységeket, a készségfejlesztést, és 
előtérbe helyezik a zöld és egyúttal 
digitális átállás előmozdítását, valamint az 
általános érdekű, gyermekekre is kiterjedő 
szociális szolgáltatások elérhetőségének 
megkönnyítését.

munkaidős foglalkoztatást és az 
önfoglalkoztatók támogatását, a 
munkahelyteremtést – különösen a 
kiszolgáltatott helyzetben lévők 
bevonásával –, a fiatalok 
foglalkoztatásával kapcsolatos 
intézkedéseket, az oktatási és képzési 
tevékenységeket, a digitálisabb és online 
oktatási rendszerre való átállást, a 
készségfejlesztést, valamint az általános 
érdekű, gyermekekre és kiszolgáltatott 
helyzetben lévő személyekre is kiterjedő 
szociális szolgáltatások elérhetőségének 
megkönnyítését. A munkavállalók és az 
önfoglalkoztatók Covid19-világjárvánnyal 
kapcsolatos csökkentett munkaidős 
foglalkoztatásához támogatás abban az 
esetben is nyújtható, ha az nem párosul 
aktív munkaerőpiaci intézkedésekkel, 
kivéve ha a nemzeti jogszabályok előírnak 
ilyen intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 199
Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 8 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESZA esetében a kiegészítő forrásokat 
elsősorban a munkahelyek megtartására 
kell felhasználni, ideértve a csökkentett 
munkaidős foglalkoztatást és az 
önfoglalkoztatók támogatását, mely abban 
az esetben is nyújtható, ha az nem párosul 
aktív munkaerőpiaci intézkedésekkel, 
kivéve ha a nemzeti jogszabályok előírnak 
ilyen intézkedéseket. A kiegészítő források 
támogatják továbbá a munkahelyteremtést 
– különösen a kiszolgáltatott helyzetben 
lévők bevonásával –, a fiatalok 
foglalkoztatásával kapcsolatos 

Az ESZA esetében a kiegészítő forrásokat 
– amelyek 2020. február 1-jétől 
alkalmazhatók – elsősorban a 
munkahelyek megtartására kell 
felhasználni, ideértve a munkavállalók 
esetében a csökkentett munkaidős 
foglalkoztatást és az önfoglalkoztatók 
támogatására irányuló rendszereket, mely 
abban az esetben is nyújtható, ha az nem 
párosul aktív munkaerőpiaci 
intézkedésekkel, kivéve ha a nemzeti 
jogszabályok előírnak ilyen intézkedéseket. 
A kiegészítő források támogatják továbbá a 
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intézkedéseket, az oktatási és képzési 
tevékenységeket, a készségfejlesztést, és 
előtérbe helyezik a zöld és egyúttal 
digitális átállás előmozdítását, valamint az 
általános érdekű, gyermekekre is kiterjedő 
szociális szolgáltatások elérhetőségének 
megkönnyítését.

munkahelyteremtést – különösen a 
kiszolgáltatott helyzetben lévők 
bevonásával –, a fiatalok foglalkoztatásával 
kapcsolatos intézkedéseket, az oktatási és 
képzési tevékenységeket, a 
készségfejlesztést, és előtérbe helyezik a 
zöld és egyúttal digitális átállás 
előmozdítását, valamint az általános 
érdekű, gyermekekre is kiterjedő szociális 
szolgáltatások elérhetőségének 
megkönnyítését. A Covid19-
világjárvánnyal összefüggésben a 
válságreagálási képességeket elősegítő 
valamennyi ESZA-műveletet, ideértve a 
rövidített munkaidős rendszereket is, a 
3. cikk (1) bekezdése a) pontjának i., ii. és 
v. alpontjában és az 1304/2013/EU 
rendelet 3. cikke (1) bekezdése 
b) pontjának iv. alpontjában említett 
beruházási prioritás szerint lehet 
programozni
(Ez a módosítás az egész szövegben 
alkalmazandó. Elfogadása esetén a 
szövegben mindenütt el kell végezni a 
szükséges módosításokat.)

Or. en

Módosítás 200
Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 8 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESZA esetében a kiegészítő forrásokat 
elsősorban a munkahelyek megtartására 
kell felhasználni, ideértve a csökkentett 
munkaidős foglalkoztatást és az 
önfoglalkoztatók támogatását, mely abban 
az esetben is nyújtható, ha az nem párosul 
aktív munkaerőpiaci intézkedésekkel, 
kivéve ha a nemzeti jogszabályok előírnak 

Az ESZA esetében a kiegészítő forrásokat 
elsősorban a munkahelyek megtartására 
kell felhasználni, ideértve a csökkentett 
munkaidős foglalkoztatást és az 
önfoglalkoztatók támogatását, mely abban 
az esetben is nyújtható, ha az nem párosul 
aktív munkaerőpiaci intézkedésekkel, 
kivéve ha a nemzeti jogszabályok előírnak 
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ilyen intézkedéseket. A kiegészítő források 
támogatják továbbá a munkahelyteremtést 
– különösen a kiszolgáltatott helyzetben 
lévők bevonásával –, a fiatalok 
foglalkoztatásával kapcsolatos 
intézkedéseket, az oktatási és képzési 
tevékenységeket, a készségfejlesztést, és 
előtérbe helyezik a zöld és egyúttal 
digitális átállás előmozdítását, valamint az 
általános érdekű, gyermekekre is kiterjedő 
szociális szolgáltatások elérhetőségének 
megkönnyítését.

ilyen intézkedéseket. A kiegészítő források 
támogatják továbbá a munkahelyteremtést 
– különösen a kiszolgáltatott helyzetben 
lévők bevonásával –, a fiatalok 
foglalkoztatásával kapcsolatos 
intézkedéseket, az oktatási és képzési 
tevékenységeket, a készségfejlesztést, és 
előtérbe helyezik a zöld és egyúttal 
digitális átállás előmozdítását, valamint az 
általános érdekű, gyermekekre is kiterjedő 
szociális szolgáltatások elérhetőségének 
megkönnyítését. Támogatni kell a 
szegénység csökkentését, többek között 
jövedelemtámogatási intézkedések révén, 
valamint a közszolgáltatás biztosításának 
megerősítését.

Or. en

Módosítás 201
Martina Michels

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 8 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESZA esetében a kiegészítő forrásokat 
elsősorban a munkahelyek megtartására 
kell felhasználni, ideértve a csökkentett 
munkaidős foglalkoztatást és az 
önfoglalkoztatók támogatását, mely abban 
az esetben is nyújtható, ha az nem párosul 
aktív munkaerőpiaci intézkedésekkel, 
kivéve ha a nemzeti jogszabályok előírnak 
ilyen intézkedéseket. A kiegészítő források 
támogatják továbbá a munkahelyteremtést 
– különösen a kiszolgáltatott helyzetben 
lévők bevonásával –, a fiatalok 
foglalkoztatásával kapcsolatos 
intézkedéseket, az oktatási és képzési 
tevékenységeket, a készségfejlesztést, és 
előtérbe helyezik a zöld és egyúttal 
digitális átállás előmozdítását, valamint az 
általános érdekű, gyermekekre is kiterjedő 

Az ESZA esetében a kiegészítő forrásokat 
elsősorban a munkahelyek – vidéki 
térségekre is kiterjedő – megtartására kell 
felhasználni, ideértve a szociális 
gazdaságot, valamint a csökkentett 
munkaidős foglalkoztatást és az 
önfoglalkoztatók, az önfoglalkoztató 
szakemberek és szabadúszók, a művészek 
és a bizonytalan munkafeltételek mellett 
foglalkoztatott kreatív dolgozók 
támogatását, mely abban az esetben is 
nyújtható, ha az nem párosul aktív 
munkaerőpiaci intézkedésekkel, kivéve ha 
a nemzeti jogszabályok előírnak ilyen 
intézkedéseket. A kiegészítő források 
támogatják továbbá a munkahelyteremtést 
– különösen a kiszolgáltatott helyzetben 
lévők bevonásával –, a fiatalok 
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szociális szolgáltatások elérhetőségének 
megkönnyítését.

foglalkoztatásával kapcsolatos 
intézkedéseket, az oktatási és képzési 
tevékenységeket, a készségfejlesztést, és 
előtérbe helyezik a méltányos zöld és 
egyúttal digitális átállás előmozdítását, 
valamint az általános érdekű, gyermekekre 
is kiterjedő szociális szolgáltatások 
elérhetőségének megkönnyítését.

Or. en

Módosítás 202
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 8 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESZA esetében a kiegészítő forrásokat 
elsősorban a munkahelyek megtartására 
kell felhasználni, ideértve a csökkentett 
munkaidős foglalkoztatást és az 
önfoglalkoztatók támogatását, mely abban 
az esetben is nyújtható, ha az nem párosul 
aktív munkaerőpiaci intézkedésekkel, 
kivéve ha a nemzeti jogszabályok előírnak 
ilyen intézkedéseket. A kiegészítő források 
támogatják továbbá a munkahelyteremtést 
– különösen a kiszolgáltatott helyzetben 
lévők bevonásával –, a fiatalok 
foglalkoztatásával kapcsolatos 
intézkedéseket, az oktatási és képzési 
tevékenységeket, a készségfejlesztést, és 
előtérbe helyezik a zöld és egyúttal 
digitális átállás előmozdítását, valamint az 
általános érdekű, gyermekekre is kiterjedő 
szociális szolgáltatások elérhetőségének 
megkönnyítését.

Az ESZA esetében a kiegészítő forrásokat 
elsősorban a munkahelyek – vidéki 
térségekre is kiterjedő – megtartására kell 
felhasználni, ideértve a csökkentett 
munkaidős foglalkoztatást és az 
önfoglalkoztatók támogatását, mely abban 
az esetben is nyújtható, ha az nem párosul 
aktív munkaerőpiaci intézkedésekkel, 
kivéve ha a nemzeti jogszabályok előírnak 
ilyen intézkedéseket. A kiegészítő források 
támogatják továbbá a munkahelyteremtést 
– különösen a kiszolgáltatott helyzetben 
lévők bevonásával –, a fiatalok 
foglalkoztatásával kapcsolatos 
intézkedéseket, az egész életen át tartó 
oktatási, egyénre szabott átképzési és 
képzési tevékenységeket, a 
készségfejlesztést, és előtérbe helyezik a 
méltányos zöld és egyúttal digitális átállás 
előmozdítását, valamint az általános 
érdekű, gyermekekre, idősekre és 
fogyatékosokra is kiterjedő, magas 
színvonalú szociális szolgáltatások egyenlő 
elérhetőségének megkönnyítését.

Or. en
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Módosítás 203
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 8 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESZA esetében a kiegészítő forrásokat 
elsősorban a munkahelyek megtartására 
kell felhasználni, ideértve a csökkentett 
munkaidős foglalkoztatást és az 
önfoglalkoztatók támogatását, mely abban 
az esetben is nyújtható, ha az nem párosul 
aktív munkaerőpiaci intézkedésekkel, 
kivéve ha a nemzeti jogszabályok előírnak 
ilyen intézkedéseket. A kiegészítő források 
támogatják továbbá a munkahelyteremtést 
– különösen a kiszolgáltatott helyzetben 
lévők bevonásával –, a fiatalok 
foglalkoztatásával kapcsolatos 
intézkedéseket, az oktatási és képzési 
tevékenységeket, a készségfejlesztést, és 
előtérbe helyezik a zöld és egyúttal 
digitális átállás előmozdítását, valamint az 
általános érdekű, gyermekekre is kiterjedő 
szociális szolgáltatások elérhetőségének 
megkönnyítését.

Az ESZA esetében a kiegészítő forrásokat 
elsősorban a munkahelyek – vidéki 
térségekre is kiterjedő – megtartására kell 
felhasználni, különösen a válság által 
leginkább sújtott ágazatokban, ideértve a 
csökkentett munkaidős foglalkoztatást és 
az önfoglalkoztatók támogatását, mely 
abban az esetben is nyújtható, ha az nem 
párosul aktív munkaerőpiaci 
intézkedésekkel, kivéve ha a nemzeti 
jogszabályok előírnak ilyen intézkedéseket. 
A kiegészítő források támogatják továbbá a 
munkahelyteremtést – különösen a 
kiszolgáltatott helyzetben lévők 
bevonásával –, a fiatalok foglalkoztatásával 
kapcsolatos intézkedéseket, az oktatási és 
képzési tevékenységeket, a 
készségfejlesztést, és előtérbe helyezik a 
zöld és egyúttal digitális átállás 
előmozdítását, valamint az általános 
érdekű, gyermekekre is kiterjedő szociális 
szolgáltatások elérhetőségének 
megkönnyítését.

Or. es

Módosítás 204
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 8 bekezdés – 4 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESZA esetében a kiegészítő forrásokat 
elsősorban a munkahelyek megtartására 
kell felhasználni, ideértve a csökkentett 
munkaidős foglalkoztatást és az 
önfoglalkoztatók támogatását, mely abban 
az esetben is nyújtható, ha az nem párosul 
aktív munkaerőpiaci intézkedésekkel, 
kivéve ha a nemzeti jogszabályok előírnak 
ilyen intézkedéseket. A kiegészítő források 
támogatják továbbá a munkahelyteremtést 
– különösen a kiszolgáltatott helyzetben 
lévők bevonásával –, a fiatalok 
foglalkoztatásával kapcsolatos 
intézkedéseket, az oktatási és képzési 
tevékenységeket, a készségfejlesztést, és 
előtérbe helyezik a zöld és egyúttal 
digitális átállás előmozdítását, valamint az 
általános érdekű, gyermekekre is kiterjedő 
szociális szolgáltatások elérhetőségének 
megkönnyítését.

Az ESZA esetében a kiegészítő forrásokat 
elsősorban a munkahelyek megtartására 
kell felhasználni, ideértve a csökkentett 
munkaidős foglalkoztatást és az 
önfoglalkoztatók támogatását, mely abban 
az esetben is nyújtható, ha az nem párosul 
aktív munkaerőpiaci intézkedésekkel, 
kivéve ha a nemzeti jogszabályok előírnak 
ilyen intézkedéseket. A kiegészítő források 
támogatják továbbá a munkahelyteremtést 
– különösen a kiszolgáltatott helyzetben 
lévő polgárok bevonásával –, a fiatalok 
foglalkoztatásával kapcsolatos 
intézkedéseket, az oktatási és képzési 
tevékenységeket, a készségfejlesztést, és 
előtérbe helyezik az általános érdekű, 
gyermekekre is kiterjedő szociális 
szolgáltatások elérhetőségének 
megkönnyítését.

Or. en

Módosítás 205
Rosa D'Amato, Chiara Gemma

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 8 bekezdés – 4 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EMVA esetében a kiegészítő forrásokat 
elsősorban a mezőgazdasági termelők és a 
vidéki kkv-k támogatására és 
tevékenységük folyamatosságának 
biztosítására kell felhasználni. A 
kiegészítő források segítik a 
mezőgazdasági ágazat és a vidéki 
közösségek olyan gazdasági zavaraival 
szembesülő mezőgazdasági és 
élelmiszerágazatot is, amelyek likviditási 
és pénzforgalmi problémákat okoztak a 
mezőgazdasági termékeket feldolgozó 
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mezőgazdasági termelők és vidéki 
kisvállalkozások számára.

Or. en

Módosítás 206
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 8 bekezdés – 4 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok és a Bizottság biztosítják a 
nemek közötti egyenlőség és a nemi 
dimenzió integrálásának figyelembevételét 
és előmozdítását az operatív programok 
elkészítésének és végrehajtásának teljes 
folyamata során, többek között a 
monitoring, a jelentéstétel és az értékelés 
tekintetében is.

Or. en

Módosítás 207
Rosa D'Amato, Chiara Gemma

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 8 bekezdés – 4 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ETHAA-ban a kiegészítő forrásokat 
elsősorban a halászati és akvakultúra-
tevékenységek zavarainak és a tenger 
gyümölcsei piacai veszélyeztetése ebből 
fakadó kockázatának enyhítésére kell 
felhasználni, amely zavarokat a 
koronavírus kitörésének jelentős 
társadalmi-gazdasági következményei, 
valamint a fenti tevékenységek 
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tekintetében szükséges gazdasági 
likviditási igény okoztak.

Or. en

Módosítás 208
Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A tagállamok a kiegészítő 
forrásokat is felhasználhatják a projektek 
társfinanszírozási arányának növelésére, 
a beruházások 2020. szeptember 1. és 
2021. december 31. között végrehajtott 
része tekintetében, még akkor is, ha a 
projektek e rendelet hatálybalépése előtt 
kezdeményezték vagy hagyták jóvá.

Or. en

Módosítás 209
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 9 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A (6) bekezdésben említett 
technikai segítségnyújtásra, valamint az (5) 
bekezdés hetedik albekezdésében említett, 
a FEAD-ra fordított kiegészítő források 
kivételével a kiegészítő forrásokat – a 9. 
cikkben meghatározott tematikus 
célkitűzéseket kiegészítve – olyan 
műveletek támogatására kell felhasználni, 
amelyek a Covid19-világjárvány okozta 

(9) A (6) bekezdésben említett 
technikai segítségnyújtásra, valamint az (5) 
bekezdés hetedik albekezdésében említett, 
a FEAD-ra fordított kiegészítő források 
kivételével a kiegészítő forrásokat – a 9. 
cikkben meghatározott tematikus 
célkitűzéseket kiegészítve – olyan 
műveletek támogatására kell felhasználni, 
amelyek a Covid19-világjárvány okozta 
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válság elhárításának előmozdítása és a 
zöld, digitális és reziliens gazdasági 
helyreállítás előkészítése elnevezésű új 
tematikus célkitűzés megvalósítását 
szolgálják.

válság elhárításának előmozdítása és a 
zöld, innovatív, digitális és reziliens 
gazdasági helyreállítás előkészítése 
elnevezésű új tematikus célkitűzés 
megvalósítását szolgálják.

Or. es

Módosítás 210
Martina Michels

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 9 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A (6) bekezdésben említett 
technikai segítségnyújtásra, valamint az (5) 
bekezdés hetedik albekezdésében említett, 
a FEAD-ra fordított kiegészítő források 
kivételével a kiegészítő forrásokat – a 9. 
cikkben meghatározott tematikus 
célkitűzéseket kiegészítve – olyan 
műveletek támogatására kell felhasználni, 
amelyek a Covid19-világjárvány okozta 
válság elhárításának előmozdítása és a 
zöld, digitális és reziliens gazdasági 
helyreállítás előkészítése elnevezésű új 
tematikus célkitűzés megvalósítását 
szolgálják.

(9) A (6) bekezdésben említett 
technikai segítségnyújtásra, valamint az (5) 
bekezdés hetedik albekezdésében említett, 
a FEAD-ra fordított kiegészítő források 
kivételével a kiegészítő forrásokat – a 9. 
cikkben meghatározott tematikus 
célkitűzéseket kiegészítve – olyan 
műveletek támogatására kell felhasználni, 
amelyek a Covid19-világjárvány okozta 
válság elhárításának előmozdítása és a 
méltányos zöld, digitális és reziliens 
gazdasági helyreállítás előkészítése 
elnevezésű új tematikus célkitűzés 
megvalósítását szolgálják.

Or. en

Módosítás 211
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 9 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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Az első albekezdésben említett tematikus 
célkitűzés kizárólag a kiegészítő források 
programozására áll rendelkezésre. A 96. 
cikk (1) bekezdésének b), c) és d) pontjától 
eltérve az nem kombinálható más 
beruházási prioritásokkal.

Az első albekezdésben említett tematikus 
célkitűzés kizárólag a kiegészítő források 
programozására áll rendelkezésre.

Or. en

Módosítás 212
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 9 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 96. cikk (2) bekezdésének d) pontja 
szerinti felülvizsgált pénzügyi terv 
megállapítja a kiegészítő források 2020., 
2021. és adott esetben 2022. évi 
allokációját, de nem határozza meg a 
teljesítménytartalékra vonatkozó 
összegeket, és nem tartalmaz 
régiókategóriánkénti bontást.

A 96. cikk (2) bekezdésének d) pontja 
szerinti felülvizsgált pénzügyi terv 
megállapítja a kiegészítő források 2020., 
2021. és adott esetben 2022. és 2023. évi 
allokációját, de nem határozza meg a 
teljesítménytartalékra vonatkozó 
összegeket, és nem tartalmaz 
régiókategóriánkénti bontást.

Or. en

Módosítás 213
Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 9 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 96. cikk (2) bekezdésének d) pontja 
szerinti felülvizsgált pénzügyi terv 
megállapítja a kiegészítő források 2020., 
2021. és adott esetben 2022. évi 
allokációját, de nem határozza meg a 

A 96. cikk (2) bekezdésének d) pontja 
szerinti felülvizsgált pénzügyi terv 
megállapítja a kiegészítő források 2020. 
évi allokációját, de nem határozza meg a 
teljesítménytartalékra vonatkozó 
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teljesítménytartalékra vonatkozó 
összegeket, és nem tartalmaz 
régiókategóriánkénti bontást.

összegeket, és nem tartalmaz 
régiókategóriánkénti bontást, és ezt adott 
esetben felül kell vizsgálni 2021-re és 
2022-re.

Or. en

Módosítás 214
Pascal Arimont, Tomislav Sokol

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 9 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 96. cikk (2) bekezdésének d) pontja 
szerinti felülvizsgált pénzügyi terv 
megállapítja a kiegészítő források 2020., 
2021. és adott esetben 2022. évi 
allokációját, de nem határozza meg a 
teljesítménytartalékra vonatkozó 
összegeket, és nem tartalmaz 
régiókategóriánkénti bontást.

A 96. cikk (2) bekezdésének d) pontja 
szerinti felülvizsgált pénzügyi terv 
megállapítja a kiegészítő források 2020., 
2021. és adott esetben 2022., 2023. és 
2024. évi allokációját, de nem határozza 
meg a teljesítménytartalékra vonatkozó 
összegeket, és nem tartalmaz 
régiókategóriánkénti bontást.

Or. en

Módosítás 215
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 9 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 96. cikk (2) bekezdésének d) pontja 
szerinti felülvizsgált pénzügyi terv 
megállapítja a kiegészítő források 2020., 
2021. és adott esetben 2022. évi 
allokációját, de nem határozza meg a 
teljesítménytartalékra vonatkozó 
összegeket, és nem tartalmaz 

A 96. cikk (2) bekezdésének d) pontja 
szerinti felülvizsgált pénzügyi terv 
megállapítja a kiegészítő források 2020., 
2021. és adott esetben 2022., 2023. és 
2024. évi allokációját, de nem határozza 
meg a teljesítménytartalékra vonatkozó 
összegeket, és nem tartalmaz 
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régiókategóriánkénti bontást. régiókategóriánkénti bontást.

Or. en

Módosítás 216
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 9 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 96. cikk (2) bekezdésének d) pontja 
szerinti felülvizsgált pénzügyi terv 
megállapítja a kiegészítő források 2020., 
2021. és adott esetben 2022. évi 
allokációját, de nem határozza meg a 
teljesítménytartalékra vonatkozó 
összegeket, és nem tartalmaz 
régiókategóriánkénti bontást.

A 96. cikk (2) bekezdésének d) pontja 
szerinti felülvizsgált pénzügyi terv 
megállapítja a kiegészítő források 2020., 
2021. és adott esetben 2022. évi 
allokációját, de nem határozza meg a 
teljesítménytartalékra vonatkozó 
összegeket.

Or. en

Módosítás 217
Tomislav Sokol, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 9 bekezdés – 6 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 30. cikk (1) bekezdésétől eltérve a 
tagállamoknak megfelelően indokolniuk 
kell a programok módosítására irányuló 
kérelmüket, és abban ismertetniük kell, 
hogy a program módosításai várhatóan 
milyen hatást gyakorolnak a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításának 
előmozdítására és a zöld, digitális és 
reziliens gazdasági helyreállítás 
előkészítésére. A kérelmekhez csatolni kell 

A 30. cikk (1) bekezdésétől eltérve a 
tagállamoknak megfelelően indokolniuk 
kell a programok módosítására irányuló 
kérelmüket, és abban ismertetniük kell, 
hogy a program módosításai várhatóan 
milyen hatást gyakorolnak a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításának 
előmozdítására és az egészségügyi 
rendszerek és a gazdaság zöld, digitális és 
reziliens helyreállításának előkészítésére. 



AM\1210606HU.docx 151/172 PE655.753v01-00

HU

a felülvizsgált programot. A kérelmekhez csatolni kell a felülvizsgált 
programot.

Or. en

Módosítás 218
Martina Michels

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 9 bekezdés – 6 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 30. cikk (1) bekezdésétől eltérve a 
tagállamoknak megfelelően indokolniuk 
kell a programok módosítására irányuló 
kérelmüket, és abban ismertetniük kell, 
hogy a program módosításai várhatóan 
milyen hatást gyakorolnak a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításának 
előmozdítására és a zöld, digitális és 
reziliens gazdasági helyreállítás 
előkészítésére. A kérelmekhez csatolni kell 
a felülvizsgált programot.

A 30. cikk (1) bekezdésétől eltérve a 
tagállamoknak megfelelően indokolniuk 
kell a programok módosítására irányuló 
kérelmüket, és abban ismertetniük kell, 
hogy a program módosításai várhatóan 
milyen hatást gyakorolnak a Covid19-
világjárvány okozta válság elhárításának 
előmozdítására és a méltányos zöld, 
digitális és reziliens gazdasági helyreállítás 
előkészítésére. A kérelmekhez csatolni kell 
a felülvizsgált programot.

Or. en

Módosítás 219
Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 9 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A (9) bekezdéstől eltérve, ha egy 
tagállam a kiegészítő forrásokat 
szándékozik felhasználni a (8a) bekezdés 
céljaira, ezeket az erőforrásokat olyan 
prioritások mentén kell programozni, 
amelyekbe a fokozott társfinanszírozási 
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arányú projektek tartoznak.

Or. en

Módosítás 220
Tom Berendsen

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 10 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A 26. cikk (4) bekezdésétől eltérve 
a tagállamok a (10) bekezdésben említett új 
tematikus célkitűzés keretében új, célzott 
operatív programot dolgozhatnak ki. A 
programhoz nem kell csatolniuk az 55. 
cikkben meghatározott előzetes értékelést.

(10) A 26. cikk (4) bekezdésétől eltérve 
a tagállamok a (10) bekezdésben említett új 
tematikus célkitűzés keretében új, célzott 
operatív programot dolgozhatnak ki.

Or. nl

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a kiegészítő pénzeszközök felhasználása a lehető 
legkövetkezetesebben megfeleljen az uniós céloknak, fontos, hogy a projekteket meg lehessen 
vizsgálni a meglévő előzetes feltételek alapján. Ezért ezt a kötelezettséget nem szabad 
elengedni.

Módosítás 221
Martina Michels

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 10 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a tagállamok új operatív programot 
hoznak létre, a 96. cikk (2) bekezdésének 
a) pontjától eltérve az indoklásnak 
ismertetnie kell, hogy az operatív program 
várhatóan milyen hatást gyakorol a 

Ha a tagállamok új operatív programot 
hoznak létre, a 96. cikk (2) bekezdésének 
a) pontjától eltérve az indoklásnak 
ismertetnie kell, hogy az operatív program 
várhatóan milyen hatást gyakorol a 
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Covid19-világjárvány okozta válság 
elhárításának előmozdítására és a zöld, 
digitális és reziliens gazdasági helyreállítás 
előkészítésére.

Covid19-világjárvány okozta válság 
elhárításának előmozdítására és a 
méltányos zöld, digitális és reziliens 
gazdasági helyreállítás előkészítésére.

Or. en

Módosítás 222
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 10 bekezdés – 4 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 29. cikk (3) és (4) bekezdésétől, 
valamint a 30. cikk (2) bekezdésétől 
eltérve a Bizottság a tagállam általi 
benyújtást követő 10 munkanapon belül 
jóváhagyja a célzottan létrehozott új 
operatív programokat vagy a meglévő 
programok módosításait.

Or. en

Módosítás 223
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 10 bekezdés – 4 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 5. cikk (5) bekezdésétől eltérve az 
európai partnerségi magatartási kódex 
által a tagállamok számára előírt 
kötelezettségek megsértése 
szabálytalanságnak minősül, amely 
pénzügyi korrekcióhoz vezet.
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Or. en

Módosítás 224
Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 10 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A 65. cikk (4) bekezdésétől eltérve 
a 67. cikk (4) bekezdése első 
albekezdésének b) és c) pontja szerint 
visszatérített költségek esetében a 
visszatérítés alapját képező 
tevékenységeket 2014. január 1. és 2024. 
december 31. között kell végrehajtani.

Or. en

Módosítás 225
Elisabetta Gualmini, Andrea Cozzolino

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 10 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A 65. cikk (9) bekezdésétől eltérve, 
a (9) bekezdésben meghatározott 
tematikus célkitűzés keretében támogatott 
műveletek kiadásai 2020. február 1-jétől 
támogathatók.

Or. en

Indokolás

A 92b. cikk (12) bekezdése d) pontjának kizárólagos törlése nem feltétlenül elegendő a 
kiadások visszamenőleges hatályának 2020. február 1-jéig történő engedélyezéséhez, mivel a 
CRII eltérése csak a sürgősségi kiadásokhoz kapcsolódott. Ezért ez a kiegészítés pontosítja, 
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hogy a digitális és a zöld beruházások visszamenőleges hatállyal is támogathatók.

Módosítás 226
Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 10 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10b) A 141. cikk (1) bekezdésétől eltérve 
a tagállamok a 138. cikkben említett 
dokumentumok mellett a 2024. július 1. és 
2025. június 30. közötti utolsó számviteli 
év vonatkozásában benyújtják az operatív 
program záró végrehajtási jelentését, 
illetve az ETHA révén támogatott operatív 
program utolsó éves végrehajtási 
jelentését.

Or. en

Módosítás 227
Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 10 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10c) A 136. cikk (2) bekezdésétől eltérve 
kötelezettségvállalásoknak a 2023. 
december 31-én és 2024. december 13-én 
még nyitott részét vissza kell vonni, ha az 
141. cikk (1) bekezdésében előírt 
dokumentumokat az 141. cikk (1) 
bekezdésében előírt határidőig nem 
nyújtották be a Bizottsághoz.

Or. en
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Módosítás 228
Christian Doleschal, Markus Pieper

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 cikk – 11 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 56. cikk (3) bekezdésétől és a 114. cikk 
(2) bekezdésétől eltérve a tagállamoknak 
2024. december 31-ig legalább egy 
értékelés elkészítéséről gondoskodniuk 
kell, melyben értékelik a kiegészítő 
források eredményességét, hatékonyságát 
és hatását, valamint azt, hogy azok miként 
járultak hozzá az e cikk (10) bekezdésében 
említett tematikus célkitűzés céljainak 
eléréséhez.

Az 56. cikk (3) bekezdésétől és a 114. cikk 
(2) bekezdésétől eltérve a tagállamoknak 
2024. december 31-ig legalább egy 
értékelés elkészítéséről gondoskodniuk 
kell, melyben értékelik a kiegészítő 
források eredményességét, hatékonyságát 
és hatását, valamint azt, hogy azok miként 
járultak hozzá az e cikk (10) bekezdésében 
említett tematikus célkitűzés céljainak 
eléréséhez. Az említett napig a Bizottság 
elvégzi a REACT-EU keretében nyújtott 
pénzügyi támogatás hatékonyságának, 
eredményességének és hatásának külön 
utólagos értékelését.

Or. en

Módosítás 229
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 11 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 56. cikk (3) bekezdésétől és a 114. cikk 
(2) bekezdésétől eltérve a tagállamoknak 
2024. december 31-ig legalább egy 
értékelés elkészítéséről gondoskodniuk 
kell, melyben értékelik a kiegészítő 
források eredményességét, hatékonyságát 
és hatását, valamint azt, hogy azok miként 

Az 56. cikk (3) bekezdésétől és a 114. cikk 
(2) bekezdésétől eltérve a tagállamoknak 
2023. december 31-ig legalább egy 
értékelés elkészítéséről gondoskodniuk 
kell, melyben értékelik a kiegészítő 
források eredményességét, hatékonyságát 
és hatását, valamint inkluzív jellegét, a 
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járultak hozzá az e cikk (10) bekezdésében 
említett tematikus célkitűzés céljainak 
eléréséhez.

nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 
célnak való megfelelését és azt, hogy azok 
miként járultak hozzá az e cikk (10) 
bekezdésében említett tematikus célkitűzés 
céljainak eléréséhez. A nemekre gyakorolt 
hatás vizsgálatának kötelezően szerepelnie 
kell a szóban forgó értékelésekben.

Or. en

Módosítás 230
Tom Berendsen

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 11 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 56. cikk (3) bekezdésétől és a 114. cikk 
(2) bekezdésétől eltérve a tagállamoknak 
2024. december 31-ig legalább egy 
értékelés elkészítéséről gondoskodniuk 
kell, melyben értékelik a kiegészítő 
források eredményességét, hatékonyságát 
és hatását, valamint azt, hogy azok miként 
járultak hozzá az e cikk (10) bekezdésében 
említett tematikus célkitűzés céljainak 
eléréséhez.

Az 56. cikk (3) bekezdésétől és a 114. cikk 
(2) bekezdésétől eltérve a tagállamoknak 
2024. december 31-ig legalább egy 
értékelés elkészítéséről gondoskodniuk 
kell, melyben értékelik a kiegészítő 
források eredményességét, hatékonyságát 
és hatását, valamint azt, hogy azok miként 
járultak hozzá az e cikk (10) bekezdésében 
említett tematikus célkitűzés céljainak 
eléréséhez. E célból fel kell használniuk a 
Bizottság által rendelkezésre bocsátott 
programspecifikus mutatókat.

Or. nl

Indokolás

Ugyanazon programspecifikus mutatók tagállamok általi használata elősegíti az utólagos 
értékelést.

Módosítás 231
Monika Vana, Katrin Langensiepen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 11 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A REACT-EU keretében végrehajtott 
valamennyi program biztosítja a nemek 
közötti egyenlőséget előkészítésük, 
végrehajtásuk, nyomon követésük és 
értékelésük során. Esélyegyenlőséget 
biztosítanak mindenki számára, minden – 
különösen a nem, faj, bőrszín, etnikai 
vagy társadalmi származás, genetikai 
tulajdonság, nyelv, vallás vagy 
meggyőződés, politikai vagy más 
vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, 
vagyoni helyzet, születés, fogyatékosság, 
életkor, szexuális irányultság vagy családi 
állapot és helyzet alapján történő – 
hátrányos megkülönböztetés nélkül, 
ezáltal fokozva a társadalmi befogadást és 
csökkentve az egyenlőtlenségeket.

Or. en

Módosítás 232
Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 11 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A 65. cikk (2) bekezdésétől eltérve 
a kiadás abban az esetben jogosult az 
ESB-alapokból származó hozzájárulásra, 
ha az a kedvezményezettnél merült fel, és 
a programnak a Bizottságnak történő 
benyújtásának időpontja vagy 2014. 
január 1. – amelyik a korábbi időpont – és 
2024. december 31. között került 
kifizetésre.
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Or. en

Módosítás 233
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 12 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A kiegészítő forrásokra a következő 
rendelkezések nem vonatkoznak:

(12) A kiegészítő forrásokra a következő 
rendelkezések nem vonatkoznak az 
Európai Ügyészség keretében folytatott 
megerősített együttműködésben részt vevő 
tagállamok esetében:

Or. en

Módosítás 234
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 12 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a tematikus koncentráció 
követelményei, az e rendeletben vagy az 
alapspecifikus szabályokban a 
fenntartható városfejlesztésre 
megállapított küszöbértékeket is beleértve, 
a 18. cikktől eltérve;

törölve

Or. en

Módosítás 235
Tom Berendsen
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 12 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) előzetes feltételrendszerek, a 19. 
cikktől és az alapspecifikus szabályoktól 
eltérve;

törölve

Or. nl

Módosítás 236
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 12 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) makroökonómiai feltételrendszer, 
a 23. cikktől eltérve;

Or. en

Módosítás 237
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 12 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a 65. cikk (10) bekezdésének 
második albekezdése szerinti eltérés, 
amelynek értelmében a Covid19-
járvánnyal kapcsolatban a 
válsághelyzetekre való reagálási 

törölve
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képességet javító műveletekre fordított 
kiadások 2020. február 1-jétől kezdődően 
számolhatók el;

Or. es

Módosítás 238
Rosa D'Amato, Chiara Gemma

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 12 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a 65. cikk (10) bekezdésének 
második albekezdése szerinti eltérés, 
amelynek értelmében a Covid19-
járvánnyal kapcsolatban a 
válsághelyzetekre való reagálási 
képességet javító műveletekre fordított 
kiadások 2020. február 1-jétől kezdődően 
számolhatók el;

törölve

Or. en

Módosítás 239
Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 12 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a 65. cikk (10) bekezdésének 
második albekezdése szerinti eltérés, 
amelynek értelmében a Covid19-
járvánnyal kapcsolatban a 
válsághelyzetekre való reagálási 
képességet javító műveletekre fordított 
kiadások 2020. február 1-jétől kezdődően 

törölve
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számolhatók el;

Or. en

Módosítás 240
Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92b b cikk – 12 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a 65. cikk (10) bekezdésének 
második albekezdése szerinti eltérés, 
amelynek értelmében a Covid19-
járvánnyal kapcsolatban a 
válsághelyzetekre való reagálási 
képességet javító műveletekre fordított 
kiadások 2020. február 1-jétől kezdődően 
számolhatók el;

törölve

Or. en

Módosítás 241
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 12 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a 25a. cikk (7) bekezdésében 
rögzített, a Covid19-járvánnyal 
összefüggésben a 65. cikk (10) 
bekezdésének második albekezdése 
szerinti, a válsághelyzetekre való reagálási 
képesség növelését célzó műveletek 
kiválasztására vonatkozó eltérés;

törölve

Or. es
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Módosítás 242
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez, 
Ondřej Knotek

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92b cikk – 12 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a 25a. cikk (7) bekezdésében 
rögzített, a Covid19-járvánnyal 
összefüggésben a 65. cikk (10) 
bekezdésének második albekezdése 
szerinti, a válsághelyzetekre való reagálási 
képesség növelését célzó műveletek 
kiválasztására vonatkozó eltérés;

törölve

Or. en

Módosítás 243
Pascal Arimont

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 12 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) az 1299/2013/EU rendelet 
12. cikkének (4) bekezdésében 
meghatározott követelmények a 
kedvezményezettek számára a négy 
dimenzió közül legalább háromban 
történő együttműködésre vonatkozóan. 
Eltérésként az Interreg-partnerek 
legalább egy dimenzióban 
együttműködnek a kiegészítő forrásokból 
finanszírozott projektek végrehajtása 
során.

Or. en
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Módosítás 244
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez, 
Ondřej Knotek

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 12 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A 65. cikk (9) bekezdésétől eltérve, 
az e cikk (9) bekezdésében meghatározott 
tematikus célkitűzés keretében támogatott 
műveletek kiadásai 2020. február 1-jétől 
támogathatók.

Or. en

Módosítás 245
Christian Doleschal, Markus Pieper

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 13 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A tagállamok és az irányító 
hatóságok a tájékoztatással, 
kommunikációval és láthatósággal 
kapcsolatos, a 115. cikk (1) és (3) 
bekezdése, valamint a XII. melléklet 
szerinti feladataik ellátása során 
gondoskodnak arról, hogy a potenciális 
kedvezményezettek, a kedvezményezettek, 
a résztvevők, a pénzügyi eszközök végső 
kedvezményezettjei és a nyilvánosság 
értesüljenek a kiegészítő források 
meglétéről, mértékéről és az azokból 
származó további támogatásokról.

(13) A tagállamok és az irányító 
hatóságok a tájékoztatással, 
kommunikációval és láthatósággal 
kapcsolatos, a 115. cikk (1) és (3) 
bekezdése, valamint a XII. melléklet 
szerinti feladataik ellátása során 
gondoskodnak arról, hogy a potenciális 
kedvezményezettek, a kedvezményezettek, 
a résztvevők, a pénzügyi eszközök végső 
kedvezményezettjei és a nyilvánosság 
értesüljenek a kiegészítő források 
meglétéről, mértékéről és az azokból 
származó további támogatásokról. A 
115. cikk (2) bekezdésével összhangban a 
kiegészítő forrásokból származó kiegészítő 
támogatásban részesülő műveleteket teljes 
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átláthatóság mellett kell közzétenni. 
Ezeket fel kell sorolni az EU-alapok 
Bizottság által bevezetendő digitális 
megfigyelési rendszerében.

Or. en

Módosítás 246
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 13 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Kiegészítő forrásokat nem szabad 
rendelkezésre bocsátani fosszilis 
tüzelőanyagok feltárásával, előállításával, 
feldolgozásával, elosztásával, tárolásával, 
szállításával, továbbításával vagy 
égetésével kapcsolatos beruházásokhoz, 
valamint repülőterek vagy autópályák 
építéséhez.

Or. en

Módosítás 247
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Cristian Ghinea, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1303/2013/EU rendelet
92 b cikk – 13 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A tagállamoknak be kell vezetniük 
a lehetséges csalások és korrupció 
elkerülésére szolgáló megbízható 
mechanizmusokat, például az Európai 
Ügyészséggel folytatott megerősített 
együttműködést.
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Or. en

Módosítás 248
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)
1303/2013/EU rendelet
102 cikk – 6 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

2a) A 102. cikk (6) bekezdésének 
helyébe a következő szöveg lép:

(6) Az (1) bekezdésében említett értesítést 
vagy a (2) bekezdésben említett 
jóváhagyásra való benyújtást követően a 
nagyprojektekkel kapcsolatos kiadásokat 
fel lehet venni a kifizetési kérelembe. 
Amennyiben a Bizottság nem hagyja jóvá 
az irányító hatóság által kiválasztott 
nagyprojektet, a Bizottság határozatának 
elfogadását követően a 
költségnyilatkozatot ennek megfelelően 
helyesbíteni kell.

„(6) Amennyiben a Bizottság nem hagyja 
jóvá az irányító hatóság által kiválasztott 
nagyprojektet, a Bizottság határozatának 
elfogadását követően a 
költségnyilatkozatot ennek megfelelően 
helyesbíteni kell.

A nagyprojekt összes támogatható 
költségének növekedése esetén a Bizottság 
határozatát módosítani kell, ha a változás 
túllépi a projekt összes támogatható 
költségének 15%-át.”

Or. en

Indokolás

Különösen a Covid19-világjárvány miatt veszélybe kerül a nagyprojektek időben történő 
végrehajtása. A végrehajtási eljárások egyszerűsítése érdekében a 102. cikkben a következő 
változtatásokra van szükség.

Módosítás 249
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 b pont (új)
1303/2013/EU rendelet
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136 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

2b) A 136. cikk (2) bekezdésének 
helyébe a következő szöveg lép:

(2) A kötelezettségvállalásoknak a 2023. 
december 31-én még nyitott részét vissza 
kell vonni, ha az 141. cikk (1) 
bekezdésében előírt dokumentumokat az 
141. cikk (1) bekezdésében előírt 
határidőig nem nyújtották be a 
Bizottsághoz.

„(2) E cikk (1) bekezdsétől eltérve a 
kötelezettségvállalásoknak a 2023. 
december 31-én és 2024. december 31-én 
még nyitott részét vissza kell vonni, ha a 
141. cikk (1) bekezdésében előírt 
dokumentumokat a 141. cikk (1) 
bekezdésében előírt határidőig nem 
nyújtották be a Bizottsághoz.”

Or. en

Indokolás

A visszavonási elv (n+3) továbbra is hatályban van, de a 2020–2022-es évekre vonatkozó 
kötelezettségvállalásokat egy évvel később visszavonják.

Módosítás 250
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 c pont (új)
1303/2013/EU rendelet
141 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(2c) A 141. cikk (1) bekezdésének 
helyébe a következő szöveg lép:

(1) A tagállamok a 138. cikkben említett 
dokumentumok mellett a 2023. július 1. és 
2024. június 30. közötti utolsó számviteli 
év vonatkozásában benyújtják az operatív 
program záró végrehajtási jelentését, illetve 
az ETHA révén támogatott operatív 
program utolsó éves végrehajtási jelentését.

„(1) A tagállamok a 138. cikkben említett 
dokumentumok mellett a 2024. július 1. és 
2025. június 30. közötti utolsó számviteli 
év vonatkozásában benyújtják az operatív 
program záró végrehajtási jelentését, illetve 
az ETHA révén támogatott operatív 
program utolsó éves végrehajtási 
jelentését.”

Or. en
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Indokolás

A záró elszámolási évet és a zárási dokumentumok határidejét egy évvel el kell halasztani.

Módosítás 251
Rosa D'Amato, Chiara Gemma

Rendeletre irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk
A Bizottság 2023. december 31-ig értékelő 
jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a REACT-
EU-ról, amelyben beszámol a 2020., 2021. 
és 2022. évre vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalásokról. A jelentés 
információkat tartalmaz a REACT-EU 
célkitűzéseinek eléréséről, forrásai 
felhasználásának hatékonyságáról, a 
finanszírozott intézkedésfajtákról, a 
pénzügyi allokációk kedvezményezettjeiről 
és végső kedvezményezettjeiről, továbbá a 
gazdaságélénkítést előmozdító európai 
hozzáadott értékről. A Bizottság 2025. 
december 31-ig kiegészítő értékelő 
jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben 
beszámol a 2023. és 2024. évre vonatkozó, 
az 1303/2013/EU rendelet 92b. cikkének 
(2) bekezdésében említett eltérés szerinti 
költségvetési kötelezettségvállalásokról.

Or. en

Módosítás 252
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Rendeletre irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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1 a. cikk
A Bizottság 2023. december 31-ig értékelő 
jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a REACT-
EU-ról, amelyben lehetőség szerint 
beszámol a 2020., 2021. és 2022. évre 
vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalásokról és 
kifizetésekről. A jelentés információkat 
tartalmaz a REACT-EU célkitűzéseinek 
eléréséről, forrásai felhasználásának 
hatékonyságáról, a finanszírozott 
intézkedésfajtákról, a pénzügyi allokációk 
kedvezményezettjeiről és végső 
kedvezményezettjeiről, továbbá a 
gazdaságélénkítést előmozdító európai 
hozzáadott értékről.

Or. en

Módosítás 253
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk
A Bizottság 2030. december 31-ig értékelő 
jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a REACT-
EU-ról, amelyben beszámol a 2020., 2021. 
és 2022. évre vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalásokról. A jelentés 
információkat tartalmaz a REACT-EU 
célkitűzéseinek eléréséről, forrásai 
felhasználásának hatékonyságáról, a 
finanszírozott intézkedésfajtákról, a 
pénzügyi allokációk kedvezményezettjeiről 
és végső kedvezményezettjeiről, továbbá a 
gazdaságélénkítést előmozdító európai 
hozzáadott értékről, valamint tartalmaz 
egy hatásvizsgálatot.

Or. en
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Módosítás 254
Martina Michels

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés
1303/2013/EU rendelet
VII a melléklet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében 
a Covid19-világjárvány okozta válság 
elhárításának előmozdítását és a zöld, 
digitális és reziliens gazdasági helyreállítás 
előkészítését támogató rendkívüli 
kiegészítő források tagállamonkénti 
elosztásának módszertana – a 92b. cikk (4) 
bekezdése

A beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében 
a Covid19-világjárvány okozta válság 
elhárításának előmozdítását és a méltányos 
zöld, digitális és reziliens gazdasági 
helyreállítás előkészítését támogató 
rendkívüli kiegészítő források 
tagállamonkénti elosztásának módszertana 
– a 92b. cikk (4) bekezdése

(Ez a módosítás az egész szövegre 
érvényes.)

Or. en

Módosítás 255
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés
1303/2013/EU rendelet
VII a melléklet – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a munkanélküliek és a fiatal 
munkanélküliek számának 
figyelembevételéhez használt referencia-
időszak: a 2020. június és augusztus 
közötti időszak átlaga;

b) a munkanélküliek és a fiatal 
munkanélküliek számának 
figyelembevételéhez használt referencia-
időszak: a 2020. április és június közötti 
időszak átlaga;

Or. en

Indokolás

Az eredeti szövegben megjelölt időszakban az idegenforgalomhoz vagy a mezőgazdasági 
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ágazathoz kapcsolódó tevékenységek szezonális jelleggel fokozódhatnak, különösen a dél-
európai országokban. Ezért célszerűbb egy másik időszakot, mint például a 2. negyedévet 
meghatározni.

Módosítás 256
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés
1303/2013/EU rendelet
VII a melléklet – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1. és a 2. pontban ismertetett, a 2020-ra 
szóló kiegészítő források meghatározását 
szolgáló módszertan alkalmazását 
megelőzően az allokációból 30 EUR/lakos 
támogatási intenzitásnak megfelelő 
összeget kell elkülöníteni a NUTS 2. szintű 
legkülső régiók számára. Ezt az 
elkülönített összeget régiónként és 
tagállamonként, az érintett régiók teljes 
lakosságával arányosan kell elosztani. A 
2020-ra fennmaradó összeget az 1. és a 2. 
pontban ismertetett módszertannak 
megfelelően kell elosztani a tagállamok 
között.

Az 1. és a 2. pontban ismertetett, a 2020-ra 
szóló kiegészítő források meghatározását 
szolgáló módszertan alkalmazását 
megelőzően az allokációból 30 EUR/lakos 
támogatási intenzitásnak megfelelő 
összeget kell elkülöníteni a NUTS 2. szintű 
legkülső régiók számára. Ezt a 
kiegészítésképpen elkülönített további 
összeget régiónként és tagállamonként, az 
érintett régiók teljes lakosságával 
arányosan kell elosztani. Ezt az összeget 
hozzá kell adni azon előirányzathoz, 
amelyet az 1. és 2. pont szerint kiszámított 
nemzeti pénzügyi keret elosztásakor 
biztosítanak az egyes legkülső régiók 
számára. A 2020-ra fennmaradó összeget 
az 1. és a 2. pontban ismertetett 
módszertannak megfelelően kell elosztani 
a tagállamok között.

Or. fr

Módosítás 257
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés
1303/2013/EU rendelet
VII a melléklet – 4 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a munkanélküliek és a fiatal 
munkanélküliek számának 
figyelembevételéhez használt referencia-
időszak: a 2021. június és augusztus 
közötti időszak átlaga;

b) a munkanélküliek és a fiatal 
munkanélküliek számának 
figyelembevételéhez használt referencia-
időszak: a 2021. április és június közötti 
időszak átlaga;

Or. en

Indokolás

Az eredeti szövegben megjelölt időszakban az idegenforgalomhoz vagy a mezőgazdasági 
ágazathoz kapcsolódó tevékenységek szezonális jelleggel fokozódhatnak, különösen a dél-
európai országokban. Ezért célszerűbb egy másik időszakot, mint például a 2. negyedévet 
meghatározni.


