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Módosítás 1
Niklas Nienaß

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere (a 
továbbiakban: európai szemeszter) – 
ideértve a szociális jogok európai 
pillérének elveit is – szolgál a kiemelt 
nemzeti reformok meghatározásának és a 
reformvégrehajtás nyomon követésének 
kereteként. Az említett reformok 
támogatása érdekében a tagállamok 
kidolgozzák saját nemzeti többéves 
beruházási stratégiáikat. Alapvető 
fontosságú a régiók, a városok és a 
települések bevonása az európai 
szemeszter folyamatába, különösen a 
Covid19-világjárvány utáni helyreállítás 
tekintetében, mivel a járvány eltérő 
módokon érintette az egyes tagállamokon 
belüli térségeket. Ezeket a stratégiákat az 
éves nemzeti reformprogramokkal együtt 
kell bemutatni a nemzeti és/vagy uniós 
finanszírozásban részesülő kiemelt 
beruházási projektek ismertetése és 
koordinálása céljából.

Or. en

Módosítás 2
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere (a 
továbbiakban: európai szemeszter) – 
ideértve a szociális jogok európai 

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

pillérének elveit is – szolgál a kiemelt 
nemzeti reformok meghatározásának és a 
reformvégrehajtás nyomon követésének 
kereteként. Az említett reformok 
támogatása érdekében a tagállamok 
kidolgozzák saját nemzeti többéves 
beruházási stratégiáikat. Ezeket a 
stratégiákat háromévente, a nemzeti 
reformprogramok keretében kell 
bemutatni a nemzeti és/vagy uniós 
finanszírozásban részesülő kiemelt 
beruházási projektek ismertetése és 
koordinálása céljából.

Or. en

Módosítás 3
Mathilde Androuët

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Covid19-világjárvány 2020 eleji 
kitörése az Unióban és az egész világon 
megváltoztatta az elkövetkező évek 
gazdasági kilátásait, ami miatt az Uniónak 
sürgős és összehangolt 
válaszintézkedéseket kell tennie annak 
érdekében, hogy kezelhetők legyenek a 
valamennyi tagállamot érintő, rendkívüli 
mértékű gazdasági és társadalmi 
következmények. A Covid19 fokozta a 
demográfiai helyzethez kapcsolódó 
kihívásokat. A jelenlegi Covid19-
világjárvány, valamint a korábbi gazdasági 
és pénzügyi válság megmutatta, hogy az 
erős gazdasági és társadalmi struktúrákra 
épülő stabil és ellenálló gazdaságok és 
pénzügyi rendszerek kialakítása segíti a 
tagállamoknak abban, hogy hatékonyabban 
tudjanak reagálni a sokkokra és gyorsabban 
kilábaljanak a válságokból. A Covid19-
válság közép- és hosszú távú 
következményei jelentős mértékben azon 
múlnak, hogy a tagállamok gazdaságai 

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

milyen gyorsan lábalnak ki a válságból, ez 
pedig attól függ, hogy a tagállamoknak 
milyen költségvetési mozgástér áll 
rendelkezésükre a válság társadalmi és 
gazdasági hatását mérséklő intézkedések 
megtételére, és mennyire reziliens a 
gazdaságuk. A gazdaságok strukturális 
gyengeségeinek kezelését és rezilienciájuk 
megerősítését célzó reformok és 
beruházások tehát elengedhetetlenek 
ahhoz, hogy a gazdaságok visszatérjenek a 
fenntartható fellendülés pályájára, és 
elkerülhető legyen az Unión belüli 
különbségek további elmélyülése. Ezen 
túlmenően a tagállamok Európán kívülről 
származó importtól való függése jelentős 
hiányosságokat eredményezett az európai 
egészségügyi rendszerekben. Ez rávilágít, 
hogy a tagállamok ellenálló képességének 
megerősítése érdekében szükség van a 
termelési lánc nagy részének 
visszatelepítésére és a rövid ellátási láncok 
létrehozására.

Or. fr

Módosítás 4
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében
Katalin Cseh, Ondřej Knotek

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Covid19-világjárvány 2020 eleji 
kitörése az Unióban és az egész világon 
megváltoztatta az elkövetkező évek 
gazdasági kilátásait, ami miatt az Uniónak 
sürgős és összehangolt 
válaszintézkedéseket kell tennie annak 
érdekében, hogy kezelhetők legyenek a 
valamennyi tagállamot érintő, rendkívüli 
mértékű gazdasági és társadalmi 
következmények. A Covid19 fokozta a 

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

demográfiai helyzethez kapcsolódó 
kihívásokat. A Covid19-világjárvány jóval 
több egy egészségügyi válságnál, és bár 
gazdasági és társadalmi hatása 
országonként eltérő lesz, nagy 
valószínűséggel növelni fogja a 
szegénységet és az egyenlőtlenséget az 
Európai Unión belül. A jelenlegi 
Covid19-világjárvány, valamint a korábbi 
gazdasági és pénzügyi válság megmutatta, 
hogy az erős gazdasági és társadalmi 
struktúrákra épülő stabil és ellenálló 
gazdaságok és pénzügyi rendszerek 
kialakítása segíti a tagállamoknak abban, 
hogy hatékonyabban tudjanak reagálni a 
sokkokra és gyorsabban kilábaljanak a 
válságokból. A Covid19-válság közép- és 
hosszú távú következményei jelentős 
mértékben azon múlnak, hogy a 
tagállamok gazdaságai milyen gyorsan 
lábalnak ki a válságból, ez pedig attól függ, 
hogy a tagállamoknak milyen költségvetési 
mozgástér áll rendelkezésükre a válság 
társadalmi és gazdasági hatását mérséklő 
intézkedések megtételére, és mennyire 
reziliens a gazdaságuk. A gazdaságok 
strukturális gyengeségeinek kezelését és 
rezilienciájuk megerősítését célzó 
reformok és beruházások tehát 
elengedhetetlenek ahhoz, hogy a 
gazdaságok visszatérjenek a fenntartható 
fellendülés pályájára, és elkerülhető legyen 
az Unión belüli különbségek további 
elmélyülése.

Or. en

Módosítás 5
Tomislav Sokol

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Covid19-világjárvány 2020 eleji 
kitörése az Unióban és az egész világon 

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

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

Or. en

Módosítás 6
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 7
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében
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Katalin Cseh

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) A belföldi gazdaságok magas szintű 
rezilienciájának kialakítását, az 
alkalmazkodóképesség megerősítését, és a 
növekedési potenciál felszabadítását célzó 
reformok végrehajtása az Unió 
gazdaságpolitikai prioritásai közé tartozik. 
Ugyanakkor nem ismételhetjük meg a 
legutóbbi pénzügyi világválságra adott 
válasz esetében elkövetett hibákat, 
amelyek mély és káros gazdasági és 
társadalmi divergenciához vezettek. A 
reformok végrehajtása tehát 
nélkülözhetetlen a gazdasági fellendülés 
fenntartható pályára állításához és a felfelé 
irányuló gazdasági és társadalmi 
konvergenciafolyamat támogatásához. A 
világjárvánnyal kapcsolatos válságot 
követően erre még inkább szükség van 
ahhoz, hogy lehetővé tegyük a gyors 
helyreállítást.

Or. en

Módosítás 8
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A belföldi gazdaságok magas szintű 
rezilienciájának kialakítását, az 
alkalmazkodóképesség megerősítését, és a 
növekedési potenciál felszabadítását célzó 
reformok végrehajtása az Unió 
szakpolitikai prioritásai közé tartozik. E 
reformok tehát nélkülözhetetlenek a 
gazdasági fellendülés fenntartható pályára 
állításához és a felfelé irányuló gazdasági 

(5) A belföldi gazdaságok magas szintű 
rezilienciájának kialakítását, a 
megszorítások rugalmasságát, az 
alkalmazkodóképesség megerősítését, és a 
növekedési potenciál prociklikus hatások 
nélküli felszabadítását célzó beruházások 
és reformok végrehajtása az Unió 
szakpolitikai prioritásai közé tartozik. E 
reformok tehát nélkülözhetetlenek a 
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és társadalmi konvergenciafolyamat 
támogatásához. A világjárvánnyal 
kapcsolatos válságot követően erre még 
inkább szükség van ahhoz, hogy lehetővé 
tegyük a gyors helyreállítást.

gazdasági fellendülés fenntartható pályára 
állításához és a felfelé irányuló gazdasági 
és társadalmi konvergenciafolyamat 
támogatásához. A világjárvánnyal 
kapcsolatos válságot követően erre még 
inkább szükség van ahhoz, hogy lehetővé 
tegyük a gyors helyreállítást.

Or. en

Módosítás 9
Tomislav Sokol

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 10
Niklas Nienaß

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 11
Niklas Nienaß

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A jó kormányzás előfeltétele 
annak, hogy sikeresen lehessen irányítani 
és igazgatni egy olyan beruházási és 
reformfolyamatot, amelyben fontos 
szerepet játszik az állami hatóságok 
igazgatási kapacitása és a különféle 
érdekelt felek bevonása. A Bizottságnak és 
a tagállamoknak kezelniük kell a 
kihívásokat és a kapacitásbeli 
hiányosságokat, amibe beletartozhat a 
stratégiaibb jellegű és innovatívabb 
fellépés a személyzet, az eljárások és a 
programok irányításának módját tekintve; 
annak kezelése, hogy milyen hatással 
vannak a keretfeltételek a beruházási és 
reformfolyamatok stabilitására és 
kiszámíthatóságára; valamint annak 
biztosítása, hogy megfelelő szinten sor 
kerüljön kapacitásépítésre az állami 
hatóságok és a kedvezményezettek 
körében.

Or. en
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Módosítás 12
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében
Katalin Cseh, Ondřej Knotek

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 
visszaesik. Ugyanakkor a jelenlegi 
helyzetben a helyreállítás felgyorsításához 
és a hosszú távú növekedési potenciál 
megerősítéséhez elengedhetetlenül fontos 
támogatni a beruházásokat. A tiszta 
energiára való átállás elősegítésére, 
valamint a lakásszektor és más 
kulcsfontosságú gazdasági ágazatok 
energiahatékonyságának javítására 
irányuló zöld és digitális technológiákba, 
kapacitásokba és eljárásokba való 
beruházás fontos szerepet játszik a 
fenntartható fejlődés megvalósításában és a 
munkahelyteremtés elősegítésében. A fő 
ellátási láncok diverzifikációja révén 
lehetővé teszi azt is, hogy az Unió 
reziliensebb legyen, és kevésbé legyen 
másokra utalva.

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 
visszaesik. Ugyanakkor a jelenlegi 
helyzetben a helyreállítás felgyorsításához 
és a hosszú távú növekedési potenciál 
megerősítéséhez elengedhetetlenül fontos 
támogatni a beruházásokat. A tiszta, 
megfizethető és megújuló energiára való 
átállás elősegítésére, valamint a 
lakásszektor és más kulcsfontosságú 
gazdasági ágazatok 
energiahatékonyságának javítására 
irányuló zöld és digitális technológiákba, 
kapacitásokba és eljárásokba való 
beruházás fontos szerepet játszik a 
fenntartható fejlődés megvalósításában és a 
munkahelyteremtés elősegítésében. A fő 
ellátási láncok diverzifikációja révén 
lehetővé teszi azt is, hogy az Unió 
reziliensebb legyen, és kevésbé legyen 
másokra utalva. A Covid19-világjárvány 
által napvilágra hozott számos 
egyenlőtlenség közül a digitális szakadék 
súlyos probléma, amely különösen a 
kevésbé fejlett régiókat, a nőket, az 
időseket és a legkülső régiókban élőket, 
valamint a vidéki, távoli és elnéptelenedett 
térségekben t érinti. Olyan időkben, 
amikor a munka és az oktatás egyaránt az 
interneten zajlik, a digitális szakadék 
kétségkívül a regionális egyenlőtlenségek 
mélyülésével fenyeget. A digitális 
egyenlőtlenség veszélyt jelent azok 
számára, akik nem tudnak távolról 
dolgozni, valamint azon diákoknak, akiket 
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az oktatási anyagokhoz való korlátozott 
hozzáférés miatt a lemaradás fenyeget. 
Több beruházásra van szükség a 
digitalizáció, a digitális innováció és a 
digitális összeköttetések területén, 
amelyek lehetővé teszik a digitálisabb 
gazdaságra és a digitális online oktatási 
rendszerre történő méltányos és egyenlő 
áttérést, elérhetővé téve azokat 
valamennyi polgár, és különösen a 
társadalom legkiszolgáltatottabb tagjai 
számára.

Or. en

Módosítás 13
Tomislav Sokol

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 
visszaesik. Ugyanakkor a jelenlegi 
helyzetben a helyreállítás felgyorsításához 
és a hosszú távú növekedési potenciál 
megerősítéséhez elengedhetetlenül fontos 
támogatni a beruházásokat. A tiszta 
energiára való átállás elősegítésére, 
valamint a lakásszektor és más 
kulcsfontosságú gazdasági ágazatok 
energiahatékonyságának javítására 
irányuló zöld és digitális technológiákba, 
kapacitásokba és eljárásokba való 
beruházás fontos szerepet játszik a 
fenntartható fejlődés megvalósításában és a 
munkahelyteremtés elősegítésében. A fő 
ellátási láncok diverzifikációja révén 
lehetővé teszi azt is, hogy az Unió 
reziliensebb legyen, és kevésbé legyen 
másokra utalva.

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 
visszaesik. Ugyanakkor elengedhetetlenül 
fontos azon európai hozzáadott értéket 
kínáló beruházások támogatása, amelyek 
a jelenlegi helyzetben hozzájárulhatnak a 
helyreállítás felgyorsításához és a hosszú 
távú növekedési potenciál 
megerősítéséhez. A tiszta energiára való 
átállás elősegítésére, valamint a 
lakásszektor, az általános termelékenység 
és más kulcsfontosságú gazdasági ágazatok 
energiahatékonyságának javítására 
irányuló zöld, fenntartható és digitális 
technológiákba, kapacitásokba és 
eljárásokba való beruházás fontos szerepet 
játszik az inkluzív, hosszú távú 
fenntartható gazdasági fejlődés 
előmozdításában és megvalósításában és 
annak elősegítésében, hogy tisztességes és 
minőségi munkahelyeket lehessen 
teremteni mindenki számára, az 
életszínvonal növelése mellett. A fő 
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ellátási láncok diverzifikációja révén 
lehetővé teszi azt is, hogy az Unió 
reziliensebb legyen, és kevésbé legyen 
másokra utalva.

Or. en

Módosítás 14
Raffaele Fitto

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 
visszaesik. Ugyanakkor a jelenlegi 
helyzetben a helyreállítás felgyorsításához 
és a hosszú távú növekedési potenciál 
megerősítéséhez elengedhetetlenül fontos 
támogatni a beruházásokat. A tiszta 
energiára való átállás elősegítésére, 
valamint a lakásszektor és más 
kulcsfontosságú gazdasági ágazatok 
energiahatékonyságának javítására 
irányuló zöld és digitális technológiákba, 
kapacitásokba és eljárásokba való 
beruházás fontos szerepet játszik a 
fenntartható fejlődés megvalósításában és a 
munkahelyteremtés elősegítésében. A fő 
ellátási láncok diverzifikációja révén 
lehetővé teszi azt is, hogy az Unió 
reziliensebb legyen, és kevésbé legyen 
másokra utalva.

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 
visszaesik. Ugyanakkor a jelenlegi 
helyzetben a tagállamok gazdasági 
helyreállításának felgyorsításához, annak 
elkerüléséhez, hogy európai polgárok 
milliói veszítsék el munkájukat, és a 
hosszú távú növekedési potenciál 
megerősítéséhez elengedhetetlenül fontos 
támogatni a beruházásokat. A tiszta 
energiára való átállás elősegítésére, 
valamint a lakásszektor és más 
kulcsfontosságú gazdasági ágazatok 
energiahatékonyságának javítására 
irányuló zöld és digitális 
infrastruktúrákba, technológiákba, 
kapacitásokba és eljárásokba való 
beruházás fontos szerepet játszik a 
fenntartható fejlődés megvalósításában és a 
munkahelyteremtés elősegítésében. A fő 
ellátási láncok diverzifikációja révén 
lehetővé teszi azt is, hogy az Unió 
reziliensebb legyen, és kevésbé legyen 
másokra utalva.

Or. it

Módosítás 15
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios 
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Kympouropoulos, Tom Berendsen, Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Lena Düpont, 
Simone Schmiedtbauer

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 
visszaesik. Ugyanakkor a jelenlegi 
helyzetben a helyreállítás felgyorsításához 
és a hosszú távú növekedési potenciál 
megerősítéséhez elengedhetetlenül fontos 
támogatni a beruházásokat. A tiszta 
energiára való átállás elősegítésére, 
valamint a lakásszektor és más 
kulcsfontosságú gazdasági ágazatok 
energiahatékonyságának javítására 
irányuló zöld és digitális technológiákba, 
kapacitásokba és eljárásokba való 
beruházás fontos szerepet játszik a 
fenntartható fejlődés megvalósításában és a 
munkahelyteremtés elősegítésében. A fő 
ellátási láncok diverzifikációja révén 
lehetővé teszi azt is, hogy az Unió 
reziliensebb legyen, és kevésbé legyen 
másokra utalva.

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 
visszaesik. Ugyanakkor a jelenlegi 
helyzetben a helyreállítás felgyorsításához 
és a hosszú távú növekedési potenciál 
megerősítéséhez elengedhetetlenül fontos 
támogatni a beruházásokat. A tiszta 
energiára való átállás elősegítésére, 
valamint a lakásszektor és más 
kulcsfontosságú gazdasági ágazatok 
energiahatékonyságának javítására 
irányuló zöld és digitális technológiákba, 
kapacitásokba és eljárásokba való 
beruházás fontos szerepet játszik a 
fenntartható fejlődés megvalósításában és 
általában véve a munkahelyteremtés 
elősegítésében és a középtávú 
versenyképesség előmozdításában. A fő 
ellátási láncok diverzifikációja révén 
lehetővé teszi azt is, hogy az Unió 
reziliensebb legyen, és kevésbé legyen 
másokra utalva, továbbá erősíti a 
tudásalapú gazdaságot.

Or. en

Módosítás 16
Mathilde Androuët

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 
visszaesik. Ugyanakkor a jelenlegi 

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 
visszaesik. Ugyanakkor a jelenlegi 
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helyzetben a helyreállítás felgyorsításához 
és a hosszú távú növekedési potenciál 
megerősítéséhez elengedhetetlenül fontos 
támogatni a beruházásokat. A tiszta 
energiára való átállás elősegítésére, 
valamint a lakásszektor és más 
kulcsfontosságú gazdasági ágazatok 
energiahatékonyságának javítására 
irányuló zöld és digitális technológiákba, 
kapacitásokba és eljárásokba való 
beruházás fontos szerepet játszik a 
fenntartható fejlődés megvalósításában és a 
munkahelyteremtés elősegítésében. A fő 
ellátási láncok diverzifikációja révén 
lehetővé teszi azt is, hogy az Unió 
reziliensebb legyen, és kevésbé legyen 
másokra utalva.

helyzetben a helyreállítás felgyorsításához 
és a hosszú távú növekedési potenciál 
megerősítéséhez elengedhetetlenül fontos 
támogatni a beruházásokat. A tiszta 
energiára való átállás elősegítésére, 
valamint a lakásszektor és más 
kulcsfontosságú gazdasági ágazatok 
energiahatékonyságának javítására 
irányuló zöld és digitális technológiákba, 
kapacitásokba és eljárásokba való 
beruházás fontos szerepet játszik a 
fenntartható fejlődés megvalósításában és a 
munkahelyteremtés elősegítésében. A fő 
ellátási láncok diverzifikációja és az Unió 
területére való visszatelepítése révén 
lehetővé teszi azt is, hogy az Unió 
reziliensebb legyen, és kevésbé legyen 
másokra utalva.

Or. fr

Módosítás 17
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében
Katalin Cseh

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Mivel a Covid19-világjárvány 
eltérően érintette a tagállamokon belüli 
régiókat és településeket, a Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz által 
támogatott, válság utáni helyreállítás 
előkészítése, végrehajtása, nyomon 
követése és értékelése tekintetében 
kulcsfontosságú a regionális és helyi 
önkormányzatok, a gazdasági és szociális 
partnerek és a civil társadalom bevonása. 
A tagállamoknak a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervük kidolgozása során 
konzultálniuk kell valamennyi partnerrel. 
A Bizottságnak erősítenie kell és szorosan 
nyomon kell követnie a tagállamokon 
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belüli partnerséget és többszintű 
kormányzást.

Or. en

Módosítás 18
Niklas Nienaß

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A válság aránytalan mértékben 
sújtja a nőket, egyrészt mint a növekvő 
munkanélküliség által érintett ágazatok 
munkavállalóit, másrészt mint azokat, 
akik a kijárási korlátozások alatt 
elsődlegesen vezetik a háztartást és látnak 
el gondozói szerepet. Ahhoz, hogy kezelni 
lehessen a nők válság és helyreállítás 
alatti egyedi helyzetét és szerepét, 
prioritásként elő kell mozdítani a nemek 
közötti egyenlőséget. Ezért különös 
figyelmet kell fordítani az ápolás-
gondozási ágazatba történő beruházásra.

Or. en

Módosítás 19
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében
Katalin Cseh

Rendeletre irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) A Covid19-világjárvány példátlan 
kihívást támasztott az Európai Unió 
egészségügyi rendszereivel szemben. 
Rámutatott arra, hogy a gyors társadalmi-
gazdasági átalakulás közepette az 
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Uniónak rendkívül fontos feladata a 
reziliencia kiépítése és minden lehetséges 
költségvetési eszköz felhasználása az 
európai egészségügyi infrastruktúra 
erősítése érdekében. A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz keretében 
végrehajtott beruházásoknak kezelniük 
kell az Unióban széles körben fennálló 
egészségügyi egyenlőtlenségeket, és 
egyidejűleg szavatolniuk kell az egyenlő 
védelmet, különös tekintettel a társadalom 
legkiszolgáltatottabb tagjaira.

Or. en

Módosítás 20
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) Egyetlen eszköz sem irányozhat 
elő közvetlen pénzügyi támogatást ahhoz 
kapcsolódóan, hogy az európai szemeszter 
keretében azonosított kihívásokra válaszul 
a tagállamok milyen reformokat hajtottak 
végre.

Or. en

Módosítás 21
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

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

(8) Ennek tükrében szükség van arra, 
hogy kiigazítsuk a tagállamok 
támogatásának jelenlegi keretét, és egy 
innovatív eszközön keresztül közvetlen 
pénzügyi támogatást nyújtsunk a 
tagállamoknak. Ezért e rendelet szerint 
létre kell hozni a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközt (a továbbiakban: 
az eszköz) annak érdekében, hogy az 
hatékony pénzügyi támogatást és jelentős 
segítséget biztosítson az anticiklikus 
reformok és közberuházások 
végrehajtásához a tagállamokban.

Or. en

Módosítás 22
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios 
Kympouropoulos, Tom Berendsen, Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Lena Düpont, 
Simone Schmiedtbauer

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

lennie és hasznosítania kell a Bizottság és a 
tagállamok által más eszközök és 
programok végrehajtásából nyert 
tapasztalatokat.

Or. en

Módosítás 23
Tomislav Sokol

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 24
Niklas Nienaß

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az Európai Unióról szóló 
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szerződés (EUSZ) 3. cikkében és az 
EUMSZ 10. cikkében megállapított 
horizontális elveket, köztük az EUSZ 5. 
cikkében meghatározott szubszidiaritás és 
arányosság elveit figyelembe kell venni az 
alapok végrehajtásakor, csakúgy, mint az 
Európai Unió Alapjogi Chartáját is. A 
tagállamoknak eleget kell tenniük a 
gyermek jogairól és a fogyatékossággal 
élő személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezmény követelményeinek is, és 
biztosítaniuk kell a hozzáférést annak 9. 
cikke értelmében, valamint a termékekhez 
és szolgáltatásokhoz való akadálymentes 
hozzáférést harmonizáló uniós 
jogszabályokkal összhangban. A 
tagállamoknak és a Bizottságnak 
törekedniük kell az egyenlőtlenségek 
megszüntetésére, a férfiak és nők közötti 
egyenlőség támogatására, a nemek közötti 
esélyegyenlőség szempontjainak 
integrálására, valamint fel kell lépniük a 
nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális 
irányultságon alapuló megkülönböztetés 
ellen. Az eszköz nem támogathat olyan 
tevékenységeket, amelyek hozzájárulnak a 
szegregáció vagy a kirekesztés bármely 
formájához, illetve nem támogathatja 
olyan infrastruktúra létrehozását, amely 
nem hozzáférhető a fogyatékossággal élő 
személyek számára. Az eszköz célkitűzéseit 
a fenntartható fejlődés keretében és a 
környezet minőségének megőrzésére, 
védelmére és javítására vonatkozóan az 
EUMSZ 11. cikkében és 191. cikkének (1) 
bekezdésében megállapított célkitűzés 
Unió általi előmozdításának keretei 
között, a „szennyező fizet” elv, továbbá a 
Párizsi Megállapodás értelmében tett 
kötelezettségvállalások 
figyelembevételével kell megvalósítani. A 
belső piac integritásának védelme 
érdekében a vállalkozások számára 
hasznot jelentő műveleteknek 
összhangban kell állniuk az EUMSZ 107. 
és 108. cikkében az állami támogatásokra 
vonatkozóan lefektetett uniós 
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szabályokkal.

Or. en

Módosítás 25
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében
Katalin Cseh

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az e rendelet szerinti finanszírozási 
típusokat és végrehajtási módszereket az 
intézkedések egyedi célkitűzéseinek és az 
eredmények elérésére való alkalmasságuk 
alapján kell megválasztani, figyelembe 
véve különösen az ellenőrzési költségeket, 
az adminisztratív terhet és a szabályok be 
nem tartásának várható kockázatát. Ennek 
kapcsán meg kell fontolni az egyösszegű 
átalány, a százalékos átalány és az 
egységköltség alkalmazását, valamint a 
költségvetési rendelet 125. cikke (1) 
bekezdése a) pontjában említett, 
költségekhez nem kapcsolódó 
finanszírozás lehetőségét.

(9) Az e rendelet szerinti finanszírozási 
típusokat és végrehajtási módszereket az 
intézkedések egyedi célkitűzéseinek és az 
eredmények elérésére való alkalmasságuk 
alapján kell megválasztani, figyelembe 
véve különösen az ellenőrzési költségeket, 
az adminisztratív terhet és a szabályok be 
nem tartásának várható kockázatát. Ennek 
kapcsán meg kell fontolni az egyösszegű 
átalány, a százalékos átalány és az 
egységköltség alkalmazását, valamint a 
költségvetési rendelet 125. cikke (1) 
bekezdése a) pontjában említett, 
költségekhez nem kapcsolódó 
finanszírozás lehetőségét. Egyidejűleg az 
eszköz azt jelenti, hogy jelentős 
mennyiségű további forrást kell elkölteni 
viszonylag rövid időn belül, ami növeli a 
kontrollrendszerekre nehezedő nyomást. 
Ezért javasolt, hogy a tagállami és uniós 
szinten meglévő, csalás elleni hivatalokon 
– közük az Európai Ügyészségen, az 
Európai Számvevőszéken és az OLAF-on 
– keresztül hathatós csalásellenes 
intézkedések kerüljenek elfogadásra és 
alkalmazásra.

Or. en

Módosítás 26
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Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az e rendelet szerinti finanszírozási 
típusokat és végrehajtási módszereket az 
intézkedések egyedi célkitűzéseinek és az 
eredmények elérésére való alkalmasságuk 
alapján kell megválasztani, figyelembe 
véve különösen az ellenőrzési költségeket, 
az adminisztratív terhet és a szabályok be 
nem tartásának várható kockázatát. 
Ennek kapcsán meg kell fontolni az 
egyösszegű átalány, a százalékos átalány és 
az egységköltség alkalmazását, valamint a 
költségvetési rendelet 125. cikke (1) 
bekezdése a) pontjában említett, 
költségekhez nem kapcsolódó 
finanszírozás lehetőségét.

(9) Az e rendelet szerinti finanszírozási 
típusokat és végrehajtási módszereket az 
eredmények eléréséhez való 
hozzájárulásuk alapján kell megválasztani, 
figyelembe véve különösen az ellenőrzési 
költségeket és az adminisztratív terhet. 
Ennek kapcsán meg kell fontolni az 
egyösszegű átalány, a százalékos átalány és 
az egységköltség alkalmazását, valamint a 
költségvetési rendelet 125. cikke (1) 
bekezdése a) pontjában említett, 
költségekhez nem kapcsolódó 
finanszírozás lehetőségét.

Or. en

Módosítás 27
Tomislav Sokol

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 28
Raffaele Fitto

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) Az ezen rendelettel létrehozott 
eszköz hozzá fog járulni az éghajlati 
szempontok és a környezeti 
fenntarthatóság érvényesítéséhez, valamint 
annak az átfogó célnak az eléréséhez, hogy 
az uniós költségvetési kiadások 25 %-a 
fordítódjon éghajlat-politikai célkitűzések 
támogatására.

Or. it

Módosítás 29
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios 
Kympouropoulos, Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Lena Düpont

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Tükrözve az Európa fenntartható 
növekedési stratégiájának számító európai 
zöld megállapodást, amely kifejezésre 
juttatja a Párizsi Megállapodásnak és az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak a 
végrehajtására tett uniós 
kötelezettségvállalásokat, az ezen 
rendelettel létrehozott eszköz hozzá fog 

(11) Tükrözve az Európa fenntartható 
növekedési stratégiájának számító európai 
zöld megállapodást és egyéb 
gazdaságfejlesztési célkitűzéseket, 
valamint a Párizsi Megállapodásnak és az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak a 
végrehajtására tett uniós 
kötelezettségvállalások átültetését, az ezen 
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járulni az éghajlati szempontok és a 
környezeti fenntarthatóság 
érvényesítéséhez, valamint annak az 
átfogó célnak az eléréséhez, hogy az uniós 
költségvetési kiadások 25 %-a fordítódjon 
éghajlat-politikai célkitűzések 
támogatására.

rendelettel létrehozott eszköz hozzá fog 
járulni az éghajlati szempontok és a 
környezeti fenntarthatóság 
érvényesítéséhez, amennyiben azok nem 
gátolják az uniós ipar növekedési 
kapacitását, tekintettel a Covid19-válság 
jelentős hatására.

Or. en

Módosítás 30
Niklas Nienaß

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) Tükrözve az Európa fenntartható 
növekedési stratégiájának számító európai 
zöld megállapodást, amely kifejezésre 
juttatja a Párizsi Megállapodásnak és az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak a 
végrehajtására tett uniós 
kötelezettségvállalásokat, az ezen 
rendelettel létrehozott eszköz hozzá fog 
járulni az éghajlati szempontok és a 
környezeti fenntarthatóság 
érvényesítéséhez, valamint annak az átfogó 
célnak az eléréséhez, hogy az uniós 
költségvetési kiadások 50%-a fordítódjon 
éghajlat-politikai célkitűzések 
támogatására.

Or. en

Módosítás 31
Niklas Nienaß

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az eszköz célkitűzéseit a szociális 
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jogok európai pillérében meghatározott 
keretben kell megvalósítani. Egy 
mindenki számára jobb és fenntarthatóbb 
jövő elérése érdekében az eszköz 
támogatását az Egyesült Nemzetek 2030-
ig tartó időszakra szóló, átfogó és 
nemzetközileg elismert menetrendjének 
megvalósítása felé kell irányítani, 
valamint hozzá kell járulni a fenntartható 
fejlesztési célokhoz és azok részcéljaihoz. 
A Bizottságnak és a tagállamoknak 
gondoskodniuk kell a szociális jogok 
európai pillérével és a fenntartható 
fejlődési célokkal való összhangról, 
koherenciáról és szinergiáról.

Or. en

Módosítás 32
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az említett átfogó célok 
megvalósítása érdekében a releváns 
intézkedések az eszköz előkészítése és 
végrehajtása során kerülnek 
meghatározásra, majd ezeket újból 
megvizsgálják a kapcsolódó értékelések és 
felülvizsgálatok során. Emellett kellő 
figyelmet kell fordítani arra is, hogy az 
ezen rendelet értelmében benyújtott 
nemzeti tervek a zöld átállás mellett a 
digitális átalakulás ösztönzésére is hatást 
gyakoroljanak. A zöld átállás és a digitális 
átalakulás egyaránt elsődleges szerepet 
fog játszani gazdaságunk újraindításában 
és modernizálásában.

(12) Az említett átfogó eredmények 
elérése érdekében a releváns intézkedések 
az eszköz előkészítése és végrehajtása 
során kerülnek meghatározásra, majd 
ezeket újból megvizsgálják a kapcsolódó 
értékelések és felülvizsgálatok során.

Or. en

Módosítás 33
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Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez
a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében
Katalin Cseh

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az említett átfogó célok 
megvalósítása érdekében a releváns 
intézkedések az eszköz előkészítése és 
végrehajtása során kerülnek 
meghatározásra, majd ezeket újból 
megvizsgálják a kapcsolódó értékelések és 
felülvizsgálatok során. Emellett kellő 
figyelmet kell fordítani arra is, hogy az 
ezen rendelet értelmében benyújtott 
nemzeti tervek a zöld átállás mellett a 
digitális átalakulás ösztönzésére is hatást 
gyakoroljanak. A zöld átállás és a digitális 
átalakulás egyaránt elsődleges szerepet fog 
játszani gazdaságunk újraindításában és 
modernizálásában.

(12) Az említett átfogó célok 
megvalósítása érdekében a releváns 
intézkedések az eszköz előkészítése és 
végrehajtása során kerülnek 
meghatározásra, majd ezeket újból 
megvizsgálják a kapcsolódó értékelések és 
felülvizsgálatok során. Emellett kellő 
figyelmet kell fordítani arra is, hogy az 
ezen rendelet értelmében benyújtott 
nemzeti tervek a zöld átállás mellett a 
digitális átalakulás ösztönzésére is hatást 
gyakoroljanak. A zöld átállás és a digitális 
átalakulás egyaránt elsődleges szerepet fog 
játszani gazdaságunk újraindításában és 
modernizálásában. Az eszköz keretében 
támogatható, jelentős pozitív környezeti 
hatással járó programok azonosításának 
elősegítése érdekében alkalmazni kell a 
környezeti szempontból fenntartható 
gazdasági tevékenységekre vonatkozó 
uniós taxonómiát.

Or. en

Módosítás 34
Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az említett átfogó célok 
megvalósítása érdekében a releváns 
intézkedések az eszköz előkészítése és 
végrehajtása során kerülnek 
meghatározásra, majd ezeket újból 
megvizsgálják a kapcsolódó értékelések és 

(12) Az említett átfogó célok 
megvalósítása érdekében a releváns 
intézkedések az eszköz előkészítése és 
végrehajtása során kerülnek 
meghatározásra, majd ezeket újból 
megvizsgálják a kapcsolódó értékelések és 
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felülvizsgálatok során. Emellett kellő 
figyelmet kell fordítani arra is, hogy az 
ezen rendelet értelmében benyújtott 
nemzeti tervek a zöld átállás mellett a 
digitális átalakulás ösztönzésére is hatást 
gyakoroljanak. A zöld átállás és a digitális 
átalakulás egyaránt elsődleges szerepet fog 
játszani gazdaságunk újraindításában és 
modernizálásában.

felülvizsgálatok során. Emellett a 
tagállamok növekedési prioritásainak 
szem előtt tartásával kellő figyelmet kell 
fordítani arra is, hogy az ezen rendelet 
értelmében benyújtott nemzeti tervek a 
zöld átállás mellett a digitális átalakulás 
ösztönzésére is hatást gyakoroljanak. A 
zöld átállás és a digitális átalakulás 
egyaránt elsődleges szerepet fog játszani 
gazdaságunk újraindításában és 
modernizálásában.

Or. ro

Módosítás 35
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios 
Kympouropoulos, Tom Berendsen, Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Lena Düpont, 
Simone Schmiedtbauer

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az említett átfogó célok 
megvalósítása érdekében a releváns 
intézkedések az eszköz előkészítése és 
végrehajtása során kerülnek 
meghatározásra, majd ezeket újból 
megvizsgálják a kapcsolódó értékelések és 
felülvizsgálatok során. Emellett kellő 
figyelmet kell fordítani arra is, hogy az 
ezen rendelet értelmében benyújtott 
nemzeti tervek a zöld átállás mellett a 
digitális átalakulás ösztönzésére is hatást 
gyakoroljanak. A zöld átállás és a digitális 
átalakulás egyaránt elsődleges szerepet 
fog játszani gazdaságunk újraindításában 
és modernizálásában.

(12) Az említett átfogó célok 
megvalósítása érdekében a releváns 
intézkedések az eszköz előkészítése és 
végrehajtása során kerülnek 
meghatározásra, majd ezeket újból 
megvizsgálják a kapcsolódó értékelések és 
felülvizsgálatok során. Emellett kellő 
figyelmet kell fordítani arra is, hogy az 
ezen rendelet értelmében benyújtott 
nemzeti tervek a zöld átállás mellett a 
digitális átalakulás ösztönzésére és a 
tudásalapú gazdaság fejlődésére is hatást 
gyakoroljanak. Ezek elsődleges szerepet 
fognak játszani gazdaságunk 
újraindításában és modernizálásában.

Or. en

Módosítás 36
Tomislav Sokol
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Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az említett átfogó célok 
megvalósítása érdekében a releváns 
intézkedések az eszköz előkészítése és 
végrehajtása során kerülnek 
meghatározásra, majd ezeket újból 
megvizsgálják a kapcsolódó értékelések és 
felülvizsgálatok során. Emellett kellő 
figyelmet kell fordítani arra is, hogy az 
ezen rendelet értelmében benyújtott 
nemzeti tervek a zöld átállás mellett a 
digitális átalakulás ösztönzésére is hatást 
gyakoroljanak. A zöld átállás és a digitális 
átalakulás egyaránt elsődleges szerepet fog 
játszani gazdaságunk újraindításában és 
modernizálásában.

(12) Az említett átfogó célok 
megvalósítása érdekében a releváns 
intézkedések az eszköz előkészítése és 
végrehajtása során kerülnek 
meghatározásra, majd ezeket újból 
megvizsgálják a kapcsolódó értékelések és 
felülvizsgálatok során. Emellett kellő 
figyelmet kell fordítani arra is, hogy az 
ezen rendelet értelmében benyújtott 
nemzeti tervek a zöld átállás mellett a 
digitális átalakulás ösztönzésére is hatást 
gyakoroljanak. A zöld átállás és a digitális 
átalakulás egyaránt kulcsszerepet fog 
játszani gazdaságunk újraindításában, 
átalakításában és modernizálásában.

Or. en

Módosítás 37
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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rendeletben [CPR] a gazdasági 
kormányzás tekintetében meghatározott 
releváns eseteket illetően. A Tanácsot arra 
is fel kell hatalmazni, hogy az említett 
releváns eseteket illetően, a Bizottság 
javaslatára, végrehajtási jogi aktusok 
útján visszavonja az ilyen 
felfüggesztéseket.

Or. en

Módosítás 38
Niklas Nienaß

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Módosítás 39
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez
a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében
Katalin Cseh

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A közösségi módszerrel 
összhangban az Európai Parlamentnek – 
amely az egyetlen közvetlenül választott 
uniós intézmény, emellett a Tanáccsal 
együtt költségvetési hatóság – előzetes 
demokratikus ellenőrzést és utólagos 
ellenőrzést is kell gyakorolnia a 
tekintetben, hogy az eszköz keretében 
nyújtott pénzösszegeket megfelelően 
költötték-e el, és azok az uniós polgárok és 
az EU érdekét szolgálják-e, tényleges 
uniós hozzáadott értéket nyújtanak-e, és 
támogatják-e a gazdasági és a társadalmi 
rezilienciát. Gondoskodni kell valamennyi 
végső kedvezményezett teljes körű 
átláthatóságáról, és az eszközért felelős 
biztosoknak teljes mértékben 
elszámoltathatóaknak kell lenniük a 
Parlament felé.

Or. en

Módosítás 40
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez
a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében
Katalin Cseh

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzésének annak kell lennie, hogy 
előmozdítsa az Unió gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióját. Ennek érdekében az 

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

eszköznek hozzá kell járulna a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javításához, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítéséhez, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatásához, törekedve a 
klímasemleges Európa 2050-ig történő 
megvalósítására, valamint a 2030-ra 
kitűzött köztes éghajlati és energetikai 
célok elérésére, elősegítve ezáltal az uniós 
gazdaságok növekedési potenciáljának a 
Covid19-válságot követő helyreállítását és 
a munkahelyteremtést, valamint 
előmozdítva a fenntartható növekedést. 
Biztosítandó, hogy senki ne maradjon az 
út szélén, külön figyelmet kell fordítani 
arra, hogy a világjárvány aránytalanul 
nagy hatással van a népesség 
legkiszolgáltatottabb szegmenseire, ami az 
egyenlőtlenség súlyosbodásához vezethet. 
Az eszköznek hozzá kell járulnia a nők és 
férfiak közötti egyenlőség 
előmozdításához, összhangban az EUMSZ 
8. cikkével. A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz keretében 
finanszírozott programok előkészítésének, 
nyomon követésének, végrehajtásának és 
értékelésének valamennyi szakaszában és 
valamennyi dimenzióban időben és 
következetes módon biztosítani kell a 
nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos 
célkitűzéseket és a nők gazdasági 
függetlenségét.

Or. en

Módosítás 41
Tomislav Sokol

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzésének annak kell lennie, hogy 

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

tagállamok harmonikusabb fejlődése 
érdekében előmozdítsa az Unió gazdasági, 
társadalmi és területi kohézióját. Ennek 
érdekében az eszköznek hozzá kell járulna 
a tagállamok rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javításához, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítéséhez – ami erősítheti a polgárok 
európai intézményekbe vetett bizalmát –, 
valamint a zöld és digitális átállás 
támogatásához, törekedve a klímasemleges 
Európa 2050-ig történő megvalósítására, 
elősegítve ezáltal az uniós gazdaságok 
növekedési potenciáljának a Covid19-
válságot követő helyreállítását, aminek 
eredményeképpen minőségi munkahelyek 
jöhetnek létre mindenki számára, és 
amely előmozdítaná a fenntartható, 
inkluzív hosszú távú gazdasági 
növekedést, amelyet az ökohatékonyságra 
irányuló fejlesztések, az egészségügy 
rezilienciáját szolgáló intézkedések, 
éghajlat-politikai intézkedések és a 
társadalmi befogadást célzó politikák 
táplálnak.

Or. en

Módosítás 42
Josianne Cutajar, Corina Crețu

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzésének annak kell lennie, hogy 
előmozdítsa az Unió gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióját. Ennek érdekében az 
eszköznek hozzá kell járulna a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javításához, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítéséhez, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatásához, elősegítve ezáltal az 

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

klímasemleges Európa 2050-ig történő 
megvalósítására, elősegítve ezáltal az 
uniós gazdaságok növekedési 
potenciáljának a Covid19-válságot követő 
helyreállítását és a munkahelyteremtést, 
valamint előmozdítva a fenntartható 
növekedést. Az eszköznek emellett hozzá 
kell járulnia a nemek közötti egyenlőség 
megvalósításához.

Or. en

Módosítás 43
Corina Crețu, Josianne Cutajar

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(14) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzésének annak kell lennie, hogy 
előmozdítsa az Unió gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióját. Ennek érdekében az 
eszköznek hozzá kell járulna a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javításához, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítéséhez, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatásához, törekedve a 
klímasemleges Európa 2050-ig történő 
megvalósítására, elősegítve ezáltal az 
uniós gazdaságok növekedési 
potenciáljának a Covid19-válságot követő 
helyreállítását és a munkahelyteremtést,  
különösen a fiatalok és a nők számára, 
erősítve a szociális jogokat, valamint 
előmozdítva a fenntartható növekedést.

Or. en

Módosítás 44
Niklas Nienaß
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Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(14) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzésének annak kell lennie, hogy 
előmozdítsa az Unió gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióját. Ennek érdekében az 
eszköznek hozzá kell járulna a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javításához, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítéséhez, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatásához, törekedve a 
klímasemleges Európa legkésőbb 2050-ig 
történő megvalósítására, elősegítve ezáltal 
az uniós gazdaságok növekedési 
potenciáljának a Covid19-válságot követő 
helyreállítását és – különösen az ápolási-
gondozási ágazatban – a 
munkahelyteremtést, valamint előmozdítva 
a fenntartható növekedést.

Or. en

Módosítás 45
Elżbieta Kruk

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(14) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzésének annak kell lennie, hogy 
előmozdítsa az Unió gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióját. Ennek érdekében az 
eszköznek hozzá kell járulna a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javításához, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítéséhez, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatásához, törekedve a 
klímasemleges Európa 2050-ig történő 
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potenciáljának a Covid19-válságot követő 
helyreállítását és a munkahelyteremtést, 
valamint előmozdítva a fenntartható 
növekedést.

megvalósítására, elősegítve ezáltal az 
uniós gazdaságok növekedési 
potenciáljának a Covid19-válságot követő 
helyreállítását és a munkahelyteremtést, 
fellendítve a kulcsfontosságú ágazatokon 
belüli beruházásokat, valamint 
előmozdítva a fenntartható növekedést.

Or. en

Indokolás

A közfinanszírozásnak a fenntartható növekedés előmozdítása tekintetében fennálló 
jelentőségére tekintettel javasoljuk a következők beillesztését.

Módosítás 46
Raffaele Fitto

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Módosítás 47
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo
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Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(14) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzésének annak kell lennie, hogy 
előmozdítsa az Unió gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióját. Ennek érdekében az 
eszköznek hozzá kell járulna a tagállamok 
rezilienciájának és versenyképességének 
javításához, a válság gazdasági és 
társadalmi hatásának enyhítéséhez, 
valamint a zöld és digitális átállás 
támogatásához, törekedve a klímasemleges 
Európa 2050-ig történő megvalósítására, 
elősegítve ezáltal az uniós gazdaságok 
növekedési potenciáljának a Covid19-
válságot követő helyreállítását és a 
munkahelyteremtést, valamint előmozdítva 
a fenntartható és homogén növekedést.

Or. en

Módosítás 48
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz egyedi 
célkitűzése az, hogy a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekben a reformokra 
és beruházásokra vonatkozóan 
meghatározott mérföldkövek és célok 
megvalósítása céljából pénzügyi 
támogatást nyújtson. Ezt az egyedi 
célkitűzést az érintett tagállamokkal szoros 
együttműködésben kell megvalósítani.

(15) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz egyedi 
célkitűzése az, hogy a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekben az anticiklikus 
reformokra és beruházásokra vonatkozóan 
meghatározott mérföldkövek és célok 
megvalósítása céljából pénzügyi 
támogatást nyújtson. Ezt az egyedi 
célkitűzést az érintett tagállamokkal szoros 
együttműködésben kell megvalósítani.

Or. en
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Módosítás 49
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében
Katalin Cseh

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
hozzájáruljon az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósításához, a tervnek a reformok és 
a közberuházási projektek végrehajtását 
szolgáló, koherens helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet képező 
intézkedésekből kell állnia. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek összhangban 
kell lenniük az európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal, a nemzeti 
reformprogramokkal, a nemzeti energia- és 
klímatervekkel, a méltányos átállásra 
vonatkozó tervekkel, valamint az uniós 
alapok keretében elfogadott partnerségi 
megállapodásokkal és operatív 
programokkal, miközben lehetővé kell 
tenniük a nemzeti egészségügyi 
szolgálatokba történő további beruházást 
az egészségügyi infrastruktúra 
korszerűsítésének támogatása és az uniós 
egészségügyi rendszerek hatékonyságának 
növelése érdekében. Az európai zöld 
megállapodás és a digitális menetrend 
prioritásainak körébe tartozó fellépések 
ösztönzése érdekében a terveknek a zöld és 
digitális átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is meg kell határozniuk. Az 
intézkedéseknek lehetővé kell tenniük a 
nemzeti energia- és klímatervekben és azok 
aktualizált változataiban meghatározott 
célok, célkitűzések és hozzájárulások gyors 
megvalósítását. Valamennyi támogatott 
tevékenységet az Unió éghajlat-politikai és 
környezetvédelmi prioritásainak teljes körű 
tiszteletben tartása mellett kell folytatni. A 
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polgárok védelme, a helyi gazdaságok 
támogatása, a helyi közösségek 
válságokkal szembeni rezilienciájának 
kialakítása és a fenntartható jövő 
megteremtése érdekében a tagállamoknak 
a helyi és regionális önkormányzatokkal, 
valamint a civil társadalmat képviselő 
érintett szervekkel közösen, a partnerség 
elvének megfelelően kell elkészíteniük 
helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveiket. Egyaránt figyelmet kell fordítani 
a városi területekre mint a zöld és digitális 
átalakulás hajtóerejére, valamint a 
természeti vagy demográfiai hátrányokkal 
küzdő régiókra.

Or. en

Módosítás 50
Mathilde Androuët

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
hozzájáruljon az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósításához, a tervnek a reformok és 
a közberuházási projektek végrehajtását 
szolgáló, koherens helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet képező 
intézkedésekből kell állnia. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek összhangban 
kell lenniük az európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal, a nemzeti 
reformprogramokkal, a nemzeti energia- és 
klímatervekkel, a méltányos átállásra 
vonatkozó tervekkel, valamint az uniós 
alapok keretében elfogadott partnerségi 
megállapodásokkal és operatív 
programokkal. Az európai zöld 
megállapodás és a digitális menetrend 
prioritásainak körébe tartozó fellépések 

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

láncokat támogatja. Az európai zöld 
megállapodás és a digitális menetrend 
prioritásainak körébe tartozó fellépések 
ösztönzése érdekében a terveknek a zöld és 
digitális átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is meg kell határozniuk. Az 
intézkedéseknek lehetővé kell tenniük a 
nemzeti energia- és klímatervekben és azok 
aktualizált változataiban meghatározott 
célok, célkitűzések és hozzájárulások gyors 
megvalósítását. Valamennyi támogatott 
tevékenységet az Unió éghajlat-politikai és 
környezetvédelmi prioritásainak teljes körű 
tiszteletben tartása mellett kell folytatni, 
figyelembe véve különösen a 2020/0101 
(COD) rendeletjavaslatban meghatározott, 
„a Covid19-világjárvány okozta válság 
elhárításának előmozdítása és a zöld, 
digitális és reziliens gazdasági 
helyreállítás előkészítése” új tematikus 
átfogó célkitűzést.

Or. fr

Módosítás 51
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

programokkal. A kohézió, az európai zöld 
megállapodás és a digitális menetrend 
prioritásainak körébe tartozó fellépések 
ösztönzése érdekében a terveknek a 
regionális fejlesztés, valamint a zöld és a 
digitális átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is meg kell határozniuk.

Or. en

Módosítás 52
Corina Crețu, Josianne Cutajar

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

megállapodásokkal és operatív 
programokkal. Az európai zöld 
megállapodás és a digitális menetrend 
prioritásainak körébe tartozó fellépések 
ösztönzése érdekében a terveknek a zöld és 
digitális átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is meg kell határozniuk. Az 
intézkedéseknek lehetővé kell tenniük a 
nemzeti energia- és klímatervekben és azok 
aktualizált változataiban meghatározott 
célok, célkitűzések és hozzájárulások gyors 
megvalósítását. Valamennyi támogatott 
tevékenységet az Unió éghajlat-politikai és 
környezetvédelmi 
kötelezettségvállalásainak és 
prioritásainak, valamint társadalmi, 
gazdasági és területi kohéziójának teljes 
körű tiszteletben tartása mellett kell 
folytatni.

Or. en

Módosítás 53
Tomislav Sokol

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

megállapodásokkal és operatív 
programokkal. Az európai zöld 
megállapodás és a digitális menetrend 
prioritásainak körébe tartozó fellépések 
ösztönzése érdekében a terveknek a zöld, 
fenntartható és digitális átállás 
szempontjából releváns intézkedéseket is 
meg kell határozniuk. Az intézkedéseknek 
lehetővé kell tenniük a nemzeti energia- és 
klímatervekben és azok aktualizált 
változataiban meghatározott célok, 
célkitűzések és hozzájárulások gyors 
megvalósítását. Valamennyi támogatott 
tevékenységet az Unió éghajlat-politikai és 
környezetvédelmi prioritásainak teljes körű 
tiszteletben tartása mellett kell folytatni.

Or. en

Módosítás 54
Elżbieta Kruk

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
hozzájáruljon az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósításához, a tervnek a reformok és 
a közberuházási projektek végrehajtását 
szolgáló, koherens helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet képező 
intézkedésekből kell állnia. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek összhangban 
kell lenniük az európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal, a nemzeti 
reformprogramokkal, a nemzeti energia- és 
klímatervekkel, a méltányos átállásra 
vonatkozó tervekkel, valamint az uniós 
alapok keretében elfogadott partnerségi 
megállapodásokkal és operatív 
programokkal. Az európai zöld 
megállapodás és a digitális menetrend 

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

prioritásainak körébe tartozó fellépések 
ösztönzése érdekében a terveknek a zöld és 
digitális átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is meg kell határozniuk. Az 
intézkedéseknek lehetővé kell tenniük a 
nemzeti energia- és klímatervekben és azok 
aktualizált változataiban meghatározott 
célok, célkitűzések és hozzájárulások gyors 
megvalósítását. Valamennyi támogatott 
tevékenységet az Unió éghajlat-politikai, 
környezetvédelmi és digitális 
prioritásainak teljes körű tiszteletben 
tartása mellett kell folytatni.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás lehetővé teszi, hogy több beruházás váljék támogathatóvá a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz keretében.

Módosítás 55
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Ha egy tagállam a 472/2013/EU 
rendelet11 12. cikke alapján mentesül az 
európai szemeszterre vonatkozóan 
meghatározott monitoring és értékelés 
alól, vagy ha a 332/2002/EK tanácsi 
rendelet12 alapján felügyelet alatt áll, 
lehetővé kell tenni, hogy e rendelet 
rendelkezései a vonatkozó rendeletek 
alapján kiadott intézkedésekben 
meghatározott kihívások és prioritások 
tekintetében alkalmazandók legyenek az 
érintett tagállamra.

törölve

_________________
11 HL L 140., 2013.5.27.
12 HL L 53., 2002.2.23.

Or. en
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Módosítás 56
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 57
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében
Katalin Cseh

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervben foglalt reformok és beruházások 
végrehajtásával és megvalósításával 
kapcsolatban felmerülő tényleges tagállami 
szükségletekkel arányos érdemi pénzügyi 
hozzájárulás biztosítása érdekében 
helyénvaló megállapítani – a pénzügyi 

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

támogatás (azaz a vissza nem térítendő 
pénzügyi támogatás) tekintetében – a 
tagállamok számára az eszköz keretében 
elérhető maximális pénzügyi hozzájárulást. 
E maximális pénzügyi hozzájárulást az 
egyes tagállamok népessége, egy főre jutó 
bruttó hazai termékének (GDP) reciproka, 
valamint relatív munkanélküliségi rátája 
alapján kell kiszámítani, különös 
tekintettel a nem foglalkoztatott, 
oktatásban és képzésben nem részesülő 
(NEET) fiatalok százalékos arányára, a 
tagállamokon belüli területi 
egyenlőtlenségekre, valamint az egyes 
tagállamok szegénységi arányára.

Or. en

Módosítás 58
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(19) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervben foglalt reformok és beruházások 
végrehajtásával és megvalósításával 
kapcsolatban felmerülő tényleges tagállami 
szükségletekkel arányos érdemi pénzügyi 
hozzájárulás biztosítása érdekében 
helyénvaló megállapítani – a pénzügyi 
támogatás (azaz a vissza nem térítendő 
pénzügyi támogatás) tekintetében – a 
tagállamok számára az eszköz keretében 
elérhető maximális pénzügyi hozzájárulást. 
E maximális pénzügyi hozzájárulást az 
egyes tagállamok népessége – figyelembe 
véve a népességcsökkenés arányát –, egy 
főre jutó bruttó hazai termékének (GDP és 
a Covid19 hatásából eredő GDP-
csökkenés) reciproka, valamint relatív 
munkanélküliségi rátája alapján kell 
kiszámítani.

Or. en
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Módosítás 59
Mathilde Androuët

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(19) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervben foglalt reformok és beruházások 
végrehajtásával és megvalósításával 
kapcsolatban felmerülő tényleges tagállami 
szükségletekkel arányos érdemi pénzügyi 
hozzájárulás biztosítása érdekében 
helyénvaló megállapítani – a pénzügyi 
támogatás (azaz a vissza nem térítendő 
pénzügyi támogatás) tekintetében – a 
tagállamok számára az eszköz keretében 
elérhető maximális pénzügyi hozzájárulást. 
E maximális pénzügyi hozzájárulást az 
egyes tagállamok népessége, egy főre jutó 
bruttó hazai termékének (GDP) reciproka, 
relatív munkanélküliségi rátája és a 2019. 
és 2020. év folyamán negyedévente mért 
GDP-rés alapján kell kiszámítani.

Or. fr

Módosítás 60
Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervben foglalt reformok és beruházások 
végrehajtásával és megvalósításával 
kapcsolatban felmerülő tényleges tagállami 
szükségletekkel arányos érdemi pénzügyi 
hozzájárulás biztosítása érdekében 
helyénvaló megállapítani – a pénzügyi 
támogatás (azaz a vissza nem térítendő 
pénzügyi támogatás) tekintetében – a 

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

tagállamok számára az eszköz keretében 
elérhető maximális pénzügyi hozzájárulást, 
elkerülve ugyanakkor a kohéziós és a 
mezőgazdasági támogatások csökkentését. 
E maximális pénzügyi hozzájárulást az 
egyes tagállamok népessége, egy főre jutó 
bruttó hazai termékének (GDP) reciproka, 
valamint relatív munkanélküliségi rátája 
alapján kell kiszámítani.

Or. ro

Módosítás 61
Elżbieta Kruk

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Érdemes pontosítani, hogy a költségvetés-tervezet októberi benyújtása az euróövezeti 
tagállamok számára kötelező.
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Módosítás 62
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében
Katalin Cseh

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 63
Josianne Cutajar

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Meg kell határozni a helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervekre irányuló 
javaslatok tagállamok általi benyújtásának 
eljárását és e javaslatok tartalmát. Az 
eljárások gyors lefolytatásának biztosítása 
érdekében a tagállamoknak legkésőbb 
április 30-ig helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet kell benyújtaniuk, 

(20) Meg kell határozni a helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervekre irányuló 
javaslatok tagállamok általi benyújtásának 
eljárását és e javaslatok tartalmát. Az 
eljárások gyors lefolytatásának biztosítása 
érdekében a tagállamoknak e rendelet 
hatálybalépését követően bármilyen 
időpontban, 2024. augusztus 31-ig 
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a nemzeti reformprogram külön 
mellékleteként. A gyors végrehajtás 
érdekében lehetővé kell tenni, hogy a 
tagállamok az előző év október 15-én a 
következő évre vonatkozó nemzeti 
költségvetés-tervezettel együtt 
benyújthassák e terv tervezetét.

helyreállítási és rezilienciaépítési tervet 
kell benyújtaniuk. A gyors végrehajtás 
érdekében lehetővé kell tenni, hogy a 
tagállamok a vonatkozó költségvetési 
információk tervezetével együtt, a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
hivatalos benyújtását megelőző hat 
hónappal kezdődően benyújthassák e terv 
tervezetét.

Or. en

Módosítás 64
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez
a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében
Katalin Cseh

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(21) A reformok és a beruházások 
előtérbe helyezésének biztosítása 
érdekében a támogatásra igényt tartó 
tagállamoknak megfelelően indokolt és 
megalapozott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet kell benyújtaniuk a 
Bizottságnak. Az Európai Parlamentnek a 
folyamat valamennyi szakaszában 
hozzáféréssel kell rendelkeznie a Bizottság 
és a tagállamok között az egyes 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervekről 
folytatott tárgyalásokkal kapcsolatos 
valamennyi információhoz, beleértve a 
reformok és a beruházások 
költségbecsléseinek tervezetéhez való 
időbeni hozzáférést. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben részletesen meg 
kell határozni a terv végrehajtását szolgáló 
intézkedéseket, beleérve a célokat és a 
mérföldköveket is, valamint azt, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan milyen hatást fog gyakorolni a 
növekedési potenciálra, a 
munkahelyteremtésre, valamint a 
gazdasági és társadalmi rezilienciára, 
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releváns országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal. A folyamat során törekedni 
kell a Bizottság és a tagállamok közötti 
szoros együttműködésre, és ki kell 
alakítani azt.

valamint a nemek közötti egyenlőség és a 
nemzedékek közötti egyenlőség 
előmozdítására; a tervnek tartalmaznia kell 
a zöld és digitális átállás szempontjából 
releváns intézkedéseket is; továbbá a 
tervben azt is ki kell fejteni, hogy a javasolt 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
milyen módon áll összhangban a európai 
szemeszter keretében meghatározott 
releváns országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal. A folyamat során törekedni 
kell a Bizottság és a tagállamok közötti 
szoros együttműködésre, és ki kell 
alakítani azt.

Or. en

Módosítás 65
Niklas Nienaß

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A reformokkal és a beruházásokkal 
kapcsolatos tagállami 
felelősségvállalásnak, valamint a reformok 
és a beruházások előtérbe helyezésének a 
biztosítása érdekében a támogatásra igényt 
tartó tagállamoknak megfelelően indokolt 
és megalapozott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet kell benyújtaniuk a 
Bizottságnak. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben részletesen meg 
kell határozni a terv végrehajtását szolgáló 
intézkedéseket, beleérve a célokat és a 
mérföldköveket is, valamint azt, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan milyen hatást fog gyakorolni a 
növekedési potenciálra, a 
munkahelyteremtésre, valamint a 
gazdasági és társadalmi rezilienciára; a 
tervnek tartalmaznia kell a zöld és digitális 
átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is; továbbá a tervben azt is 
ki kell fejteni, hogy a javasolt helyreállítási 

(21) A reformokkal és a beruházásokkal 
kapcsolatos tagállami 
felelősségvállalásnak, valamint a reformok 
és a beruházások előtérbe helyezésének a 
biztosítása érdekében a támogatásra igényt 
tartó tagállamoknak megfelelően indokolt 
és megalapozott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet kell benyújtaniuk a 
Bizottságnak. Alapvető fontosságú, hogy a 
regionális vagy helyi szint képviselőit vagy 
hatóságait, a gazdasági és szociális 
partnereket, valamint a civil társadalmi 
szervezeteket bevonják a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv elkészítésébe, és 
kikérjék hozzájárulásukat, mielőtt a tervet 
benyújtanák a Bizottsághoz. A 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervben 
részletesen meg kell határozni a terv 
végrehajtását szolgáló intézkedéseket, 
beleérve a célokat és a mérföldköveket is, 
valamint azt, hogy a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan milyen 
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és rezilienciaépítési terv milyen módon áll 
összhangban a európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal. A folyamat során törekedni 
kell a Bizottság és a tagállamok közötti 
szoros együttműködésre, és ki kell 
alakítani azt.

hatást fog gyakorolni a növekedési 
potenciálra, a munkahelyteremtésre, 
valamint a gazdasági és társadalmi 
rezilienciára; a tervnek tartalmaznia kell a 
zöld és digitális átállás szempontjából 
releváns intézkedéseket is; továbbá a 
tervben azt is ki kell fejteni, hogy a javasolt 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
milyen módon áll összhangban a európai 
szemeszter keretében meghatározott 
releváns országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal. A folyamat során törekedni 
kell a Bizottság és a tagállamok közötti 
szoros együttműködésre, és ki kell 
alakítani azt.

Or. en

Módosítás 66
Tomislav Sokol

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

aszimmetrikus és szimmetrikus sokkokra 
való jobb reagálás érdekében; a tervnek 
tartalmaznia kell a zöld és digitális átállás 
szempontjából releváns intézkedéseket, 
valamint az egészségügyi ellátás 
rezilienciájára és az erősebb 
versenyképességre irányuló intézkedéseket 
is; továbbá a tervben azt is ki kell fejteni, 
hogy a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv milyen módon áll 
összhangban a európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal. A folyamat során törekedni 
kell a Bizottság és a tagállamok közötti 
szoros együttműködésre, és ki kell 
alakítani azt.

Or. en

Indokolás

A rendelkezésre álló tanulmányok szerint a „területi reziliencia” olyan fogalom és 
elterjedőben lévő koncepció, amely segíthet a regionális/helyi gyenge pontok azonosításában, 
a döntéshozatali folyamatban, valamint a társadalmi-gazdasági és technológiai rendszerek 
átalakulásának javításában. A területi reziliencia innovatív koncepció, és hozzájárul a 
rezilienciával kapcsolatos elméleti ismeretek és azok térségi tervekbe és projektekbe történő 
átültetése közötti szakadék megszüntetéséhez.

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

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A reformokkal és a beruházásokkal 
kapcsolatos tagállami 
felelősségvállalásnak, valamint a reformok 
és a beruházások előtérbe helyezésének a 
biztosítása érdekében a támogatásra igényt 
tartó tagállamoknak megfelelően indokolt 
és megalapozott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet kell benyújtaniuk a 
Bizottságnak. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben részletesen meg 

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

kell határozni a terv végrehajtását szolgáló 
intézkedéseket, beleérve a célokat és a 
mérföldköveket is, valamint azt, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan milyen hatást fog gyakorolni a 
növekedési potenciálra, a 
munkahelyteremtésre, valamint a 
gazdasági és társadalmi rezilienciára; a 
tervnek tartalmaznia kell a zöld és digitális 
átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is. A folyamat során 
törekedni kell a Bizottság és a tagállamok 
közötti szoros együttműködésre, és ki kell 
alakítani azt.

Or. en

Módosítás 68
Corina Crețu, Josianne Cutajar

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

munkahelyteremtésre – különös tekintettel 
a fiatalokra és a nőkre –, a szociális jogok 
erősítésére, valamint a gazdasági és 
társadalmi reziliencia előmozdítására; a 
tervnek tartalmaznia kell a zöld és digitális 
átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is; továbbá a tervben azt is 
ki kell fejteni, hogy a javasolt helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv milyen módon áll 
összhangban a európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal. A folyamat során törekedni 
kell a Bizottság és a tagállamok közötti 
szoros együttműködésre, és ki kell 
alakítani azt.

Or. en

Módosítás 69
Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

zöld és digitális átállás szempontjából 
releváns intézkedéseket is; továbbá a 
tervben azt is ki kell fejteni, hogy a javasolt 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
milyen módon áll összhangban a európai 
szemeszter keretében meghatározott 
releváns országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal. A folyamat során törekedni 
kell a Bizottság és a tagállamok közötti 
szoros együttműködésre, és ki kell 
alakítani azt.

Or. ro

Módosítás 70
Mathilde Androuët

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(21) A reformokkal és a beruházásokkal 
kapcsolatos tagállami 
felelősségvállalásnak, valamint a reformok 
és a beruházások előtérbe helyezésének a 
biztosítása érdekében a támogatásra igényt 
tartó tagállamoknak megfelelően indokolt 
és megalapozott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet kell benyújtaniuk a 
Bizottságnak. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben részletesen meg 
kell határozni a terv végrehajtását szolgáló 
intézkedéseket, beleérve a célokat és a 
mérföldköveket is, valamint azt, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan milyen hatást fog gyakorolni a 
növekedési potenciálra, a 
munkahelyteremtésre, valamint a 
gazdasági és társadalmi rezilienciára; a 
tervnek tartalmaznia kell a zöld és digitális 
átállás szempontjából releváns, a 
visszatelepítés és a rövid ellátási láncok 
előmozdítása révén a tagállamok 
gazdaságainak szükséges talpra állását 
támogató intézkedéseket is. A folyamat 
során törekedni kell a Bizottság és a 
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releváns országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal. A folyamat során törekedni 
kell a Bizottság és a tagállamok közötti 
szoros együttműködésre, és ki kell 
alakítani azt.

tagállamok közötti szoros 
együttműködésre, és ki kell alakítani azt.

Or. fr

Módosítás 71
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A Bizottságnak értékelnie kell a 
tagállamok által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket, és szorosan 
együtt kell működnie az érintett 
tagállammal. A Bizottság teljes mértékben 
tiszteletben tartja a folyamattal kapcsolatos 
nemzeti felelősséget, és ezért figyelembe 
veszi az érintett tagállam által benyújtott 
indokolást és elemeket, és értékeli, hogy a 
tagállam által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan 
hozzájárul-e az érintett tagállamnak 
címzett releváns országspecifikus 
ajánlásban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb dokumentumokban 
megjelölt kihívások hatékony kezeléséhez; 
hogy a terv tartalmaz-e olyan 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
hozzájárulnak a zöld és digitális átálláshoz 
és az átállásból eredő kihívások 
kezeléséhez; hogy a terv várhatóan tartós 
hatást gyakorol-e az érintett tagállamban, 
hogy a terv várhatóan hatékonyan 
hozzájárul-e a tagállami növekedési 
potenciál erősítéséhez, a 
munkahelyteremtéshez, valamint a 
gazdasági és társadalmi reziliencia 
fokozásához, enyhíti-e a válság gazdasági 
és társadalmi hatását, továbbá hozzájárul-e 
a gazdasági, társadalmi és területi kohézió 

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

amelyek koherens fellépéseket képeznek; 
valamint hogy az érintett tagállam által 
javasolt intézkedések várhatóan biztosítják-
e a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
eredményes végrehajtását, a javasolt 
mérföldkövekre és célokra, valamint a 
kapcsolódó mutatókra is kiterjedően.

Or. en

Módosítás 72
Tomislav Sokol

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A Bizottságnak értékelnie kell a 
tagállamok által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket, és szorosan 
együtt kell működnie az érintett 
tagállammal. A Bizottság teljes mértékben 
tiszteletben tartja a folyamattal kapcsolatos 
nemzeti felelősséget, és ezért figyelembe 
veszi az érintett tagállam által benyújtott 
indokolást és elemeket, és értékeli, hogy a 
tagállam által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan 
hozzájárul-e az érintett tagállamnak 
címzett releváns országspecifikus 
ajánlásban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb dokumentumokban 
megjelölt kihívások hatékony kezeléséhez; 
hogy a terv tartalmaz-e olyan 

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

intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
hozzájárulnak a zöld és digitális átálláshoz, 
az egészségügyi ellátás jobb 
rezilienciájához, az erősebb 
versenyképességhez és az átállásból eredő 
kihívások kezeléséhez; hogy a terv 
várhatóan tartós hatást gyakorol-e az 
érintett tagállamban, hogy a terv várhatóan 
hatékonyan hozzájárul-e a tagállami 
fenntartható és inkluzív hosszú távú 
növekedési potenciál erősítéséhez, a 
beruházások vonzásához, a mindenki 
számára biztosított minőségi 
munkahelyteremtéshez, valamint a 
gazdasági, területi és társadalmi reziliencia 
fokozásához, enyhíti-e a válság gazdasági 
és társadalmi hatását, továbbá hozzájárul-e 
a gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
javításához a tagállamok harmonikusabb 
fejlődése érdekében; hogy a tagállam a 
benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv becsült 
összköltségére vonatkozóan olyan 
indokolást biztosított-e, amely észszerű és 
valószerű, továbbá hogy az összköltség a 
gazdaság és foglalkoztatás tekintetében 
várható hatáshoz viszonyítva arányos-e; 
hogy a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv olyan intézkedéseket 
tartalmaz-e a reformok és a közberuházási 
projektek végrehajtására vonatkozóan, 
amelyek koherens, hathatós és megfelelő 
fellépéseket képeznek; valamint hogy az 
érintett tagállam által javasolt intézkedések 
várhatóan biztosítják-e a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv eredményes 
végrehajtását, a javasolt mérföldkövekre és 
célokra, valamint a kapcsolódó mutatókra 
is kiterjedően.

Or. en

Módosítás 73
Niklas Nienaß

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

e a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
eredményes végrehajtását, a javasolt 
mérföldkövekre és célokra, valamint a 
kapcsolódó mutatókra is kiterjedően.

Or. en

Módosítás 74
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez
a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében
Katalin Cseh

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A Bizottságnak értékelnie kell a 
tagállamok által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket, és szorosan 
együtt kell működnie az érintett 
tagállammal. A Bizottság teljes mértékben 
tiszteletben tartja a folyamattal 
kapcsolatos nemzeti felelősséget, és ezért 
figyelembe veszi az érintett tagállam által 
benyújtott indokolást és elemeket, és 
értékeli, hogy a tagállam által javasolt 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan hozzájárul-e az érintett 
tagállamnak címzett releváns 
országspecifikus ajánlásban vagy a 
Bizottság által az európai szemeszter 
keretében hivatalosan elfogadott egyéb 
dokumentumokban megjelölt kihívások 
hatékony kezeléséhez; hogy a terv 
tartalmaz-e olyan intézkedéseket, amelyek 
hatékonyan hozzájárulnak a zöld és 
digitális átálláshoz és az átállásból eredő 
kihívások kezeléséhez; hogy a terv 
várhatóan tartós hatást gyakorol-e az 
érintett tagállamban, hogy a terv várhatóan 
hatékonyan hozzájárul-e a tagállami 
növekedési potenciál erősítéséhez, a 
munkahelyteremtéshez, valamint a 
gazdasági és társadalmi reziliencia 
fokozásához, enyhíti-e a válság gazdasági 
és társadalmi hatását, továbbá hozzájárul-e 

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

helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
becsült összköltségére vonatkozóan olyan 
indokolást biztosított-e, amely észszerű és 
valószerű, továbbá hogy az összköltség a 
gazdaság és foglalkoztatás tekintetében 
várható hatáshoz viszonyítva arányos-e; 
hogy a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv olyan intézkedéseket 
tartalmaz-e a reformok és a közberuházási 
projektek végrehajtására vonatkozóan, 
amelyek koherens fellépéseket képeznek; 
valamint hogy az érintett tagállam által 
javasolt intézkedések várhatóan biztosítják-
e a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
eredményes végrehajtását, a javasolt 
mérföldkövekre és célokra, valamint a 
kapcsolódó mutatókra is kiterjedően.

Or. en

Módosítás 75
Elżbieta Kruk

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A Bizottságnak értékelnie kell a 
tagállamok által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket, és szorosan 
együtt kell működnie az érintett 
tagállammal. A Bizottság teljes mértékben 
tiszteletben tartja a folyamattal kapcsolatos 
nemzeti felelősséget, és ezért figyelembe 
veszi az érintett tagállam által benyújtott 
indokolást és elemeket, és értékeli, hogy a 
tagállam által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan 
hozzájárul-e az érintett tagállamnak 
címzett releváns országspecifikus 
ajánlásban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb dokumentumokban 
megjelölt kihívások hatékony kezeléséhez; 

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

hogy a terv tartalmaz-e olyan 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
hozzájárulnak a zöld és digitális átálláshoz 
és az átállásból eredő kihívások 
kezeléséhez; hogy a terv várhatóan tartós 
hatást gyakorol-e az érintett tagállamban, a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan hatékonyan segíti-e a növekedési 
potenciál erősítését, a munkahelyteremtést, 
valamint a gazdasági és társadalmi 
reziliencia fokozását az érintett 
tagállamban, enyhíti-e a válság gazdasági 
és társadalmi hatásait, valamint hozzájárul-
e a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió javításához; hogy a tagállam a 
benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv becsült 
összköltségére vonatkozóan olyan 
indokolást biztosított-e, amely észszerű és 
valószerű, továbbá hogy az összköltség a 
gazdaság és foglalkoztatás tekintetében 
várható hatáshoz viszonyítva arányos-e; 
hogy a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv olyan intézkedéseket 
tartalmaz-e a reformok és a beruházási 
projektek végrehajtására vonatkozóan, 
amelyek koherens fellépéseket képeznek; 
valamint hogy az érintett tagállam által 
javasolt intézkedések várhatóan biztosítják-
e a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
eredményes végrehajtását, a javasolt 
mérföldkövekre és célokra, valamint a 
kapcsolódó mutatókra is kiterjedően.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás lehetővé teszi, hogy több beruházás váljon támogathatóvá a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz keretében.

Módosítás 76
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez
a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében
Katalin Cseh

Rendeletre irányuló javaslat
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23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) E rendelet mellékleteként megfelelő 
iránymutatásokat kell meghatározni, 
amelyek alapján a Bizottságnak – átlátható 
és méltányos módon – értékelnie kell a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveket, 
valamint – a célkitűzésekkel és az e 
rendeletben meghatározott egyéb releváns 
követelményekkel összhangban – meg kell 
határoznia a pénzügyi hozzájárulást. Az 
átláthatóság és a hatékonyság érdekében 
erre a célra a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekre vonatkozó 
javaslatok értékelésére szolgáló minősítési 
rendszert kell létrehozni.

(23) E rendelet mellékleteként megfelelő 
iránymutatásokat kell meghatározni, 
amelyek alapján a Bizottságnak – átlátható 
és méltányos módon – értékelnie kell a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveket, 
valamint – a célkitűzésekkel és az e 
rendeletben meghatározott egyéb releváns 
követelményekkel összhangban – meg kell 
határoznia a pénzügyi hozzájárulást. Az 
átláthatóság és a hatékonyság érdekében 
erre a célra a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekre vonatkozó 
javaslatok értékelésére szolgáló minősítési 
rendszert kell létrehozni. Az 
iránymutatásoknak tartalmazniuk kell egy 
módszertant az uniós közfinanszírozás 
felhasználásának, valamint éghajlatra és 
környezetre gyakorolt hatásának nyomon 
követéséhez, továbbá annak 
biztosításához, hogy az Unió 2030-ra 
vonatkozó éghajlati és energetikai 
célkitűzései teljesüljenek, és 2050-re 
megvalósuljon a klímasemleges gazdaság.

Or. en

Módosítás 77
Mathilde Androuët

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A magas színvonalú tervek 
előkészítéséhez való hozzájárulás, továbbá 
a tagállamok által benyújtott helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervek értékelésében 
és a reformok megvalósítási fokának 
értékelésében a Bizottság számára 
nyújtandó segítség biztosítása érdekében 
rendelkezni kell a szakértői javaslatok, 
valamint a – tagállami kérésre nyújtható – 

törölve
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partneri tanácsadás alkalmazásáról.

Or. fr

Módosítás 78
Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro

Módosítás 79
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(27) A pénzügyi támogatásnak a 
válságot követő első évekre való 
előreütemezése, valamint az eszköz 
keretében elérhető finanszírozással való 
összeegyeztethetőség érdekében 
forrásoknak a tagállamok részére történő 
allokációját 2024. december 31-ig kell 
lehetővé tenni. E célból a vissza nem 
térítendő támogatáshoz rendelkezésre álló 
összegnek legalább 70%-át 2022. 
december 31-ig jogilag le kell kötni. A 
fennmaradó összeget 2024. december 31-ig 
kell jogilag lekötni.
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Or. en

Módosítás 80
Corina Crețu

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A hitelkérelmet alá kell támasztania 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervben 
meghatározott további reformokhoz és 
beruházásokhoz kapcsolódó 
megnövekedett pénzügyi szükségleteknek, 
különösen a zöld és digitális átállás 
tekintetében, és annak, hogy terv költsége 
meghaladja a vissza nem térítendő 
támogatás révén allokálható maximális 
pénzügyi hozzájárulás összegét. Lehetővé 
kell tenni, hogy a terv benyújtásával 

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

benyújtására más időpontban kerül sor, azt 
további mérföldköveket és célokat 
tartalmazó felülvizsgált tervnek kell 
kísérnie. A források előreütemezésének 
biztosítása érdekében a tagállamok 
legkésőbb 2024. augusztus 31-ig kérhetnek 
hiteltámogatást. A hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás érdekében maximálni kell 
a rendelet keretében nyújtható összes hitel 
teljes összegét. Emellett az egyes 
tagállamoknak nyújtott hitel maximális 
összege nem haladhatja meg az adott 
tagállam bruttó nemzeti jövedelmének 
4,7 %-át. Kivételes körülmények között – a 
rendelkezésre álló források függvényében 
– lehetőséget kell biztosítani a maximált 
összeg emelésére. Minden esetben 
lehetővé kell tenni, hogy a hitel kifizetésére 
részletekben kerüljön sor.

Or. en

Módosítás 82
Corina Crețu

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A hitelkérelmet alá kell támasztania 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervben 
meghatározott további reformokhoz és 
beruházásokhoz kapcsolódó 
megnövekedett pénzügyi szükségleteknek, 
különösen a zöld és digitális átállás 
tekintetében, és annak, hogy terv költsége 
meghaladja a vissza nem térítendő 
támogatás révén allokálható maximális 
pénzügyi hozzájárulás összegét. Lehetővé 
kell tenni, hogy a terv benyújtásával 
egyidejűleg kerüljön sor a hitelkérelem 
benyújtására. Amennyiben a hitelkérelem 

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

benyújtására más időpontban kerül sor, azt 
további mérföldköveket és célokat 
tartalmazó felülvizsgált tervnek kell 
kísérnie. A források előreütemezésének 
biztosítása érdekében a tagállamok 
legkésőbb 2025. augusztus 31-ig kérhetnek 
hiteltámogatást. A hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás érdekében maximálni kell 
a rendelet keretében nyújtható összes hitel 
teljes összegét. Emellett az egyes 
tagállamoknak nyújtott hitel maximális 
összege nem haladhatja meg az adott 
tagállam bruttó nemzeti jövedelmének 
4,7 %-át. Kivételes körülmények között – a 
rendelkezésre álló források függvényében 
– lehetőséget kell biztosítani a maximált 
összeg emelésére. A hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás érdekében 
azt is lehetővé kell tenni, hogy a hitel 
kifizetésére részletekben, az eredmények 
elérésétől függően kerüljön sor.

Or. en

Módosítás 83
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A tagállamok számára lehetővé kell 
tenni, hogy indokolással ellátott 
kérelemben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv módosítását kérjék a 
végrehajtási időszakban, amennyiben ezt 
objektív körülmények szükségessé teszik. 
A Bizottságnak értékelnie kell az 
indokolással ellátott kérelmet, és négy 
hónapon belül új döntést kell hoznia.

(30) A tagállamok számára lehetővé kell 
tenni, hogy indokolással ellátott 
kérelemben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv módosítását kérjék a 
végrehajtási időszakban, amennyiben ezt 
objektív körülmények szükségessé teszik. 
A Bizottságnak értékelnie kell az 
indokolással ellátott kérelmet, és három 
hónapon belül új döntést kell hoznia.

Or. en

Módosítás 84
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Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez
a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében
Katalin Cseh

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(32) A hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás érdekében egyedi 
szabályokat kell megállapítani a 
költségvetési kötelezettségvállalásokra, a 
kifizetésekre, a felfüggesztésre, a törlésre 
és a pénzeszközök visszafizettetésére. A 
kiszámíthatóság biztosítása érdekében 
lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok 
félévente nyújthassanak be kifizetési 
kérelmeket. A kifizetéseket részletekben, a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
tagállami végrehajtására vonatkozó pozitív 
bizottsági értékelés alapján kell teljesíteni. 
Célszerű lehetővé tenni a pénzügyi 
hozzájárulás abban az esetben való 
felfüggesztését, illetve törlését, ha a 
tagállam nem hajtotta végre kielégítően a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervet. 
Megfelelő kontradiktórius eljárásokat kell 
létrehozni annak biztosítása érdekében, 
hogy a Bizottságnak a felfüggesztésre, 
törlésre és a kifizetett összegek 
visszafizettetésére vonatkozó döntései 
tiszteletben tartsák a tagállamok 
észrevételezési jogát. A Bizottságnak 
közölnie kell az Európai Parlamenttel és a 
Tanáccsal a valamely tagállamnak 
nyújtandó pénzügyi hozzájárulások 
felfüggesztésére vagy törlésére vonatkozó 
határozatát. A végrehajtás hatékony 
nyomon követése érdekében a 
tagállamoknak az európai szemeszter 
folyamata keretében negyedévente 
jelentést kell tenniük a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv teljesítése terén elért 
előrehaladásról. A nemzeti 
reformprogramoknak megfelelően 
tükrözniük kell az érintett tagállamok 
által készített ilyen jelentéseket, és 
kívánatos e programokat a helyreállítási 



PE655.985v02-00 70/161 AM\1213024HU.docx

HU

és rezilienciaépítési tervek teljesítése 
tekintetében elért előrelépésekről való 
beszámolás eszközeként alkalmazni.

Or. en

Módosítás 85
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(32) A kiszámíthatóság biztosítása 
érdekében lehetővé kell tenni, hogy a 
tagállamok félévente nyújthassanak be 
kifizetési kérelmeket. A kifizetéseket 
részletekben, a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek tagállami 
végrehajtására vonatkozó pozitív bizottsági 
értékelés alapján kell teljesíteni. Célszerű 
lehetővé tenni a pénzügyi hozzájárulás 
abban az esetben való felfüggesztését, ha a 
tagállam nem hajtotta végre kielégítően a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervet. 
Megfelelő kontradiktórius eljárásokat kell 
létrehozni annak biztosítása érdekében, 
hogy a Bizottságnak a felfüggesztésre 
vonatkozó döntései tiszteletben tartsák a 
tagállamok észrevételezési jogát.

Or. en

Módosítás 86
Daniel Buda
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Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro

Módosítás 87
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A végrehajtás hatékony nyomon 
követése érdekében a tagállamoknak az 
európai szemeszter folyamata keretében 

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

és rezilienciaépítési terv teljesítése terén 
elért előrehaladásról. A nemzeti 
reformprogramoknak megfelelően 
tükrözniük kell az érintett tagállamok által 
készített ilyen jelentéseket, és kívánatos e 
programokat a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek teljesítése 
tekintetében elért előrelépésekről való 
beszámolás eszközeként alkalmazni.

Or. en

Módosítás 88
Elżbieta Kruk

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A végrehajtás előrehaladásáról történő jelentéstétel gyakoriságát csökkenteni kell, 
elkerülendő az európai szemeszter túlterhelését és a terheket. Emellett nehéz ilyen rövid 
időszak vonatkozásában nyomon követni az előrehaladást.

Módosítás 89
Josianne Cutajar
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Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 90
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében
Katalin Cseh

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 91



PE655.985v02-00 74/161 AM\1213024HU.docx

HU

Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében
Katalin Cseh

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 92
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében
Katalin Cseh

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Célszerű, hogy a Bizottság a 
rendelettel létrehozott eszköz 
végrehajtásáról éves jelentést nyújtson be 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. E 

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

nyújtania a helyreállítási és 
rezilienciaépítési eszköz keretében az 
egyes tagállamok által a jóváhagyott 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
tekintetében elért haladásról; tájékoztatást 
kell nyújtania továbbá az Európai Uniós 
Helyreállítási Eszköz keretében az 
eszközhöz rendelt, előző évi bevételek 
összegéről, költségvetési sorok szerinti 
bontásban, valamint arról, hogy Európai 
Uniós Helyreállítási Eszközön keresztül 
beszedett összegek milyen mértékben 
segítik elő az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósítását. A Parlament állásfoglalást 
fogad el a Bizottság által közzétett éves 
jelentésről. Az átláthatóság érdekében a 
Bizottságnak közzé kell tennie a végső 
kedvezményezettek teljes listáját.

Or. en

Módosítás 93
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng
a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében
Katalin Cseh

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A tagállamok által végrehajtandó 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveket 
és a megfelelő, ezekre allokált pénzügyi 
hozzájárulásokat a Bizottságnak 
végrehajtási jogi aktus formájában kell 
rögzítenie. E rendelet végrehajtása 
egységes feltételeinek biztosítása 
érdekében a Bizottságra végrehajtási 
hatásköröket kell ruházni. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervek elfogadásával, 
valamint a pénzügyi támogatásnak a 
vonatkozó mérföldkövek és célok 
teljesítését követő kifizetésével kapcsolatos 
végrehajtási hatáskört a 182/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően az ott meghatározott 

(39) A tagállamok által végrehajtandó 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveket 
és a megfelelő, ezekre allokált pénzügyi 
hozzájárulásokat a Bizottságnak 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
formájában kell rögzítenie. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervek Bizottság általi 
jóváhagyását követően a Parlament vagy 
állásfoglalást fogad el, amelyben rögzíti, 
hogy nem fog kifogást emelni a Bizottság 
határozatával szemben, vagy él a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
szembeni vétójogával. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadását követően 
lehetővé kell tenni, hogy az érintett 
tagállam és a Bizottság megállapodjon 
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vizsgálóbizottsági eljárás alkalmazásával a 
Bizottság gyakorolja13. A végrehajtási jogi 
aktus elfogadását követően lehetővé kell 
tenni, hogy az érintett tagállam és a 
Bizottság megállapodjon bizonyos 
technikai jellegű operatív szabályokról, 
amelyek részletesen meghatározzák a 
végrehajtásnak a határidőkkel, a 
mérföldkövekre és célokra vonatkozó 
mutatókkal, valamint az alapul szolgáló 
adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos 
vonatkozásait. Annak érdekében, hogy az 
operatív szabályok a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv végrehajtása során 
fennálló körülmények tekintetében 
mindvégig relevánsak legyenek, lehetővé 
kell tenni az ilyen technikai szabályok 
elemeinek kölcsönös egyetértés alapján 
történő módosítását. E rendeletre az 
Európai Parlament és a Tanács által az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 322. cikke alapján elfogadott 
horizontális pénzügyi szabályok 
alkalmazandók. E szabályokat a 
költségvetési rendelet rögzíti, és azok 
meghatározzák különösen a költségvetés 
elkészítésére és annak vissza nem 
térítendő támogatások, közbeszerzés, 
pénzdíjak és közvetett végrehajtás révén 
történő végrehajtására vonatkozó eljárást, 
valamint rendelkeznek a pénzügyi 
szereplők felelősségére vonatkozó 
ellenőrzésekről. Az EUMSZ 322. cikke 
alapján elfogadott szabályok érintik 
emellett az uniós költségvetésnek a 
tagállamokban a jogállamiság 
tekintetében fennálló, általánossá vált 
hiányosságok esetén történő védelmét, 
mivel a jogállamiság tiszteletben tartása 
elengedhetetlen előfeltétele a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásnak és a 
hatékony uniós finanszírozásnak.

bizonyos technikai jellegű operatív 
szabályokról, amelyek részletesen 
meghatározzák a végrehajtásnak a 
határidőkkel, a mérföldkövekre és célokra 
vonatkozó mutatókkal, valamint az alapul 
szolgáló adatokhoz való hozzáféréssel 
kapcsolatos vonatkozásait. Annak 
érdekében, hogy az operatív szabályok a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
végrehajtása során fennálló körülmények 
tekintetében mindvégig relevánsak 
legyenek, lehetővé kell tenni az ilyen 
technikai szabályok elemeinek kölcsönös 
egyetértés alapján történő módosítását.

_________________
13 Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 
16.) a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
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szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 
13. o.).

Or. en

Módosítás 94
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében
Katalin Cseh

Rendeletre irányuló javaslat
39 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39a) E rendeletre az Európai Parlament 
és a Tanács által az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 322. cikke 
alapján elfogadott horizontális pénzügyi 
szabályok alkalmazandók. E szabályokat a 
költségvetési rendelet rögzíti, és azok 
meghatározzák különösen a költségvetés 
elkészítésére és annak vissza nem 
térítendő támogatások, közbeszerzés, 
pénzdíjak és közvetett végrehajtás révén 
történő végrehajtására vonatkozó eljárást, 
valamint rendelkeznek a pénzügyi 
szereplők felelősségére vonatkozó 
ellenőrzésekről. Az EUMSZ 322. cikke 
alapján elfogadott szabályok érintik 
emellett az uniós költségvetésnek a 
tagállamokban a jogállamiság 
tekintetében fennálló, általánossá vált 
hiányosságok esetén történő védelmét, 
mivel a jogállamiság tiszteletben tartása 
elengedhetetlen előfeltétele a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásnak és a 
hatékony uniós finanszírozásnak, a végső 
kedvezményezettek védelme pedig 
elengedhetetlen ahhoz, hogy az állami 
beruházások és a reformok révén 
reziliensebbé válhassanak, és 
felkészültebbek lehessenek a jövőre. Nem 
fordulhat elő, hogy a helyi és regionális 
önkormányzatok, a civil társadalmi 
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szervezetek, a nem kormányzati 
szervezetek, illetve a kkv-k elveszítik 
támogatásaikat amiatt, hogy a 
tagállamokban általános hiányosságok 
tapasztalhatók a jogállamiság 
tekintetében. Szükség esetén az Európai 
Bizottságnak – az Európai Parlamenttel 
és a Tanáccsal egyetértésben – 
ideiglenesen közvetlenül vagy közvetve a 
címzettekkel, a jogállamiságot megsértő 
nemzeti kormányok bevonása nélkül kell 
kezelnie a pénzeszközöket.

Or. en

Módosítás 95
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) A költségvetési rendelettel, a 
883/2013/EU, Euratom európai parlamenti 
és tanácsi rendelettel14, a 2988/95/Euratom, 
EK tanácsi rendelettel15, a 
2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel16 
és az (EU) 2017/193917 tanácsi rendelettel 
összhangban az Unió pénzügyi érdekeit 
arányos intézkedésekkel kell védeni, 
ideértve a szabálytalanságok és a csalás 
megelőzését, feltárását, korrekcióját és 
kivizsgálását, az eltűnt, jogalap nélkül 
kifizetett vagy szabálytalanul felhasznált 
pénzeszközök visszafizettetését és adott 
esetben közigazgatási szankciók 
alkalmazását. Az Európai Csalás Elleni 
Hivatal (OLAF) a 883/2013/EU, Euratom 
rendelettel és a 2185/96/Euratom, EK 
rendelettel összhangban igazgatási 
vizsgálatokat – többek között helyszíni 
ellenőrzéseket és vizsgálatokat – végezhet 
annak megállapítása céljából, hogy történt-
e csalás, korrupció vagy bármilyen más 
jogellenes tevékenység, amely sérti az 
Unió pénzügyi érdekeit. Az (EU) 

(40) A költségvetési rendelettel, a 
883/2013/EU, Euratom európai parlamenti 
és tanácsi rendelettel14, a 2988/95/Euratom, 
EK tanácsi rendelettel15, a 
2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel16 
és az (EU) 2017/193917 tanácsi rendelettel 
összhangban az Unió pénzügyi érdekeit 
arányos intézkedésekkel kell védeni, 
ideértve a szabálytalanságok és a csalás 
megelőzését, feltárását, korrekcióját és 
kivizsgálását, az eltűnt, jogalap nélkül 
kifizetett vagy szabálytalanul felhasznált 
pénzeszközök visszafizettetését és adott 
esetben közigazgatási szankciók 
alkalmazását. Az Európai Csalás Elleni 
Hivatal (OLAF) a 883/2013/EU, Euratom 
rendelettel és a 2185/96/Euratom, EK 
rendelettel összhangban igazgatási 
vizsgálatokat – többek között helyszíni 
ellenőrzéseket és vizsgálatokat – végezhet 
annak megállapítása céljából, hogy történt-
e csalás, korrupció vagy bármilyen más 
jogellenes tevékenység, amely sérti az 
Unió pénzügyi érdekeit. . A költségvetési 
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2017/1939 rendelettel összhangban az 
Európai Ügyészség nyomozást folytathat 
és büntetőeljárást kezdeményezhet az 
(EU) 2017/1371 európai parlamenti és 
tanácsi irányelv18 szerinti, az Unió 
pénzügyi érdekeit sértő csalás és más 
jogellenes tevékenységek esetében. A 
költségvetési rendelettel összhangban 
minden olyan személynek vagy 
szervezetnek, amely uniós 
finanszírozásban részesül, maradéktalanul 
együtt kell működnie az Unió pénzügyi 
érdekeinek védelmében, biztosítania kell a 
Bizottság, az OLAF, az Európai 
Ügyészség és az Európai Számvevőszék 
számára a szükséges jogokat és 
hozzáférést, valamint gondoskodnia kell 
arról, hogy az uniós források 
felhasználásában részt vevő harmadik felek 
ezekkel egyenértékű jogokat biztosítsanak 
a Bizottság, az OLAF, az Európai 
Ügyészség és az Európai Számvevőszék 
számára.

rendelettel összhangban minden olyan 
személynek vagy szervezetnek, amely 
uniós finanszírozásban részesül, 
maradéktalanul együtt kell működnie az 
Unió pénzügyi érdekeinek védelmében, 
biztosítania kell a Bizottság, az OLAF és 
az Európai Számvevőszék számára a 
szükséges jogokat és hozzáférést, valamint 
gondoskodnia kell arról, hogy az uniós 
források felhasználásában részt vevő 
harmadik felek ezekkel egyenértékű 
jogokat biztosítsanak a Bizottság, az OLAF 
és az Európai Számvevőszék számára.

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

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

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

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

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

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

17 A Tanács (EU) 2017/1939 rendelete 
(2017. október 12.) az Európai Ügyészség 
létrehozására vonatkozó megerősített 

17 A Tanács (EU) 2017/1939 rendelete 
(2017. október 12.) az Európai Ügyészség 
létrehozására vonatkozó megerősített 
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együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 
2017.10.31., 1. o.).

együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 
2017.10.31., 1. o.).

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

Or. en

Módosítás 96
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében
Katalin Cseh

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) A költségvetési rendelettel, a 
883/2013/EU, Euratom európai parlamenti 
és tanácsi rendelettel14, a 2988/95/Euratom, 
EK tanácsi rendelettel15, a 
2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel16 
és az (EU) 2017/193917 tanácsi rendelettel 
összhangban az Unió pénzügyi érdekeit 
arányos intézkedésekkel kell védeni, 
ideértve a szabálytalanságok és a csalás 
megelőzését, feltárását, korrekcióját és 
kivizsgálását, az eltűnt, jogalap nélkül 
kifizetett vagy szabálytalanul felhasznált 
pénzeszközök visszafizettetését és adott 
esetben közigazgatási szankciók 
alkalmazását. Az Európai Csalás Elleni 
Hivatal (OLAF) a 883/2013/EU, Euratom 
rendelettel és a 2185/96/Euratom, EK 
rendelettel összhangban igazgatási 
vizsgálatokat – többek között helyszíni 
ellenőrzéseket és vizsgálatokat – végezhet 
annak megállapítása céljából, hogy történt-
e csalás, korrupció vagy bármilyen más 
jogellenes tevékenység, amely sérti az 
Unió pénzügyi érdekeit. Az (EU) 

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

2017/1939 rendelettel összhangban az 
Európai Ügyészség nyomozást folytathat 
és büntetőeljárást kezdeményezhet az (EU) 
2017/1371 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv18 szerinti, az Unió pénzügyi 
érdekeit sértő csalás és más jogellenes 
tevékenységek esetében. A költségvetési 
rendelettel összhangban minden olyan 
személynek vagy szervezetnek, amely 
uniós finanszírozásban részesül, 
maradéktalanul együtt kell működnie az 
Unió pénzügyi érdekeinek védelmében, 
biztosítania kell a Bizottság, az OLAF, az 
Európai Ügyészség és az Európai 
Számvevőszék számára a szükséges 
jogokat és hozzáférést, valamint 
gondoskodnia kell arról, hogy az uniós 
források felhasználásában részt vevő 
harmadik felek ezekkel egyenértékű 
jogokat biztosítsanak a Bizottság, az 
OLAF, az Európai Ügyészség és az 
Európai Számvevőszék számára. 
Egyidejűleg a tagállamoknak erőteljes 
mechanizmusokat kell bevezetniük a 
lehetséges csalások és korrupció 
megelőzése céljából, ideértve az Európai 
Ügyészséggel való megerősített 
együttműködést.

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

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

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

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

16 A Tanács 2185/96/Euratom, EK 
rendelete (1996. november 11.) az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással 
és egyéb szabálytalanságokkal szembeni 
védelmében a Bizottság által végzett 

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

helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról 
(HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

17 A Tanács (EU) 2017/1939 rendelete 
(2017. október 12.) az Európai Ügyészség 
létrehozására vonatkozó megerősített 
együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 
2017.10.31., 1. o.).

17 A Tanács (EU) 2017/1939 rendelete 
(2017. október 12.) az Európai Ügyészség 
létrehozására vonatkozó megerősített 
együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 
2017.10.31., 1. o.).

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

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

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. en

Módosítás 98
Niklas Nienaß

Rendeletre irányuló javaslat
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2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

Or. en

Módosítás 99
Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro
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Módosítás 100
Niklas Nienaß

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 101
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez
a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében
Katalin Cseh

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nem engedélyezhető az olyan 
tevékenységekbe történő beruházás, amely 
hátrányosan érintheti a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz célkitűzéseinek 
megvalósítását. A „ne árts” elv 
tiszteletben tartása érdekében az eszköz 
nem nyújthat pénzügyi támogatást az 
InvestEU program létrehozásáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslat1a V. mellékletének 
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B. pontjában meghatározott kizárt 
tevékenységekre.
_________________
1a 2020/0108(COD), Brüsszel, 2019. május 
29. COM(2020) 403 final.

Or. en

Módosítás 102
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Laurence Farreng
a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében
Katalin Cseh

Rendeletre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
A Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszköz keretében végrehajtott 
beruházások nem veszélyeztethetik a 
fenntartható befektetések előmozdítását 
célzó keret létrehozásáról, valamint az 
(EU) 2019/2088 rendelet módosításáról 
szóló, 2020. június 18-i (EU) 2020/852 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben 
meghatározott fenntartható finanszírozási 
taxonómia környezetvédelmi célkitűzéseit. 
Amennyiben a beruházások a 
környezetvédelmi fenntarthatóságra 
vonatkoznak, eleget kell tenniük az uniós 
taxonómia technikai átvilágítási 
kritériumainak.

Or. en

Módosítás 103
Tomislav Sokol

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

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

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítése – ami erősítheti a polgárok 
európai intézményekbe vetett bizalmát –, 
valamint a zöld és digitális átállás 
támogatása révén előmozdítsa az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi kohézióját 
a harmonikusabb fejlődés érdekében, és 
így hozzájáruljon az uniós gazdaságok 
növekedési potenciáljának a Covid19-
válságot követő helyreállításához, 
ösztönözve ezáltal a Covid19-válságot 
követő munkahelyteremtést, valamint 
elősegítve a fenntartható hosszú távú 
gazdasági növekedést, amelyet az 
ökohatékonyságra irányuló fejlesztések, 
az egészségügy rezilienciáját szolgáló 
intézkedések, éghajlat-politikai 
intézkedések és a társadalmi befogadást 
célzó politikák táplálnak.

Or. en

Módosítás 104
Raffaele Fitto

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítése, valamint a zöld és digitális 
átállás támogatása révén előmozdítsa az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióját, és így hozzájáruljon az uniós 

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

gazdaságok növekedési potenciáljának a 
Covid19-válságot követő helyreállításához, 
versenyképességük megerősítéséhez, 
ösztönözve ezáltal a Covid19-válságot 
követő munkahelyteremtést és a 
munkahelyek megőrzését, valamint 
elősegítve az intelligens és fenntartható 
növekedést.

Or. it

Módosítás 105
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Tomislav Sokol, 
Krzysztof Hetman, Lena Düpont

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 106
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében
Katalin Cseh, Ondřej Knotek
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 107
Niklas Nienaß

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

követő munkahelyteremtést – különösen 
az egészségügyi ágazatban –, valamint 
elősegítve a fenntartható növekedést.

Or. en

Módosítás 108
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios 
Kympouropoulos, Tom Berendsen, Tomislav Sokol, Lena Düpont

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az általános célkitűzés 
megvalósítása érdekében a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz egyedi 
célkitűzése az, hogy pénzügyi támogatást 
nyújtson a tagállamoknak a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveikben a reformokra 
és beruházásokra vonatkozóan 
meghatározott mérföldkövek és célok 
megvalósítása céljából. Ezt az egyedi 
célkitűzést az érintett tagállamokkal szoros 
együttműködésben kell megvalósítani.

(2) Az általános célkitűzés 
megvalósítása érdekében a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz egyedi 
célkitűzése az, hogy pénzügyi támogatást 
nyújtson a tagállamoknak a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveikben a strukturális 
reformokra (többek között a közigazgatási 
rendszerek reformjára) és beruházásokra 
vonatkozóan meghatározott mérföldkövek 
és célok megvalósítása céljából. Ezt az 
egyedi célkitűzést az érintett tagállamokkal 
szoros együttműködésben kell 
megvalósítani.

Or. en

Módosítás 109
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az általános célkitűzés 
megvalósítása érdekében a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz egyedi 
célkitűzése az, hogy pénzügyi támogatást 
nyújtson a tagállamoknak a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveikben a reformokra 

(2) Az általános célkitűzés 
megvalósítása érdekében a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz egyedi 
célkitűzése az, hogy pénzügyi támogatást 
nyújtson a tagállamoknak a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveikben az anticiklikus 



PE655.985v02-00 90/161 AM\1213024HU.docx

HU

és beruházásokra vonatkozóan 
meghatározott mérföldkövek és célok 
megvalósítása céljából. Ezt az egyedi 
célkitűzést az érintett tagállamokkal szoros 
együttműködésben kell megvalósítani.

reformokra és beruházásokra vonatkozóan 
meghatározott mérföldkövek és célok 
megvalósítása céljából. Ezt az egyedi 
célkitűzést az érintett tagállamokkal szoros 
együttműködésben kell megvalósítani.

Or. en

Módosítás 110
Niklas Nienaß

Rendeletre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
Horizontális elvek

(1) A tagállamok és a Bizottság az eszköz 
végrehajtása során biztosítják az alapvető 
jogok tiszteletben tartását és az Európai 
Unió Alapjogi Chartájának betartását.
(2) A tagállamok és a Bizottság biztosítják 
a férfiak és nők közötti egyenlőségnek, a 
nemek közötti egyenlőség 
érvényesítésének és a nemi dimenzió 
integrálásának figyelembevételét és 
előmozdítását a tervek előkészítése, 
végrehajtása, nyomon követése, értékelése 
és a tervekről való jelentéstétel során.
(3) A tagállamok és a Bizottság megteszik 
a megfelelő lépéseket a programok 
előkészítése, végrehajtása, nyomon 
követése, a róluk szóló jelentéstétel és az 
értékelésük során a nemen, faji vagy 
etnikai származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron 
vagy szexuális irányultságon alapuló 
bármilyen hátrányos megkülönböztetés 
megelőzése érdekében. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek elkészítésének és 
végrehajtásának teljes folyamata során 
különösen figyelembe veszik a 
fogyatékossággal élő személyek számára 
biztosított hozzáférhetőséget.
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(4) Az eszköz célkitűzéseit az EUMSZ 11. 
cikkében meghatározott, a fenntartható 
fejlődés előmozdítására irányuló 
célkitűzéssel összhangban kell 
megvalósítani, figyelembe véve az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljait és a Párizsi 
Megállapodást. Az eszköz célkitűzéseit az 
uniós környezetvédelmi vívmányok teljes 
körű tiszteletben tartásával kell 
megvalósítani. A támogatásból ki vannak 
zárva a fosszilis tüzelőanyagokra irányuló 
beruházások.

Or. en

Módosítás 111
Corina Crețu

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában 
említett összegekből fedezhetők az adott 
eszköz irányításához és az eszköz 
célkitűzéseinek megvalósításához 
szükséges előkészítő, nyomonkövetési, 
kontroll-, ellenőrzési és értékelési 
tevékenységekkel, információs és 
kommunikációs intézkedésekkel, többek 
között az Unió politikai prioritásaira 
vonatkozó intézményi kommunikációval 
kapcsolatos kiadások is, akárcsak az adott 
eszköz irányítása tekintetében a 
Bizottságnál felmerült igazgatási 
segítségnyújtási kiadások.
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támogató tevékenységeknek – például a 
projektek helyszíni minőség-
ellenőrzésének és nyomon követésének – a 
költségeit, valamint a reformok és 
beruházások értékelésével és 
végrehajtásával kapcsolatos partneri 
tanácsadás és szakértői közreműködés 
költségeit.

Or. en

Módosítás 112
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios 
Kympouropoulos, Lena Düpont

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

kötelező helyszíni minőség-ellenőrzésének 
és nyomon követésének – a költségeit, 
valamint a reformok és beruházások 
értékelésével és végrehajtásával 
kapcsolatos partneri tanácsadás és 
szakértői közreműködés költségeit.

Or. en

Módosítás 113
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

végrehajtásával kapcsolatos partneri 
tanácsadás és szakértői közreműködés 
költségeit.

Or. en

Módosítás 114
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6 cikk törölve
A megosztott irányítású programokból 

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

Or. en

Módosítás 115
Corina Crețu

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6 cikk törölve
A megosztott irányítású programokból 

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

Or. en

Módosítás 116
Niklas Nienaß

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megosztott irányítású programokból 
származó források

A megosztott irányítású programokra 
szánt források

Or. en

Módosítás 117
Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok részére megosztott irányítás 
keretében allokált források a tagállamok 
kérésére átcsoportosíthatók az eszközhöz, 
anélkül, hogy ez érintené a kohéziós és a 
mezőgazdasági támogatásokat. A 
Bizottság ezeket a forrásokat a 
költségvetési rendelet 62. cikke (1) 
bekezdésének a) pontjával összhangban 
közvetlenül hajtja végre. Ezeket a 
forrásokat az érintett tagállam javára kell 
felhasználni.

Or. ro
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Módosítás 118
Niklas Nienaß

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az eszközhöz allokált források a tagállam 
kérésére átcsoportosíthatók uniós 
alapokhoz, amelyeket az átcsoportosítást 
kérő tagállam javára kell felhasználni. 
Ezeket a forrásokat a költségvetési 
rendelet 63. cikkével összhangban 
megosztott irányítás keretében kell 
végrehajtani. Ezekre a forrásokra a 
fogadó uniós alap szabályai 
alkalmazandók.

Or. en

Módosítás 119
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios 
Kympouropoulos, Tom Berendsen, Lena Düpont

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 120
Mathilde Androuët
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközt a költségvetési rendelettel 
összhangban közvetlen irányítással a 
Bizottság hajtja végre.

törölve

Or. fr

Módosítás 121
Corina Crețu

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 122
Niklas Nienaß

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. cikk törölve
Az eszközt a gondos gazdasági 

kormányzáshoz kötő intézkedések
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(1) A(z) […)]-ra vonatkozó közös 
rendelkezések megállapításáról szóló 
rendelet [CPR] 15. cikkének (7) 
bekezdésében meghatározott esetek 
bármelyikével kapcsolatos jelentős meg 
nem felelés esetén a Tanács a Bizottság 
javaslata alapján végrehajtási jogi aktus 
útján határozatot fogad el a 17. cikk (1) 
bekezdésében és a 17. cikk (2) 
bekezdésében említett határozatok 
elfogadására rendelkezésre álló időszak 
felfüggesztéséről, illetve a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz keretében 
történő kifizetések felfüggesztéséről.
A kifizetések felfüggesztéséről szóló, (1) 
bekezdésben említett határozat a 
felfüggesztésről szóló határozat dátuma 
után benyújtott kifizetési kérelmekre 
alkalmazandó.
A 17. cikkben említett időtartam 
felfüggesztését az (1) bekezdésben említett 
határozat elfogadását követő naptól kell 
alkalmazni.
A kifizetések felfüggesztése esetén a(z) 
(...)-ra/-re vonatkozó közös rendelkezések 
megállapításáról szóló rendelet 15. 
cikkének (9) bekezdését kell alkalmazni.
(2) A(z) (...)-ra/-re vonatkozó közös 
rendelkezések megállapításáról szóló 
rendelet 15. cikkének (11) bekezdésében 
említett esetek bármelyike esetén a Tanács 
a Bizottság javaslata alapján végrehajtási 
jogi aktus útján határozatot fogad el az 
előző bekezdésben említett időtartam, 
illetve kifizetések felfüggesztésének 
megszüntetéséről.
A vonatkozó eljárások, illetve kifizetések a 
felfüggesztés megszüntetését követő napon 
folytatódnak.

Or. en

Módosítás 123
Corina Crețu
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Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. cikk törölve
Az eszközt a gondos gazdasági 

kormányzáshoz kötő intézkedések
(1) A(z) […)]-ra vonatkozó közös 
rendelkezések megállapításáról szóló 
rendelet [CPR] 15. cikkének (7) 
bekezdésében meghatározott esetek 
bármelyikével kapcsolatos jelentős meg 
nem felelés esetén a Tanács a Bizottság 
javaslata alapján végrehajtási jogi aktus 
útján határozatot fogad el a 17. cikk (1) 
bekezdésében és a 17. cikk (2) 
bekezdésében említett határozatok 
elfogadására rendelkezésre álló időszak 
felfüggesztéséről, illetve a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz keretében 
történő kifizetések felfüggesztéséről.
A kifizetések felfüggesztéséről szóló, (1) 
bekezdésben említett határozat a 
felfüggesztésről szóló határozat dátuma 
után benyújtott kifizetési kérelmekre 
alkalmazandó.
A 17. cikkben említett időtartam 
felfüggesztését az (1) bekezdésben említett 
határozat elfogadását követő naptól kell 
alkalmazni.
A kifizetések felfüggesztése esetén a(z) 
(...)-ra/-re vonatkozó közös rendelkezések 
megállapításáról szóló rendelet 15. 
cikkének (9) bekezdését kell alkalmazni.
(2) A(z) (...)-ra/-re vonatkozó közös 
rendelkezések megállapításáról szóló 
rendelet 15. cikkének (11) bekezdésében 
említett esetek bármelyike esetén a Tanács 
a Bizottság javaslata alapján végrehajtási 
jogi aktus útján határozatot fogad el az 
előző bekezdésben említett időtartam, 
illetve kifizetések felfüggesztésének 
megszüntetéséről.
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A vonatkozó eljárások, illetve kifizetések a 
felfüggesztés megszüntetését követő napon 
folytatódnak.

Or. en

Módosítás 124
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A(z) […)]-ra vonatkozó közös 
rendelkezések megállapításáról szóló 
rendelet [CPR] 15. cikkének (7) 
bekezdésében meghatározott esetek 
bármelyikével kapcsolatos jelentős meg 
nem felelés esetén a Tanács a Bizottság 
javaslata alapján végrehajtási jogi aktus 
útján határozatot fogad el a 17. cikk (1) 
bekezdésében és a 17. cikk (2) 
bekezdésében említett határozatok 
elfogadására rendelkezésre álló időszak 
felfüggesztéséről, illetve a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz keretében 
történő kifizetések felfüggesztéséről.

törölve

A kifizetések felfüggesztéséről szóló, (1) 
bekezdésben említett határozat a 
felfüggesztésről szóló határozat dátuma 
után benyújtott kifizetési kérelmekre 
alkalmazandó.
A 17. cikkben említett időtartam 
felfüggesztését az (1) bekezdésben említett 
határozat elfogadását követő naptól kell 
alkalmazni.
A kifizetések felfüggesztése esetén a(z) 
(...)-ra/-re vonatkozó közös rendelkezések 
megállapításáról szóló rendelet 15. 
cikkének (9) bekezdését kell alkalmazni.

Or. en
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Módosítás 125
Corina Crețu

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A(z) […)]-ra vonatkozó közös 
rendelkezések megállapításáról szóló 
rendelet [CPR] 15. cikkének (7) 
bekezdésében meghatározott esetek 
bármelyikével kapcsolatos jelentős meg 
nem felelés esetén a Tanács a Bizottság 
javaslata alapján végrehajtási jogi aktus 
útján határozatot fogad el a 17. cikk (1) 
bekezdésében és a 17. cikk (2) 
bekezdésében említett határozatok 
elfogadására rendelkezésre álló időszak 
felfüggesztéséről, illetve a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz keretében 
történő kifizetések felfüggesztéséről.

törölve

A kifizetések felfüggesztéséről szóló, (1) 
bekezdésben említett határozat a 
felfüggesztésről szóló határozat dátuma 
után benyújtott kifizetési kérelmekre 
alkalmazandó.
A 17. cikkben említett időtartam 
felfüggesztését az (1) bekezdésben említett 
határozat elfogadását követő naptól kell 
alkalmazni.
A kifizetések felfüggesztése esetén a(z) 
(...)-ra/-re vonatkozó közös rendelkezések 
megállapításáról szóló rendelet 15. 
cikkének (9) bekezdését kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 126
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében
Katalin Cseh

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A(z) […)]-ra vonatkozó közös 
rendelkezések megállapításáról szóló 
rendelet [CPR] 15. cikkének (7) 
bekezdésében meghatározott esetek 
bármelyikével kapcsolatos jelentős meg 
nem felelés esetén a Tanács a Bizottság 
javaslata alapján végrehajtási jogi aktus 
útján határozatot fogad el a 17. cikk (1) 
bekezdésében és a 17. cikk (2) 
bekezdésében említett határozatok 
elfogadására rendelkezésre álló időszak 
felfüggesztéséről, illetve a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz keretében történő 
kifizetések felfüggesztéséről.

(1) A(z) […)]-ra vonatkozó közös 
rendelkezések megállapításáról szóló 
rendelet [CPR] 15. cikkének (7) 
bekezdésében meghatározott esetek 
bármelyikével kapcsolatos jelentős meg 
nem felelés esetén a Bizottság végrehajtási 
jogi aktus útján határozatot fogad el a 17. 
cikk (1) bekezdésében és a 17. cikk (2) 
bekezdésében említett határozatok 
elfogadására rendelkezésre álló időszak 
felfüggesztéséről, illetve a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz keretében történő 
kifizetések felfüggesztéséről.

Or. en

Módosítás 127
Corina Crețu

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A(z) (...)-ra/-re vonatkozó közös 
rendelkezések megállapításáról szóló 
rendelet 15. cikkének (11) bekezdésében 
említett esetek bármelyike esetén a Tanács 
a Bizottság javaslata alapján végrehajtási 
jogi aktus útján határozatot fogad el az 
előző bekezdésben említett időtartam, 
illetve kifizetések felfüggesztésének 
megszüntetéséről.

törölve

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

Or. en

Módosítás 128
Corina Crețu
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Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 129
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében
Katalin Cseh

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 130
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Rendeletre irányuló javaslat
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10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontjában 
említett összeg allokációjához a maximális 
pénzügyi hozzájárulást minden egyes 
tagállam esetében az I. mellékletben 
meghatározott módszertan alkalmazásával 
kell kiszámítani az egyes tagállamok 
népessége– figyelembe véve a 
népességcsökkenés arányát –, egy főre 
jutó bruttó hazai termékének (GDP és a 
Covid19 hatásából eredő GDP-csökkenés) 
reciproka és relatív munkanélküliségi 
rátája alapján.

Or. en

Módosítás 131
Mathilde Androuët

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontjában 
említett összeg allokációjához a maximális 
pénzügyi hozzájárulást minden egyes 
tagállam esetében az I. mellékletben 
meghatározott módszertan alkalmazásával 
kell kiszámítani az egyes tagállamok 
népessége, egy főre jutó bruttó hazai 
termékének (GDP) reciproka, relatív 
munkanélküliségi rátája és a 2019. és 
2020. év folyamán negyedévente mért 
GDP-rés alapján.

Or. fr

Módosítás 132
Corina Crețu

Rendeletre irányuló javaslat
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11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 133
Corina Crețu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 134
Corina Crețu

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2022. december 31-ével kezdődő, 
2024. december 31-ig tartó időszakra 

törölve
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vonatkozóan a pénzügyi források 
rendelkezésre állása esetén a Bizottság az 
európai szemeszter ütemtervével 
összhangban pályázati felhívásokat 
szervezhet. Ebből a célból a Bizottság 
közzéteszi az ezen időszakban sorra kerülő 
pályázati felhívások indikatív ütemezését, 
és minden felhívásnál közli az allokációra 
rendelkezésre álló összeget. Mindegyik 
tagállam az I. mellékletben említett, 
allokációra rendelkezésre álló összeg rá 
jutó részének megfelelő maximális 
összegig nyújthat be javaslatot a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
végrehajtásához kért támogatásra.

Or. en

Módosítás 135
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2022. december 31-ével 
kezdődő, 2024. december 31-ig tartó 
időszakra vonatkozóan a pénzügyi források 
rendelkezésre állása esetén a Bizottság az 
európai szemeszter ütemtervével 
összhangban pályázati felhívásokat 
szervezhet. Ebből a célból a Bizottság 
közzéteszi az ezen időszakban sorra kerülő 
pályázati felhívások indikatív ütemezését, 
és minden felhívásnál közli az allokációra 
rendelkezésre álló összeget. Mindegyik 
tagállam az I. mellékletben említett, 
allokációra rendelkezésre álló összeg rá 
jutó részének megfelelő maximális 
összegig nyújthat be javaslatot a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
végrehajtásához kért támogatásra.

(2) A 2022. december 31-ével 
kezdődő, 2024. december 31-ig tartó 
időszakra vonatkozóan a pénzügyi források 
rendelkezésre állása esetén a Bizottság 
pályázati felhívásokat szervezhet. Ebből a 
célból a Bizottság közzéteszi az ezen 
időszakban sorra kerülő pályázati 
felhívások indikatív ütemezését, és minden 
felhívásnál közli az allokációra 
rendelkezésre álló összeget. Mindegyik 
tagállam az I. mellékletben említett, 
allokációra rendelkezésre álló összeg rá 
jutó részének megfelelő maximális 
összegig nyújthat be javaslatot a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
végrehajtásához kért támogatásra.

Or. en
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Módosítás 136
Corina Crețu

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 137
Corina Crețu

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 138
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a hiteltámogatás indokai, amelyeket 
alátámasztanak a további reformokhoz és 

a) a hiteltámogatás indokai, amelyeket 
alátámasztanak a további anticiklikus 
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beruházásokhoz kapcsolódó 
megnövekedett pénzügyi szükségletek;

reformokhoz és beruházásokhoz 
kapcsolódó megnövekedett pénzügyi 
szükségletek;

Or. en

Módosítás 139
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a további reformok és beruházások 
a 15. cikknek megfelelően;

b) a további anticiklikus reformok és 
beruházások a 15. cikknek megfelelően;

Or. en

Módosítás 140
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azt, hogy a további reformok és 
beruházások megfelelnek a 16. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott 
kritériumoknak.

b) azt, hogy a további anticiklikus 
reformok és beruházások megfelelnek a 16. 
cikk (3) bekezdésében meghatározott 
kritériumoknak.

Or. en

Módosítás 141
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a hiteltámogatás végrehajtásához az e) a hiteltámogatás végrehajtásához az 
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érintett reformok és beruházási projektek 
tekintetében szükséges egyéb elemek, a 17. 
cikk (2) bekezdésében említett határozattal 
összhangban.

érintett anticiklikus reformok és 
beruházási projektek tekintetében 
szükséges egyéb elemek, a 17. cikk (2) 
bekezdésében említett határozattal 
összhangban.

Or. en

Módosítás 142
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios 
Kympouropoulos, Tom Berendsen, Lena Düpont

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 143
Elżbieta Kruk

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás lehetővé teszi, hogy több beruházás váljon támogathatóvá a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz keretében.

Módosítás 144
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében
Katalin Cseh

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz a Covid19-
világjárvány által okozott válság 
kezelésében hivatott segíteni az Uniót, ami 
maga után vonja az eszközök területi 
diverzifikálását; ezért a regionális 
önkormányzatok, a szakmai szövetségek 
és a nem kormányzati szervezetek 
nélkülözhetetlenek a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveken belüli egyedi 
beruházási szükségletek azonosításához és 
értékeléséhez. A Bizottság partnerségi 
magatartási kódexet terjeszt elő, amelyben 
meghatározza az illetékes helyi és 
regionális önkormányzatok, valamint a 
szakmai és az érintett civil társadalmi 
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szervezetek bevonására vonatkozó 
minimális követelményeket, összhangban 
a partnerség elvével.

Or. en

Módosítás 145
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében
Katalin Cseh

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 
európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
strukturális kihívásokkal és prioritásokkal, 
különösen azokkal, amelyek a zöld és 
digitális átállás szempontjából lényegesek 
vagy azokból következnek, beleértve a 
digitalizációba, a digitális innovációba és 
a digitális összeköttetésekbe és konkrétan 
az internetkapcsolatba történő beruházást 
annak érdekében, hogy valamennyi 
polgár rendelkezzen kapcsolattal, különös 
tekintettel a társadalom 
legkiszolgáltatottabb tagjaira, miközben a 
Covid19-világjárvánnyal összefüggésben 
lehetővé kell tenniük a nemzeti 
egészségügyi szolgálatokra irányuló 
további beruházásokat, támogatva ezáltal 
az egészségügyi infrastruktúra 
korszerűsítését, és javítva az Unión belüli 
egészségügyi rendszerek hatékonyságát. 
Az egészségügyi ellátórendszerbe történő 
beruházás segíti a tagállamokat abban, 
hogy reziliensebbé váljanak, és erősíti az 
Unió egészének stabilitását. A 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveknek 
emellett azokkal az információkkal is 
összhangban kell lenniük, amelyeket a 
tagállamok az európai szemeszter 
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keretében benyújtott nemzeti 
reformprogramokban, az (EU) 2018/1999 
rendelet21 értelmében kidolgozott nemzeti 
energia- és éghajlat-politikai terveikben és 
azok aktualizált változataiban, a Méltányos 
Átállást Támogató Alap22 égisze alatt 
létrejött méltányos területi átállási 
tervekben, valamint az uniós alapok 
keretében megkötött partnerségi 
megállapodásokban és operatív 
programokban szerepeltetnek.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Módosítás 146
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük a 
releváns országspecifikus strukturális 
kihívásokkal és prioritásokkal, amelyeket a 
tagállamok az európai szemeszter 
keretében benyújtott nemzeti 
reformprogramokban, az (EU) 2018/1999 
rendelet21 értelmében kidolgozott nemzeti 
energia- és éghajlat-politikai terveikben és 
azok aktualizált változataiban, a Méltányos 
Átállást Támogató Alap22 égisze alatt 
létrejött méltányos területi átállási 
tervekben, valamint az uniós alapok 
keretében megkötött partnerségi 
megállapodásokban és operatív 
programokban szerepeltetnek.
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méltányos területi átállási tervekben, 
valamint az uniós alapok keretében 
megkötött partnerségi megállapodásokban 
és operatív programokban szerepeltetnek.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Módosítás 147
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Tomislav Sokol, 
Krzysztof Hetman, Lena Düpont

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 
európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
strukturális kihívásokkal és prioritásokkal, 
különösen azokkal, amelyek a tudásalapú 
gazdaság és a digitális átállás 
szempontjából lényegesek vagy azokból 
következnek. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveknek emellett 
azokkal az információkkal is összhangban 
kell lenniük, amelyeket a tagállamok az 
európai szemeszter keretében benyújtott 
nemzeti reformprogramokban, az (EU) 
2018/1999 rendelet21 értelmében 
kidolgozott nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveikben és azok aktualizált 
változataiban, a Méltányos Átállást 
Támogató Alap22 égisze alatt létrejött 
méltányos területi átállási tervekben, 
valamint az uniós alapok keretében 
megkötött partnerségi megállapodásokban 
és operatív programokban szerepeltetnek.
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_________________ _________________
21  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról.

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

22 […] 22 […]

Or. en

Módosítás 148
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében
Katalin Cseh

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság és a tagállamok 
biztosítják, hogy a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek, valamint az 
eszköz keretében finanszírozott jövőbeni 
programok hozzájáruljanak a nők és a 
férfiak közötti egyenlőség tiszteletben 
tartásához és előmozdításához, 
összhangban az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 
8. cikkével. Értékelések mutattak rá arra, 
hogy az operatív programok valamennyi 
vonatkozása tekintetében, valamint e 
programok előkészítésének, nyomon 
követésének, végrehajtásának és 
értékelésének valamennyi szakaszában 
fontos időben és következetesen 
figyelembe venni a nemek közötti 
egyenlőséggel kapcsolatos célkitűzések 
szempontját, és egyszersmind biztosítani, 
hogy egyedi fellépésekre is sor kerül a 
nemek közötti egyenlőségnek, az „egyenlő 
munkáért egyenlő bért” elvnek, a nők 
gazdasági függetlenségének, az 
oktatásnak és a továbbképzésnek, továbbá 
az erőszak áldozatául esett nők 
munkaerőpiaci és társadalmi 
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visszailleszkedésének az előmozdítása 
érdekében.

Or. en

Módosítás 149
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben egy tagállam a 
472/2013/EU rendelet 12. cikke alapján 
mentesül az európai szemeszterre 
vonatkozóan meghatározott monitoring és 
értékelés alól, vagy a 332/2002/EK tanácsi 
rendelet értelemében felügyelet alá 
tartozik, akkor az érintett tagállam 
esetében az e rendeletben meghatározott 
rendelkezések alkalmazandók a tagállami 
előírások értelmében meghozott 
intézkedések által azonosított kihívások és 
prioritások tekintetében.

törölve

Or. en

Módosítás 150
Niklas Nienaß

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv előkészítésébe 
bevonják az érdekelt feleket, különösen a 
regionális és a helyi szint képviselőit vagy 
hatóságait, a gazdasági és szociális 
partnereket, valamint a civil társadalmi 
szervezeteket.
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
az előző albekezdésben felsorolt érdekelt 
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felek hozzájárulásukat adják a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervhez, 
és a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
Bizottsághoz történő benyújtásakor 
bizonyítékkal szolgálnak a hozzájárulás 
meglétére.

Or. en

Módosítás 151
Josianne Cutajar

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az érintett tagállam által benyújtott 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv a 
nemzeti reformprogram mellékletét képezi, 
és azt hivatalosan e rendelet 
hatálybalépését követően bármikor, 2024. 
augusztus 31-ig kell benyújtani. A 
tagállamok a terv tervezetét a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv hivatalos 
benyújtása előtti hat hónappal kezdődően 
nyújthatják be a vonatkozó költségvetési 
információk tervezetével együtt.

Or. en

Módosítás 152
Elżbieta Kruk

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

előző év október 15-től kezdődően 
nyújthatják be. Az euróövezeti tagállamok 
esetében a következő év költségvetés-
tervezetével együtt be kell nyújtani e terv 
tervezetét.

Or. en

Indokolás

Érdemes pontosítani, hogy a költségvetés-tervezet októberi benyújtása csak az euróövezeti 
tagállamok számára kötelező.

Módosítás 153
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 154
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng
a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében
Katalin Cseh

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az érintett tagállam által benyújtott 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv a 
nemzeti reformprogram mellékletét képezi, 

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

és azt legkésőbb április 30-ig hivatalosan 
be kell nyújtani. A tagállamok a terv 
tervezetét az előző év október 15-től 
kezdődően nyújtják be a következő év 
költségvetés-tervezetével együtt.

Or. en

Módosítás 155
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 156
Elżbieta Kruk

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

Az a) és a b) pontot fel kell cserélni.  A helyreállítási és rezilienciaépítési célkitűzések az 
intézkedés fogalommeghatározásánál fogva fontosabbak, mint az európai szemeszter.

Módosítás 157
Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro

Módosítás 158
Mathilde Androuët

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) annak ismertetése, hogy az 
egészségügyi válságnak köszönhető 
kihívások és prioritások hogyan 
kezelhetők, és hogy a válság káros hatásai 
hogyan kerülnek országonként 
megszüntetésre;

Or. fr

Módosítás 159
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében
Katalin Cseh



PE655.985v02-00 120/161 AM\1213024HU.docx

HU

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) annak ismertetése, hogy a terv 
miként erősíti a növekedési potenciált, a 
munkahelyteremtést, valamint a gazdasági 
és társadalmi rezilienciát az érintett 
tagállamban, hogyan enyhíti a válság 
gazdasági és társadalmi hatásait, miként 
erősíti az egyenlőséget, különösen a nők 
és férfiak közötti, valamint a nemzedékek 
közötti egyenlőséget, hogyan lép fel a 
megkülönböztetéssel szemben, valamint 
miként járul hozzá a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió és a konvergencia 
javításához, ideértve azt, hogy miként 
célozza meg a terv a földrajzi 
sajátosságokkal rendelkező térségeket;

Or. en

Módosítás 160
Elżbieta Kruk

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az a) és a b) pontot fel kell cserélni.  A helyreállítási és rezilienciaépítési célkitűzések az 
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intézkedés fogalommeghatározásánál fogva fontosabbak, mint az európai szemeszter.

Módosítás 161
Josianne Cutajar, Corina Crețu

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 162
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios 
Kympouropoulos, Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Lena Düpont, Simone 
Schmiedtbauer

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 163
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Tom Berendsen, 
Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Lena Düpont, Simone Schmiedtbauer

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 164
Corina Crețu

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 165
Raffaele Fitto

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Módosítás 166
Tomislav Sokol

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 167
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez
a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében
Katalin Cseh
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Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 168
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Tomislav Sokol, 
Krzysztof Hetman, Lena Düpont

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 169
Mathilde Androuët

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 170
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 171
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében
Katalin Cseh, Ondřej Knotek

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 172
Mathilde Androuët

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) tervezett mérföldkövek és célok, 
valamint a beruházások végrehajtására 
vonatkozó, legfeljebb hétéves időtartamra 
szóló indikatív menetrend;

Or. fr

Módosítás 173
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben szereplő 
reformok és beruházások becsült 
összköltsége (más néven „a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv becsült 
összköltsége”) megfelelően indokolva, 
valamint annak ismertetése, hogy ez az 
összköltség hogyan aránylik a gazdaságra 
gyakorolt várható hatáshoz;

f) a benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben szereplő 
anticiklikus reformok és beruházások 
becsült összköltsége (más néven „a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
becsült összköltsége”) megfelelően 
indokolva, valamint annak ismertetése, 
hogy ez az összköltség hogyan aránylik a 
gazdaságra gyakorolt várható hatáshoz;

Or. en

Módosítás 174
Niklas Nienaß
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Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 175
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios 
Kympouropoulos, Tom Berendsen, Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Lena Düpont

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) az esetleg szükséges kísérő 
intézkedések;

h) az esetleg szükséges kísérő 
intézkedések, többek között a nemzeti 
bürokrácia csökkentése és a köz- és 
magánszféra közötti partnerségek 
fokozása;

Or. en

Módosítás 176
Niklas Nienaß

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) az esetleg szükséges kísérő 
intézkedések;

h) az esetleg szükséges egyéb kísérő 
intézkedések;

Or. en
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Módosítás 177
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios 
Kympouropoulos, Tom Berendsen, Krzysztof Hetman, Lena Düpont

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervükre irányuló javaslatok előkészítése 
során a tagállamok kérhetik, hogy a 
Bizottság szervezze meg a bevált 
gyakorlatok cseréjét, lehetővé téve a 
kérelmező tagállamok számára más 
tagállamok tapasztalatainak felhasználását, 
és ezt a többi európai intézmény és szerv 
számára elérhetővé kell tenni, mihelyt 
megszilárdult; továbbá a tagállamok a 
technikai támogatási eszköz keretében 
technikai támogatást is kérhetnek az arról 
szóló rendelettel összhangban.

Or. en

Módosítás 178
Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro

Módosítás 179
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében
Katalin Cseh

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv értékelése során az 
érintett tagállammal szorosan 
együttműködve jár el, bevonva a helyi és 
regionális önkormányzatokat, valamint a 
szakmai és az érintett civil társadalmi 
szervezeteket, és konzultálva velük. A 
Bizottság észrevételeket tehet vagy 
kiegészítő információkat kérhet. Az érintett 
tagállam rendelkezésre bocsátja a kért 
kiegészítő információkat, és szükség esetén 
módosíthatja a tervet annak hivatalos 
benyújtása előtt.

Or. en

Módosítás 180
Corina Crețu

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv értékelése során az 
érintett tagállammal szorosan 
együttműködve jár el. A Bizottság 
észrevételeket tehet vagy kiegészítő 
információkat kérhet. Az érintett tagállam 

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

kiegészítő információkat kérhet. Az érintett 
tagállam rendelkezésre bocsátja a kért 
kiegészítő információkat, és szükség esetén 
módosíthatja a tervet annak hivatalos 
benyújtása előtt.

Or. en

Módosítás 181
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében
Katalin Cseh

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 182
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Rendeletre irányuló javaslat
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16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 183
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Tomislav Sokol, 
Krzysztof Hetman, Lena Düpont

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 184
Niklas Nienaß
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Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) hozzájárulásukat adták-e a 
15. cikk (1) bekezdésében említett érdekelt 
felek a helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervhez;

Or. en

Módosítás 185
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hozzájárul-e az érintett 
tagállamoknak címzett országspecifikus 
ajánlásokban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott más releváns 
dokumentumokban azonosított kihívások 
hatékony kezeléséhez;

törölve

Or. en

Módosítás 186
Mathilde Androuët

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hozzájárul-e az érintett 
tagállamoknak címzett országspecifikus 
ajánlásokban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott más releváns dokumentumokban 

a) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hozzájárul-e az érintett 
tagállamoknak címzett országspecifikus 
ajánlásokban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott más releváns dokumentumokban 
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azonosított kihívások hatékony 
kezeléséhez;

azonosított kihívások hatékony 
kezeléséhez, különös tekintettel az 
egészségügyi válság által feltárt 
kihívásokra;

Or. fr

Módosítás 187
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében
Katalin Cseh

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hozzájárul-e az érintett 
tagállamoknak címzett országspecifikus 
ajánlásokban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott más releváns dokumentumokban 
azonosított kihívások hatékony 
kezeléséhez;

a) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hozzájárul-e az érintett 
tagállamoknak címzett országspecifikus 
ajánlásokban – és azon belül a 
jogállamisággal és a korrupcióval 
kapcsolatos ajánlásokban – vagy a 
Bizottság által az európai szemeszter 
keretében hivatalosan elfogadott más 
releváns dokumentumokban azonosított 
kihívások hatékony kezeléséhez;

Or. en

Módosítás 188
Elżbieta Kruk

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hozzájárul-e az érintett 
tagállamoknak címzett országspecifikus 
ajánlásokban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott más releváns dokumentumokban 

a) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hozzájárul-e az érintett 
tagállamoknak címzett országspecifikus 
ajánlásokban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében elfogadott 
más releváns dokumentumokban 
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azonosított kihívások hatékony 
kezeléséhez;

azonosított kihívások hatékony 
kezeléséhez;

Or. en

Indokolás

A reformok/beruházási döntések alapjául szolgáló dokumentumok körét ki kell szélesíteni, 
mivel az országspecifikus ajánlások a nemzeti kihívásoknak csak egy részét írják le. 
Figyelembe kell venni az országjelentéseket is.

Módosítás 189
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez
a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében
Katalin Cseh

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a terv magában foglal-e olyan 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
hozzájárulnak a zöld és digitális átálláshoz, 
illetve az ezen átállásokból eredő 
kihívások kezeléséhez, biztosítandó, hogy 
el lehessen érni az Unió 2030-ra kitűzött 
éghajlati és energetikai céljait, és 2050-re 
megvalósuljon a klímasemleges gazdaság;

Or. en

Módosítás 190
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Tomislav Sokol, 
Krzysztof Hetman, Lena Düpont

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 191
Tomislav Sokol

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan segíti-e a 
hosszú távú növekedési potenciál 
erősítését, a beruházások vonzását, a 
mindenki számára biztosított minőségi 
munkahelyteremtést, valamint a gazdasági, 
területi és társadalmi reziliencia fokozását 
az érintett tagállamban, enyhíti-e a válság 
gazdasági és társadalmi hatásait, valamint 
hozzájárul-e a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió javításához a tagállamok 
harmonikusabb fejlődése érdekében;

Or. en

Módosítás 192
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében
Katalin Cseh

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

egyenlőséget különösen a nők és a férfiak 
között, valamint a nemzedékek között, 
fellép-e a megkülönböztetéssel szemben, 
enyhíti-e a válság gazdasági és társadalmi 
hatásait, valamint hozzájárul-e a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió javításához;

Or. en

Módosítás 193
Raffaele Fitto

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Módosítás 194
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Tom Berendsen, 
Krzysztof Hetman, Lena Düpont

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

a válság gazdasági és társadalmi hatásait, 
valamint hozzájárul-e a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió javításához;

Or. en

Módosítás 195
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios 
Kympouropoulos, Tom Berendsen, Lena Düpont

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 196
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios 
Kympouropoulos, Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Lena Düpont

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

f) a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv olyan intézkedéseket 
tartalmaz-e a reformok és a közberuházási 
projektek végrehajtására vonatkozóan, 
amelyek koherens fellépéseket képeznek, 
és segíthetik-e emellett a foglalkoztatás 
növekedését és egy tudásalapú társadalom 
kialakulását;

Or. en
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Módosítás 197
Tomislav Sokol

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 198
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Tom Berendsen, 
Lena Düpont

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 199
Corina Crețu

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

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

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

Or. en

Módosítás 200
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 201
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Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng
a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében
Katalin Cseh

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 202
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az érintett tagállam 
hiteltámogatást kér, a határozat a 12. cikk 
(4) és (5) bekezdésében említett 
hiteltámogatás összegét is megállapítja, 
valamint a hiteltámogatásban részesülő 
tagállam által végrehajtandó további 
reformokat és beruházási projekteket, 
beleértve a kiegészítő mérföldköveket és 
célokat is.

(2) Amennyiben az érintett tagállam 
hiteltámogatást kér, a határozat a 12. cikk 
(4) és (5) bekezdésében említett 
hiteltámogatás összegét is megállapítja, 
valamint a hiteltámogatásban részesülő 
tagállam által végrehajtandó további 
anticiklikus reformokat és beruházási 
projekteket, beleértve a kiegészítő 
mérföldköveket és célokat is.

Or. en
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Módosítás 203
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a reformok és a beruházási 
projektek ismertetése és a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tervezett 
összköltsége;

b) az anticiklikus reformok és a 
beruházási projektek ismertetése és a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
tervezett összköltsége;

Or. en

Módosítás 204
Mathilde Androuët

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés – c pont – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2) a reformok befejezése tekintetében 
az az időszak, amelyen belül a reformokat 
végre kell hajtani, legkésőbb a határozat 
elfogadásától számított négy év lehet;

törölve

Or. fr

Módosítás 205
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés – c pont – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2) a reformok befejezése tekintetében 
az az időszak, amelyen belül a reformokat 
végre kell hajtani, legkésőbb a határozat 
elfogadásától számított négy év lehet;

törölve

Or. en
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Módosítás 206
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a tervezett mérföldkövek és célok 
teljesítéséhez kapcsolódó releváns 
mutatók; valamint

törölve

Or. en

Módosítás 207
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios 
Kympouropoulos, Tom Berendsen, Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Lena Düpont

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 208
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben a Bizottság negatív 
értékelést ad a tagállam által benyújtott 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervről, a 
javaslatnak a tagállam általi benyújtásától 
számított négy hónapon belül közölnie kell 

(5) Amennyiben a Bizottság negatív 
értékelést ad a tagállam által benyújtott 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervről, a 
javaslatnak a tagállam általi benyújtásától 
számított három hónapon belül közölnie 
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az értékelés megfelelő indokolását. kell az értékelés megfelelő indokolását.

Or. en

Módosítás 209
Raffaele Fitto

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben a Bizottság negatív 
értékelést ad a tagállam által benyújtott 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervről, a 
javaslatnak a tagállam általi benyújtásától 
számított négy hónapon belül közölnie kell 
az értékelés megfelelő indokolását.

(5) Amennyiben a Bizottság negatív 
értékelést ad a tagállam által benyújtott 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervről, a 
javaslatnak a tagállam általi benyújtásától 
számított három hónapon belül közölnie 
kell az értékelés megfelelő indokolását.

Or. it

Módosítás 210
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A d) pontban a végrehajtásra 
vonatkozóan említett intézkedéseket és 
ütemtervet, az e) pontban említett, a 
tervezett mérföldkövek és a célok 
eléréséhez kapcsolódó releváns mutatókat, 
az f) pontban említett igazoló adatokhoz 
való bizottsági hozzáférést biztosító 
intézkedéseket, valamint adott esetben a 
(4) bekezdés g) pontjában említett, a 
hiteltámogatás folyósításához kapcsolódó 
további mérföldköveket és célokat az (1) 
bekezdésben említett határozat elfogadását 
követően a Bizottság és a tagállam által 
közösen meghatározandó operatív 
szabályokban kell részletesebben 
ismertetni.

(6) A d) pontban a végrehajtásra 
vonatkozóan említett intézkedéseket és 
ütemtervet, az f) pontban említett igazoló 
adatokhoz való bizottsági hozzáférést 
biztosító intézkedéseket, valamint adott 
esetben a (4) bekezdés g) pontjában 
említett, a hiteltámogatás folyósításához 
kapcsolódó további mérföldköveket és 
célokat az (1) bekezdésben említett 
határozat elfogadását követően a Bizottság 
és a tagállam által közösen 
meghatározandó operatív szabályokban 
kell részletesebben ismertetni.
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Or. en

Módosítás 211
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a Bizottság úgy véli, 
hogy az érintett tagállam által előterjesztett 
okok indokolják a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv módosítását, a 
Bizottság a 16. cikk rendelkezéseinek 
megfelelően értékeli az új tervet, és a 17. 
cikknek megfelelően a kérelem hivatalos 
benyújtásától számított négy hónapon belül 
új határozatot hoz.

(2) Amennyiben a Bizottság úgy véli, 
hogy az érintett tagállam által előterjesztett 
okok indokolják a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv módosítását, a 
Bizottság a 16. cikk rendelkezéseinek 
megfelelően értékeli az új tervet, és a 17. 
cikknek megfelelően a kérelem hivatalos 
benyújtásától számított három hónapon 
belül új határozatot hoz.

Or. en

Módosítás 212
Raffaele Fitto

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a Bizottság úgy véli, 
hogy az érintett tagállam által előterjesztett 
okok indokolják a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv módosítását, a 
Bizottság a 16. cikk rendelkezéseinek 
megfelelően értékeli az új tervet, és a 17. 
cikknek megfelelően a kérelem hivatalos 
benyújtásától számított négy hónapon belül 
új határozatot hoz.

(2) Amennyiben a Bizottság úgy véli, 
hogy az érintett tagállam által előterjesztett 
okok indokolják a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv módosítását, a 
Bizottság a 16. cikk rendelkezéseinek 
megfelelően értékeli az új tervet, és a 17. 
cikknek megfelelően a kérelem hivatalos 
benyújtásától számított három hónapon 
belül új határozatot hoz.

Or. it

Módosítás 213



AM\1213024HU.docx 145/161 PE655.985v02-00

HU

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

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a Bizottság úgy véli, 
hogy az érintett tagállam által 
előterjesztett okok nem indokolják a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
módosítását, a kérelmet annak hivatalos 
benyújtásától számított négy hónapon 
belül elutasítja, miután lehetőséget adott 
az érintett tagállamnak arra, hogy a 
Bizottság megállapításainak közlésétől 
számított egy hónapos időtartamon belül 
megtegye észrevételeit.

törölve

Or. en

Módosítás 214
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében
Katalin Cseh

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 215
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo
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Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben az érintett tagállam a 
felfüggesztéstől számított hat hónapos 
időtartamon belül nem hozta meg a 
szükséges intézkedéseket, a Bizottság a 
költségvetési rendelet 14. cikkének (1) 
bekezdése alapján törli a pénzügyi 
hozzájárulás összegét, miután lehetőséget 
adott az érintett tagállamnak arra, hogy a 
bizottsági megállapítások közlésétől 
számított két hónapon belül megtegye 
észrevételeit.

törölve

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Amennyiben az érintett tagállam a 
17. cikk (1) bekezdésében említett 
határozat elfogadásának napjától 
számított tizennyolc hónapon belül nem 
mutat fel kézzelfogható előrehaladást a 
vonatkozó mérföldkövek és célok 
tekintetében, a pénzügyi hozzájárulás 
összegét a költségvetési rendelet 14. 
cikkének (1) bekezdése alapján törölni 
kell.

törölve

A Bizottság a pénzügyi hozzájárulás 
törlésére vonatkozó határozatot hoz, 
miután lehetőséget adott az érintett 
tagállamnak arra, hogy a kézzelfogható 
előrehaladás elmaradását megállapító 
bizottsági értékelés közlésétől számított két 
hónapos időtartamon belül megtegye 
észrevételeit.
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Or. en

Módosítás 217
Raffaele Fitto

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 7 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Amennyiben az érintett tagállam a 
17. cikk (1) bekezdésében említett 
határozat elfogadásának napjától számított 
tizennyolc hónapon belül nem mutat fel 
kézzelfogható előrehaladást a vonatkozó 
mérföldkövek és célok tekintetében, a 
pénzügyi hozzájárulás összegét a 
költségvetési rendelet 14. cikkének (1) 
bekezdése alapján törölni kell.

(7) Amennyiben az érintett tagállam a 
17. cikk (1) bekezdésében említett 
határozat elfogadásának napjától számított 
huszonnégy hónapon belül nem mutat fel 
kézzelfogható előrehaladást a vonatkozó 
mérföldkövek és célok tekintetében, a 
pénzügyi hozzájárulás összegét a 
költségvetési rendelet 14. cikkének (1) 
bekezdése alapján törölni kell.

Or. it

Módosítás 218
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az érintett tagállam évente jelentést tesz a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
megvalósítása terén elért eredményekről, 
beleértve a 17. cikk (6) bekezdésében 
említett operatív szabályokat is.

Or. en



PE655.985v02-00 148/161 AM\1213024HU.docx

HU

Módosítás 219
Elżbieta Kruk

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A végrehajtás előrehaladásáról történő jelentéstétel időszakát meg kell hosszabbítani, 
elkerülendő az európai szemeszter túlterhelését és a túlzott terheket.

Módosítás 220
Josianne Cutajar

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
végrehajtása terén elért eredményekről 
szóló jelentéstétel eszközeként 
alkalmazandók.

Or. en

Módosítás 221
Corina Crețu

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 223
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében
Katalin Cseh

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 224
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében
Katalin Cseh

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 225
Corina Crețu, Josianne Cutajar

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 226
Niklas Nienaß

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) biztosítják a kiegészítő jelleget, a 
szinergiát, a koherenciát és a 
konzisztenciát a különböző uniós, nemzeti, 
illetve adott esetben regionális szintű 
eszközök között, különösen az uniós 
alapokból finanszírozott intézkedések 
tekintetében, a tervezési szakaszban és a 
végrehajtás során egyaránt;

a) biztosítják a kiegészítő jelleget, a 
szinergiát, a koherenciát és a 
konzisztenciát a különböző uniós, nemzeti, 
illetve regionális szintű eszközök között, 
különösen az uniós alapokból 
finanszírozott intézkedések tekintetében, a 
tervezési szakaszban és a végrehajtás során 
egyaránt;

Or. en
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Módosítás 227
Niklas Nienaß

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) biztosítják a szoros együttműködést 
a végrehajtás uniós, nemzeti és adott 
esetben regionális szintű felelősei között az 
e rendelet alapján létrehozott eszközök 
célkitűzéseinek elérése érdekében.

c) biztosítják a szoros együttműködést 
a végrehajtás uniós, nemzeti és regionális 
szintű felelősei között az e rendelet alapján 
létrehozott eszközök célkitűzéseinek 
elérése érdekében.

Or. en

Módosítás 228
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében
Katalin Cseh

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A teljesítményjelentési rendszer 
biztosítja, hogy a tevékenységek 
végrehajtásának nyomon követésére 
vonatkozó adatokat és az eredményeket 
hatékonyan, eredményesen és időben 
összegyűjtsék. A kohéziós politika és a 
várostervezés területét érintő, nemek 
szerinti adatok széles körű hiányának 
kezelése érdekében a tagállamok a nemek 
szerinti adatoknak megfelelő adatgyűjtési 
módszereket vezetnek be. Ennek érdekében 
az uniós finanszírozás címzettjeire 
vonatkozóan arányos jelentéstételi 
követelményeket kell megállapítani.

Or. en

Módosítás 229
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Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdésben említett 
tevékenységekre vonatkozó jelentéstétel 
céljából a Bizottság adott esetben 
felhasználhatja az európai szemeszter 
keretében a Bizottság által hivatalosan 
elfogadott vonatkozó dokumentumok 
tartalmát.

törölve

Or. en

Módosítás 230
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az értékelő jelentés értékeli 
különösen a célkitűzések 
megvalósulásának mértékét, az erőforrások 
felhasználásának hatékonyságát és az uniós 
hozzáadott értéket.

Or. en

Módosítás 231
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

rendelet által létrehozott eszközök átfogó 
értékeléséből áll és információt tartalmaz 
azok közép- vagy hosszú távú hatásáról.

Or. en

Módosítás 232
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében
Katalin Cseh

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Európai Unió által a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
révén nyújtott segítség láthatóvá tétele 
érdekében a tagállamoknak a 
közszolgálati műsorszolgáltatás 
igénybevételével tájékoztatniuk kell 
polgáraikat az eszköz keretében 
finanszírozott projektekről. A tagállam 
GDP-jének 0,1 százalékát meghaladó 
beruházások esetén az Európai Bizottság 
egy képviselőjének jelen kell lennie az 
átadóünnepségen, kiemelve az Európai 
Unió általi beruházást.

Or. en

Módosítás 233
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében
Katalin Cseh

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Kommunikációs tevékenységei 
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során a Bizottság kihasználja az érdekelt 
felek helyi hálózatait annak biztosítása 
érdekében, hogy a pénzeszközök gyorsan 
eljussanak a rászoruló 
kedvezményezettekhez, és ki lehessen 
iktatni az eszköz keretében rendelkezésre 
álló pénzösszegekkel kapcsolatos 
információk útjában álló akadályokat.

Or. en

Módosítás 234
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság tájékoztatási és 
kommunikációs tevékenységeket végez az 
e rendelet által létrehozott eszközökhöz, 
azok intézkedéseihez és eredményeihez 
kapcsolódóan. Az e rendelet által 
létrehozott eszközhöz allokált pénzügyi 
forrásokat ezenfelül az Unió azon 
politikai prioritásaira vonatkozó 
intézményi kommunikáció költségeinek 
fedezésére is kell fordítani, amelyek 
kapcsolódnak a 4. cikkben említett 
célkitűzésekhez.

törölve

Or. en

Módosítás 235
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hozzájárul-e az érintett 
tagállamoknak címzett országspecifikus 

törölve
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ajánlásokban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott más releváns 
dokumentumokban azonosított kihívások 
hatékony kezeléséhez;

Or. en

Módosítás 236
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv becsült összköltségére vonatkozóan a 
tagállam által benyújtott indokolás 
arányos-e a gazdaságra és a 
foglalkoztatásra gyakorolt várható hatással;

Or. en

Módosítás 237
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv tartalmaz-e a reformok és a 
közberuházási projektek végrehajtására 
irányuló, koherens csomagot alkotó 
intézkedéseket;

f) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv tartalmaz-e az anticiklikus reformok 
és a közberuházási projektek 
végrehajtására irányuló, koherens 
csomagot alkotó intézkedéseket;

Or. en

Módosítás 238
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo
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Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.1. A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hozzájárul az érintett 
tagállamoknak címzett országspecifikus 
ajánlásokban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott más releváns 
dokumentumokban azonosított kihívások 
hatékony kezeléséhez.

2.1. A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hozzájárul az érintett 
tagállamok által készített egyedi 
jelentésekben azonosított kihívások 
hatékony kezeléséhez.

Or. en

Módosítás 239
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hozzájárul az érintett 
tagállamoknak címzett országspecifikus 
ajánlásokban – beleértve a költségvetési 
szempontokat – vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott más releváns 
dokumentumokban azonosított kihívások 
hatékony kezeléséhez,

— A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hozzájárul a tagállamok 
egyedi jelentéseiben azonosított kihívások 
hatékony kezeléséhez, beleértve a 
költségvetési szempontokat,

Or. en

Módosítás 240
Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.1 pont – 1 bekezdés – 2 albekezdés – 1 
franciabekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro

Módosítás 241
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.1 pont – 1 bekezdés – 6 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A – A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv hozzájárul az országspecifikus 
ajánlásokban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb vonatkozó 
dokumentumokban azonosított kihívások 
eredményes kezeléséhez, és a terv 
megfelelő választ nyújt az érintett tagállam 
gazdasági és társadalmi helyzetére.

A – A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv hozzájárul az érintett tagállam által 
előterjesztett egyedi jelentésekben 
azonosított kihívások eredményes 
kezeléséhez, és a terv megfelelő választ 
nyújt az érintett tagállam gazdasági és 
társadalmi helyzetére.

Or. en

Módosítás 242
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.1 pont – 1 bekezdés – 7 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

B – A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv hozzájárul az országspecifikus 
ajánlásokban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb vonatkozó 
dokumentumokban azonosított kihívások 

B – A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv hozzájárul az érintett tagállam által 
előterjesztett egyedi jelentésekben 
azonosított kihívások részleges 
kezeléséhez, és a terv részben megfelelő 
választ nyújt az érintett tagállam gazdasági 
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részleges kezeléséhez, és a terv részben 
megfelelő választ nyújt az érintett tagállam 
gazdasági és társadalmi helyzetére.

és társadalmi helyzetére.

Or. en

Módosítás 243
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.1 pont – 1 bekezdés – 8 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

C – A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv nem járul hozzá az országspecifikus 
ajánlásokban vagy a Bizottság által az 
európai szemeszter keretében hivatalosan 
elfogadott egyéb vonatkozó 
dokumentumokban azonosított kihívások 
kezeléséhez, és a terv nem nyújt megfelelő 
választ az érintett tagállam gazdasági és 
társadalmi helyzetére.

C – A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv nem járul hozzá az érintett tagállam 
által előterjesztett egyedi jelentésekben 
azonosított kihívások kezeléséhez, és a terv 
nem nyújt megfelelő választ az érintett 
tagállam gazdasági és társadalmi 
helyzetére.

Or. en

Módosítás 244
Daniel Buda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro
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Módosítás 245
Corina Crețu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.4. A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan segíti a 
növekedési potenciál erősítését, a 
munkahelyteremtést, valamint a gazdasági 
és társadalmi reziliencia fokozását az 
érintett tagállamban, enyhíti a válság 
gazdasági és társadalmi hatásait, valamint 
hozzájárul a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió javításához.

2.4. A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan segíti a 
növekedési potenciál erősítését, a 
munkahelyteremtést – beleértve a fiatalok 
és a nők számára biztosított 
munkahelyeket –, valamint a gazdasági és 
társadalmi reziliencia fokozását az érintett 
tagállamban, enyhíti a válság gazdasági és 
társadalmi hatásait, valamint hozzájárul a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
javításához.

Or. en

Módosítás 246
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.5 pont – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 1 
franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— A tagállam elegendő információt 
és bizonyítékot szolgáltatott arra 
vonatkozóan, hogy a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv becsült 
összköltségének összege megfelelő 
(„észszerű”),

törölve

Or. en

Módosítás 247
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.5 pont – 1 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

továbbá törölve
– a tagállam elegendő információt és 
bizonyítékot szolgáltatott arra 
vonatkozóan, hogy a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv becsült 
összköltségének összege összhangban van 
a tervezett reformok és beruházások 
jellegével és típusával („valószerű”),

Or. en


