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A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozása ***I
Az Európai Parlament 2021. február 10-i jogalkotási állásfoglalása a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatról (COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2020)0408),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 
és 175. cikkének harmadik bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát 
benyújtotta a Parlamenthez (C9-0150/2020),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2020. július 16-i véleményére1,

– tekintettel a Régiók Bizottságának 2020. október 14-i véleményére2,

– tekintettel az illetékes bizottságok által az eljárási szabályzat 74. cikkének (4) bekezdése 
alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2020. 
december 22-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament 
álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) 
bekezdésével összhangban,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság és a Gazdasági és Monetáris Bizottság által az 
eljárási szabályzat 58. cikke alapján folytatott közös tanácskozásokra,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 

1 HL C 364., 2020.10.28., 132. o.
2 HL C 440., 2020.12.18., 160. o.



Bizottság, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság, a Költségvetési Ellenőrző 
Bizottság és a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére, 

– tekintettel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság módosítások formájában 
előterjesztett álláspontjára,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság levelére,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság és a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére 
(A9-0214/2020),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. jóváhagyja a Parlament, a Tanács és a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt együttes 
nyilatkozatát;

3. jóváhagyja a Parlament és a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt együttes 
nyilatkozatát;

4. tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatait;

5. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát másik 
szöveggel váltja fel, lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

6. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.



P9_TC1-COD(2020)0104

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2021. február 10-én került 
elfogadásra a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról szóló (EU) 
2021/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel 

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik 
a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2021/241 rendelettel.)



MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG EGYÜTTES 

NYILATKOZATA A „NEXT GENERATION EU” KÖRNYEZETVÉDELMI 

CÉLKITŰZÉSEIHEZ HOZZÁJÁRULÓ KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁHOZ 

SZÜKSÉGES JELENTÉSTÉTELI KÖVETELMÉNYEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

A Bizottság emlékeztet az európai zöld megállapodás közös politikai törekvéseire. Ennek 

keretében hangsúlyozza azt a törekvését, hogy a tőkepiacokon a NextGenerationEU 

szükségleteihez igénybe veendő források legalább 30%-át a környezetvédelmi 

célkitűzésekhez hozzájáruló kötvények kibocsátása révén teremtse elő.

A három intézmény megállapodik abban, hogy alaposan megvizsgálja a tagállamok 

jelentéstételi kötelezettségeit megállapító szabályok bevezetésének lehetőségét annak 

biztosítása érdekében, hogy rendelkezésre álljanak a tőkepiacokon kölcsönzött pénzeszközök 

környezetvédelmi célkitűzésekhez való hozzájárulásának értékeléséhez szükséges 

információk. E célból a Bizottság arra fog törekedni, hogy 2021 első negyedévében erre 

irányuló jogalkotási javaslatot terjesszen elő.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A BIZOTTSÁG EGYÜTTES NYILATKOZATA A 

HATÉKONY ELLENŐRZÉSEKHEZ ÉS AUDITOKHOZ SZÜKSÉGES 

ADATGYŰJTÉSRŐL

Az Európai Parlament és a Bizottság emlékeztet arra, hogy hatékony ellenőrzéseket és 

auditokat kell biztosítani a kettős finanszírozás elkerülése, valamint a Helyreállítási és 

Rezilienciaépítési Eszköz által támogatott intézkedésekkel kapcsolatos csalás, korrupció és 

összeférhetetlenség megelőzése, felderítése és orvoslása érdekében. A két intézmény alapvető 

fontosságúnak tartja, hogy a tagállamok egységesített és interoperábilis elektronikus 

formátumban gyűjtsék és rögzítsék az uniós finanszírozás végső címzettjeire és 

kedvezményezettjeire vonatkozó adatokat és a Bizottság által biztosított egységes 

adatbányászati eszközt használjanak.

A BIZOTTSÁG KIEGÉSZÍTŐ NYILATKOZATA A HATÉKONY 

ELLENŐRZÉSEKHEZ ÉS AUDITOKHOZ SZÜKSÉGES ADATGYŰJTÉSRŐL

Az Európai Bizottság emlékeztet a közös rendelkezésekről szóló rendelet keretében e 



tárgyban tett egyoldalú nyilatkozatára, amely értelemszerűen alkalmazandó a Helyreállítási és 

Rezilienciaépítési Eszközről szóló rendelet  22. cikkére.

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA AZ ÉGHAJLATPOLITIKAI NYOMON 

KÖVETÉS MÓDSZERTANÁRÓL 

A Bizottság úgy véli, hogy a következetesség biztosítása érdekében a Helyreállítási és 

Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról szóló rendelet VI. mellékletében foglalt módszertant 

be kell építeni a közös rendelkezésekről szóló rendeletbe.


