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ELFOGADOTT SZÖVEGEK

P9_TA(2021)0047
Az uniós helyreállítási tájékoztató és a pénzügyi közvetítőkre vonatkozó 
célzott kiigazítások a Covid19-világjárványt követő helyreállítás elősegítése 
érdekében ***I
Az Európai Parlament 2021. február 11-i jogalkotási állásfoglalása az (EU) 2017/1129 
rendeletnek a Covid19-világjárványt követő helyreállítás elősegítése érdekében az uniós 
helyreállítási hátterű tájékoztató és a pénzügyi közvetítőkre vonatkozó célzott 
kiigazítások tekintetében történő módosításáról szóló európai parlament és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról (COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2020)0281),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 
és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9-
0206/2020),

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

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2020. október 29-i 
véleményére1,

– tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 74. cikkének (4) bekezdése 
alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2020. 
december 16-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament 
álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) 
bekezdésével összhangban,

– tekintettel eljárási szabályzatának 59. cikkére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A9-0228/2020),

1 HL C 10., 2021.1.11., 30. o.



1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát;

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

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



P9_TC1-COD(2020)0155

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2021. február 11-én került 
elfogadásra a Covid19-válságot követő helyreállítás támogatása érdekében az (EU) 
2017/1129 rendeletnek az uniós helyreállítási tájékoztató és a pénzügyi közvetítőkre 
vonatkozó célzott kiigazítások tekintetében történő, valamint a 2004/109/EK irányelvnek 
az egységes elektronikus beszámolási formátum éves pénzügyi beszámolók 
elkészítéséhez való használata tekintetében történő módosításáról  zóló (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) 2021/337 rendelettel.)



MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

A Bizottság nyilatkozata

A Bizottság tudomásul veszi, hogy a tájékoztatóról szóló rendelet módosítására az uniós 

helyreállítási tájékoztató bevezetése érdekében irányuló bizottsági javaslatról elért politikai 

megállapodás magában foglalja az átláthatósági irányelv módosítását, amely elhalasztja az 

európai egységes elektronikus formátum (ESEF) használatával készített pénzügyi jelentések 

elkészítésére vonatkozó követelményt. Ez a halasztás nem szerepelt a Bizottság eredeti 

javaslatában. A Bizottság úgy véli, hogy az ESEF elhalasztása nincsen összhangban a 

minőségi jogalkotás uniós elveivel és a Bizottság kezdeményezési jogával. Ezért nem 

szolgálhat precedensként. Mivel az ESEF elhalasztása nem jár jelentős szakpolitikai 

változásokkal, és tükrözi azokat a nehéz körülményeket, amelyekkel a vállalkozások a 

Covid19-világjárvány miatt szembesülnek, a Bizottság nem fog az elfogadása útjába állni.


