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RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó üdvözli a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozására irányuló 
javaslatot, amelynek célja, hogy nagyszabású pénzügyi támogatást nyújtson annak érdekében, 
hogy a tagállamok gazdaságai ellenállóbbakká váljanak, és felkészültebbek legyenek a jövőre.

Az előadó hangsúlyozni kívánja a közlekedési ágazat fontosságát a Covid19-világjárvány 
idején. A válság rávilágított az áruszállítás megfelelő működésének fontosságára az ellátás 
biztonsága szempontjából, valamint arra, hogy a kritikus fontosságú munkavállalók számára 
biztosított tömegközlekedés elengedhetetlen a válság enyhítéséhez. Következésképpen az 
európai közlekedési rendszer rezilienciájának növelése stratégiai jelentőségű kérdés. Az előadó 
emlékeztet továbbá arra, hogy a közlekedési és az idegenforgalmi ágazat a Covid19-
világjárvány által leginkább sújtott ágazatok közé tartozik, ezért különös figyelmet igényelnek 
európai szinten, valamint a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervekben.

Az európai gazdaság gyors helyreállítása olyan kiforrott projektekbe való beruházást igényel, 
amelyek nagy potenciállal rendelkeznek a növekedés és a munkahelyteremtés támogatására: az 
azonosított szükségletek, a beruházási hátralék és a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére 
irányuló kiforrott projektek meglévő portfóliója jelentős lehetőségeket kínál e tekintetben.

Mivel olyan ágazatról van szó, amely az európai szén-dioxid-kibocsátás több mint 25%-áért 
felelős, és amelyben eddig csak korlátozott mértékű kibocsátás-csökkentést sikerült elérni, 
elsőbbséget kell biztosítani a közlekedés dekarbonizációjának támogatását célzó 
beruházásoknak, összhangban az európai szemeszter keretében tett, meglévő országspecifikus 
ajánlásokkal, valamint a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervekkel. 

Az Európai Unió továbbra is globális vezető szerepet tölt be a közlekedésben. Ami az uniós 
exportágazatokat illeti, a közlekedés élvezi az exportérték egyik legnagyobb arányát, beleértve 
a repüléstechnikai, a vasúti vagy gépjárműipari termékeket és a szolgáltatásokat. Ez a vezető 
szerep azonban most megkérdőjeleződik, és meg kell védeni, többek között zöld technológiák 
alkalmazása, digitális transzformáció és az innováció melletti mélyebb elkötelezettség révén. 

Az előadó határozottan úgy véli, hogy ambiciózus beruházásokra van szükség a közlekedési 
ágazatban a TEN-T törzshálózat fő szakaszainak és csomópontjainak kiépítéséhez, valamint 
szükség esetén a nemzeti finanszírozás vagy az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből 
és/vagy a regionális szakpolitikai alapokból származó finanszírozás kiegészítéséhez. A 
támogatásnak biztosítania kell a TEN-T folyosókra vonatkozó munkatervekben meghatározott 
szakaszok időben történő befejezését, és prioritásként kell kezelnie azokat a munkálatokat, 
amelyek a 2021–2023 közötti időszakban elvégezhetők. 

Prioritásként kell kezelni az alacsony kibocsátású és a kibocsátásmentes járművek és hajók 
bevezetését. Az ilyen beruházásoknak magukban kell foglalniuk a szükséges elektromos és 
egyéb töltőinfrastruktúrát, ahol tartós hiányosságok állnak fenn, különösen a távolsági 
közlekedés, a kikötők és a kevésbé sűrűn lakott területek tekintetében. Magában kell foglalnia 
továbbá a fenntartható városi mobilitás fejlesztését, többek között a flottákat és a multimodális 
utazás iránti igényeket. Emellett fontos az intelligens közlekedésszervezési rendszerek és a 
mobilitási szolgáltatási megoldások bevezetése, miközben az európai adatstratégia fontos 
elemeként a közös európai mobilitási adattér megvalósításának is tükröződnie kell a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközhöz kapcsolódó prioritásokban.

Az előadó felhívja a figyelmet annak kockázatára, hogy tekintettel az időszak rövidségére és a 
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Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtásában a nemzeti keretek hangsúlyára, az 
eszköz végrehajtása és a források elosztása a rövid határidők tartása érdekében torzulhat. Az 
előadó úgy véli, hogy egy ilyen megközelítés ellentétes lenne az eszköz eredeti céljával, és ezt 
meg kell akadályozni.

Az előadó hangsúlyozza, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz nem vezethet az 
egységes piac egyenlő versenyfeltételei torzulásának magasabb kockázatához. Az ilyen 
torzulás növelné az Unión belüli gazdasági különbségeket, és súlyosbítaná Európa hosszú távú 
növekedési kihívásait. Helyreállítási és rezilienciaépítési terveik előkészítése és végrehajtása, 
valamint a reformokra és a beruházásokra irányuló javaslatok kidolgozása során a 
tagállamoknak figyelembe kell venniük az EUMSZ 107. cikkét, valamint az állami 
támogatások keretrendszerét és annak korlátozásait. Az egységes piac megfelelő működése, 
valamint a versenyre és az állami támogatásokra vonatkozó szabályai az európai fogyasztók és 
vállalkozások javát szolgálják, és szükségesek a verseny indokolatlan torzulásának 
elkerüléséhez. A Bizottságnak ezért továbbra is be kell töltenie az uniós Szerződések szerinti 
azon szerepét, hogy egyenlő versenyfeltételeket biztosít az EU egységes piacán.

A munkanélküliségi indexet, amely egy adott tagállam társadalmi-gazdasági kapacitásának 
alkotóeleme, befolyásolja a tagállam munkaerő-migrációjának Unión belüli alakulása. 
Amennyiben egy tagállam a kivándorlás növekedésével szembesül, az nemcsak GDP-jét érinti, 
hanem az elosztási kulcs szerves részét képező munkanélküliségi rátáját is csökkenti. Bár 
statisztikailag pontos, előfordulhat, hogy a munkanélküliség csökkenése nem fedi fel az adott 
tagállam valódi társadalmi-gazdasági helyzetét. Ezért a kiegyensúlyozott Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköznek a céljaival összhangban történő végrehajtására irányuló fő 
törekvés elősegítése érdekében a javasolt munkanélküliségi rátát az egyes tagállamoknak 
tulajdonított kapcsolódó migrációs áramlásoknak megfelelően ki kell igazítani.

Az előadó elismeri, hogy a migrációs áramlásoknak az elosztási kulcsba való beépítése kihívást 
jelenthet, tekintettel arra, hogy sürgősen szükség van a Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközre, és hogy alaposan meg kell vizsgálni e jelentős korrekció végrehajtásának módját. Az 
előadó az elosztási kulcs e további részét olyan alapvető elemnek tekinti, hogy véleménye 
szerint amennyiben politikailag nem lehet megállapodni annak a jelenlegi javaslatba való 
belefoglalásról, azt a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz következő felülvizsgálata vagy 
folytatása során kell figyelembe venni.

MÓDOSÍTÁSOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot és a Gazdasági 
és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi 
módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Covid19-világjárvány 2020 eleji (4) A Covid19-világjárvány 2020 eleji 
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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.

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, különösen a válság által 
leginkább sújtott gazdasági ágazatokban, 
például a közlekedésben és az 
idegenforgalomban. 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.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A korábbi tapasztalatok azt (6) A korábbi tapasztalatok azt 
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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.

mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 
visszaesik, továbbá hogy ennek hatásai 
leginkább a közszolgáltatásokat és a 
társadalom legmarginalizáltabb 
csoportjait sújtják. Ugyanakkor a jelenlegi 
helyzetben a helyreállítás felgyorsításához 
és a hosszú távú növekedési potenciál 
megerősítéséhez elengedhetetlenül fontos 
támogatni a beruházásokat, elkerülve 
ugyanakkor a múltban a társadalmi és 
környezeti károk tekintetében elkövetett 
hibákat. A tiszta energiára való átállás 
elősegítésére, valamint a lakásszektor és 
más kulcsfontosságú gazdasági ágazatok 
energiahatékonyságának javítására 
irányuló zöld és digitális technológiákba, 
továbbá az innovációba, a fenntartható 
mobilitásba és közlekedési 
infrastruktúrába, többek között az 
fenntartható alternatív üzemanyag-
infrastruktúrákba, 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.

Módosítás 3

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 

(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 
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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.

segítséget biztosítson az európai gazdaság 
helyreállításához, különösen a jelentős 
veszteséget elszenvedő ágazatokban, 
például a közlekedésben és az 
idegenforgalomban, továbbá fokozza 
rezilienciáját, felgyorsítva a reformok és a 
kapcsolódó közberuházások végrehajtását 
a tagállamokban. Az eszköznek átfogónak 
kell lennie és hasznosítania kell a Bizottság 
és a tagállamok által más eszközök és 
programok végrehajtásából nyert 
tapasztalatokat. Annak érdekében, hogy a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközt 
a lehető legnagyobb mértékben ki 
lehessen aknázni, és céljait maximálisan 
teljesíthesse, az ösztönzőket úgy kell 
megtervezni, hogy ösztönözzék a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
teljes körű végrehajtását. Ezért a 
pénzeszközök kifizetésének arányosnak 
kell lennie a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv végrehajtásának 
mértékével, és kifizetésre csak akkor 
kerülhet sor, ha az adott mérföldkövek 
elérését a Bizottság ellenőrizte.

Módosítás 4

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 

(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 e rendelettel 
létrehozott eszköz hozzá fog járulni az 
éghajlati szempontok és a környezeti 
fenntarthatóság érvényesítéséhez, valamint 
annak az átfogó célnak az eléréséhez, hogy 
az uniós költségvetési kiadások 30%-a 
forduljon éghajlat-politikai célkitűzések 
támogatására. Az eszköz felgyorsítja a 
gazdaság egy tisztább, ellenállóbb és szén-
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támogatására. dioxid-semleges gazdasággá történő 
strukturális átalakítását. E tekintetben a 
nemzeti terveknek innovatív és 
fenntartható helyreállítást kell 
tartalmazniuk és megvalósítaniuk: a 
közlekedési ágazatban például ki lehet 
tűzni azt a célt, hogy „Európát úttörővé 
kell tenni a mobilitás terén az intelligens 
autonóm rendszerek fejlesztése révén”. Az 
eszköznek elsősorban a kutatást, az 
innovációt, a körforgásos megoldásokat 
(például új üzemanyagok, megosztott 
járműhasználat stb.) és a leginkább 
környezetbarát közlekedési módokat (azaz 
vasút és vízi utak) kell támogatnia, 
amelyeket mielőbb korszerűsíteni kell az 
energiahatékonyságuk (elektromos hajók, 
hidrogén, alternatív üzemanyagok) és 
hozzáférhetőségük további javítása 
érdekében, különösen a legtávolabbi 
területeken.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Mivel a közlekedési ágazat az 
uniós szén-dioxid-kibocsátás több mint 
25%-áért felelős, elsőbbséget kell 
biztosítani a közlekedés 
dekarbonizációjának támogatását célzó 
beruházásoknak, összhangban az európai 
szemeszter keretében tett, meglévő 
országspecifikus ajánlásokkal, valamint a 
nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervekkel.
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Módosítás 6

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, ugyanakkor 
megvédje a környezetet. Ennek érdekében 
az eszköznek hozzá kell járulna a 
tagállamok rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javításához, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítéséhez, külön hangsúlyt fektetve a 
jelentősebb mértékben érintett ágazatokra, 
így az idegenforgalomra és a 
közlekedésre, és támogatva a digitális és 
karbonsemleges körforgásos gazdaságra 
való átállást, melynek célja 2050-re 
megvalósítani a karbonsemleges Európát, 
figyelembe véve az egyes régiók és 
tagállamok gazdasági fejlettségében 
mutatkozó, meglévő különbségeket, 
helyreállítva ezáltal az uniós gazdaságok 
növekedési potenciálját és hosszú távú 
versenyképességét a válságot követően, 
elősegítve a munkahelyteremtést, a 
munkavállalók továbbképzését és 
átképzését, valamint előmozdítva a 
fenntartható növekedést, továbbá a 
gazdaság strukturális átalakítását és az 
innovatív és fenntartható újraiparosítást, 
hozzájárulva ugyanakkor a nemek közötti 
egyenlőség megvalósításához is.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Tekintettel arra, hogy a zöld 
átállás és a digitális transzformáció 
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tekintetében nagy szükség van az 
innovációra, kiemelten kell kezelni a 
közlekedési ágazatot, különösen a 
kibocsátásmentes mobilitás és a szükséges 
járművek és infrastruktúra fejlesztésére 
irányuló projekteket, a fenntartható 
alternatív üzemanyagok fejlesztését és a 
fenntartható, határokon átnyúló e-
mobilitási infrastruktúra fejlesztését és 
kiépítését, valamint a zöld hidrogénre, az 
intelligens forgalomirányítási 
rendszerekre és az önvezető 
gépjárművekre való átállást.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
14 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14b) Az eszköznek hozzá kell járulnia a 
TEN-T törzshálózat fő szakaszainak és 
átfogó hálózatai csomópontjainak 
kiépítéséhez, valamint szükség esetén ki 
kell egészítenie a nemzeti finanszírozást 
vagy az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszközből és/vagy a regionális 
szakpolitikai alapokból származó 
finanszírozást. A támogatásnak 
biztosítania kell a TEN-T folyosókra 
vonatkozó munkatervekben meghatározott 
szakaszok időben történő befejezését, és 
prioritásként kell kezelnie azokat a 
munkálatokat, amelyek a 2021–2024 
közötti időszakban elvégezhetők.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz egyedi 

(15) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz egyedi 
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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.

célkitűzése az, hogy a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekben a reformokra 
és beruházásokra vonatkozóan 
meghatározott mérföldkövek és célok 
megvalósítása céljából pénzügyi 
támogatást nyújtson valamennyi 
tagállamban. Ezt az egyedi célkitűzést az 
érintett tagállamokkal szoros 
együttműködésben kell megvalósítani.

Módosítás 10

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 

(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. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek kidolgozása során 
a tagállamoknak konzultálniuk kell a 
regionális és/vagy helyi hatóságokkal, a 
nemzeti parlamentekkel és valamennyi 
érdekelt féllel. Az európai zöld 
megállapodás és a digitális menetrend 
prioritásainak körébe tartozó fellépések 
ösztönzése érdekében a terveknek a 
digitális és karbonsemleges körforgásos 
gazdaságra való átállás szempontjából 
releváns intézkedéseket is meg kell 
határozniuk. Az intézkedéseknek lehetővé 
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tiszteletben tartása mellett kell folytatni. 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.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A tagállamoknak kulcsfontosságú 
célnak kell tekinteniük a fenntartható 
közlekedési infrastruktúráknak a TEN-T 
törzshálózat és az átfogó hálózatok 
mentén történő fejlesztését és 
digitalizálását a megfelelő területeken és a 
határokon átnyúló csomópontokban a 
Covid19-világjárványt követő 
helyreállítást célzó nemzeti beruházási 
tervek keretében.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
16 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16b) A helyreállítást célzó nemzeti 
beruházási tervek keretében a 
tagállamoknak fokozott pénzügyi 
erőfeszítéseket kell tenniük a fenntartható 
közlekedésben az interoperabilitás 
szempontjából kulcsfontosságú 
technológiák – például az ERTMS – 
bevezetésére, hogy hozzájáruljanak a 
fenntartható és interoperábilis európai 
vasúti térség létrehozására irányuló 
átfogó célhoz.
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Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
16 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16c) A fenntartható és intelligens 
európai közlekedési térség létrehozása 
szükségszerűen magában foglalja egy 
interoperábilis és digitalizált vasúti 
hálózat megvalósítását a TEN-T mentén, 
az ERTMS kiépítése révén, amelynek 
összköltsége nem kevesebb, mint 
15 milliárd EUR. A nemzeti helyreállítási 
terveknek ezért hozzá kell járulniuk ehhez 
a célkitűzéshez, és ki kell egészíteniük az 
ERTMS TEN-T hálózatok mentén történő 
kiépítésére irányuló erőfeszítéseket. A 
Bizottságnak minden szükséges 
kezdeményezést meg kell tennie e cél 
elérése érdekében.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
16 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16d) A rezilienciaépítési eszköz 
keretében csak akkor van mód 
finanszírozásra, ha a tagállam teljes 
mértékben tiszteletben tartja a 
jogállamiságot, valamint a tagállamokban 
a jogállamiság tekintetében fennálló, 
általánossá vált hiányosságok esetén az 
Unió költségvetésének védelméről szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatról szóló, 2019. április 4-i 
európai parlamenti jogalkotási 
állásfoglalásban1a meghatározott 
rendelkezéseket.
___________________
1a Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0349.
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) Helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveik előkészítése és végrehajtása, 
valamint a reformokra és a 
beruházásokra irányuló javaslatok 
kidolgozása során a tagállamoknak 
figyelembe kell venniük az EUMSZ 107. 
cikkét, valamint az állami támogatások 
keretrendszerét és annak korlátozásait. A 
belső piac megfelelő működése, valamint 
a versenyre és az állami támogatásokra 
vonatkozó szabályai az európai fogyasztók 
és vállalkozások javát szolgálják, és 
szükségesek a verseny indokolatlan 
torzulásának elkerüléséhez. A 
Bizottságnak ezért továbbra is be kell 
töltenie az uniós Szerződések szerinti azon 
szerepét, hogy egyenlő versenyfeltételeket 
biztosít a belső piacon. A Bizottságnak az 
állami támogatási intézkedésekre 
vonatkozó megfelelő döntéseket a lehető 
legrövidebb időn belül kell meghoznia 
annak érdekében, hogy lehetővé tegye a 
vállalkozásoknak nyújtott gazdasági 
támogatás gyors folyósítását.

Módosítás 16

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 

(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 
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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 releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal. A folyamat során törekedni 
kell a Bizottság és a tagállamok közötti 
szoros együttműködésre, és ki kell 
alakítani azt.

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

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervekben a mérföldköveket és célokat 
tartalmazó indikatív ütemterv 
felvázolására vonatkozó követelmény nem 
korlátozhatja olyan bonyolultabb 
infrastrukturális beruházások tervbe 
foglalásának lehetőségét, amelyek 
végrehajtási ideje meghaladhatja a hét 
évet.

Módosítás 18

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; a terv várhatóan tartós hatást 
gyakorol-e az érintett tagállamra; a 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 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, 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 digitális és 
karbonsemleges körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz, például az infrastruktúra 
megerősítése és a konnektivitás és a 
közlekedés javítása révén, valamint az 
átállásból eredő kihívások kezeléséhez; a 
terv várhatóan tartós hatást gyakorol-e az 
érintett tagállamra; a terv várhatóan 
hatékonyan segíti-e a növekedési potenciál 
erősítését, a munkahelyteremtést, valamint 
a gazdasági, környezeti 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 és a nemek közötti és 
gazdasági egyenlőtlenségek 
csökkentéséhez; 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 



AD\1217462HU.docx 17/50 PE653.990v03-00

HU

eredményes végrehajtását, a javasolt 
mérföldkövekre és célokra, valamint a 
kapcsolódó mutatókra is kiterjedően.

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.

Módosítás 19

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 
fizetendő támogatáshoz rendelkezésre álló 
összeg 70%-át 2022. december 31-ig 
jogilag le kell kötni. A fennmaradó 
összeget 2024. december 31-ig kell jogilag 
lekötni. A források gyors elosztása 
elengedhetetlen a Covid19-válság európai 
gazdaságra gyakorolt hatásainak 
enyhítéséhez.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) Tekintettel arra, hogy a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
végrehajtása tekintetében rövid távra 
fókuszálnak és a hangsúlyt a nemzeti 
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keretekre helyezik, fennáll annak a 
kockázata, hogy az alapok elsősorban a 
határidő betartása érdekében történő 
végrehajtása fog elsőbbséget élvezni az 
alapok eredeti céljának ellenőrzésével 
szemben.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
27 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27b) A tagállamoknak nemzeti 
helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveikbe be kell építeniük az olyan 
határokon átnyúló és több országot érintő 
projektekbe való beruházásokat, amelyek 
hozzájárulhatnak a gazdaság 
helyreállításához és európai hozzáadott 
értéket teremtenek, tiszteletben tartva 
ugyanakkor az Unió 2050-re vonatkozó 
klímasemlegességi célkitűzését. Annak 
érdekében, hogy támogassa a 
tagállamokat nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveik elkészítésében, a 
Bizottságnak össze kell állítania az 
európai hozzáadott értéket képviselő 
projektek nem kimerítő listáját, beleértve 
– de nem kizárólagosan – a turizmus 
fenntarthatóságának javítására, a TEN-T 
hálózatokat megvalósító infrastruktúrák 
korszerűsítésére, a hiányzó, határokon 
átnyúló vasúti összeköttetések 
biztosítására, az aktív mobilitás javítására, 
az aeronautikai ágazatba történő 
beruházások ösztönzésére és a belvízi utak 
hajózhatóságának előmozdítására, 
valamint az ERTMS európai 
árufuvarozási folyosókon történő 
fejlesztésének előmozdítására irányuló 
projekteket.

Módosítás 22
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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 
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.

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

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés
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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 két 
hónapon belül új döntést kell hoznia.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Az uniós költségvetésből származó 
pénzeszközök hatékony és következetes 
allokációja, valamint a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás elvének 
tiszteletben tartása érdekében az e rendelet 
alapján hozott intézkedéseknek 
konzisztensnek kell lenniük a folyamatban 
lévő uniós programokkal és ki kell 
egészíteniük azokat, ugyanakkor el kell 
kerülni ugyanazon kiadások kettős 
finanszírozását. Ennek jegyében a 
Bizottságnak és a tagállamoknak a 
folyamat minden szakaszában biztosítaniuk 
kell az eredményes koordinációt a 
finanszírozási források közötti 
konzisztencia, koherencia, kiegészítő jelleg 
és szinergiák garantálása érdekében. E 
célból a tagállamokat kötelezni kell arra, 
hogy a terveiknek a Bizottsághoz való 
benyújtásakor ismertessék a meglévő vagy 
tervezett uniós finanszírozásra vonatkozó 
releváns információkat. Az eszköz 
keretében nyújtott támogatásnak ki kell 
egészítenie az egyéb uniós alapok és 
programok keretében nyújtott támogatást, 
továbbá az eszköz keretében finanszírozott 
reform- és beruházási projektek 
támogatásban részesülhetnek más uniós 

(35) Az uniós költségvetésből származó 
pénzeszközök hatékony és következetes 
allokációja, valamint a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás elvének 
tiszteletben tartása érdekében az e rendelet 
alapján hozott intézkedéseknek 
konzisztensnek kell lenniük a folyamatban 
lévő uniós programokkal és ki kell 
egészíteniük azokat, ugyanakkor el kell 
kerülni ugyanazon kiadások kettős 
finanszírozását. Ennek jegyében a 
Bizottságnak és a tagállamoknak a 
folyamat minden szakaszában biztosítaniuk 
kell az eredményes koordinációt a 
finanszírozási források közötti 
konzisztencia, koherencia, átláthatóság, 
kiegészítő jelleg és szinergiák garantálása 
érdekében. E célból a tagállamokat 
kötelezni kell arra, hogy a terveiknek a 
Bizottsághoz való benyújtásakor 
ismertessék a meglévő vagy tervezett uniós 
finanszírozásra vonatkozó releváns 
információkat. Az eszköz keretében 
nyújtott támogatásnak ki kell egészítenie az 
egyéb uniós alapok és programok 
keretében nyújtott támogatást, továbbá az 
eszköz keretében finanszírozott reform- és 
beruházási projektek támogatásban 
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programokból és eszközökből, feltéve, 
hogy a támogatás nem ugyanazokat a 
költségeket fedezi.

részesülhetnek más uniós programokból és 
eszközökből, feltéve, hogy a támogatás 
nem ugyanazokat a költségeket fedezi.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
35 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35a) Az uniós gazdaság gyors 
helyreállítása olyan kiforrott projektekbe 
való beruházást igényel, amelyek nagy 
potenciállal rendelkeznek a növekedés, a 
gazdaság széntelenítése és a 
munkahelyteremtés támogatására; az 
azonosított szükségletek, a beruházási 
hátralék és a közlekedési infrastruktúra 
fejlesztésére irányuló kiforrott projektek 
meglévő portfóliója jelentős lehetőségeket 
kínál e tekintetben.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
35 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35b) Az annak értékelése során 
használt kritériumokat, hogy a projektek 
rendelkeznek-e uniós szintű hozzáadott 
értékkel, közzé kell tenni, hogy elkerüljék 
az ellentmondásos vagy rövidlátó, 
egymással össze nem hangolt nemzeti 
megközelítéseket; a fenntartható 
közlekedés területén például a határokon 
átnyúló kapcsolatokat előmozdító 
projekteknek hosszú távon pozitív hatása 
lehet az Unió gazdaságára és 
társadalmára.

Módosítás 27
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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 és az uniós finanszírozás 
végső kedvezményezettjeire nehezedő – 
adminisztratív terheket. Adott esetben e 
követelményeknek kulcsfontosságú 
teljesítménymutatókat is magukban kell 
foglalniuk, amelyek alapján értékelhetők az 
eszközök tényleges hatásai.

Módosítás 28

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 
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.

(37) Célszerű, hogy a Bizottság a 
rendelettel létrehozott eszköz 
végrehajtásáról félévente jelentést nyújtson 
be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. E 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. Tartalmaznia kell továbbá 
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az egyes tagállamok helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveiben felvázolt egyes 
mérföldkövek, célok és a megfelelő 
mutatók elérése felé tett előrehaladást is.

Módosítás 29

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 
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 

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

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet létrehozza a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközt (a továbbiakban: 
az eszköz).

E rendelet létrehoz egy ideiglenes 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközt 
(a továbbiakban: az eszköz).

Módosítás 31
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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 2050-ig megvalósuló 
digitális és karbonsemleges körforgásos 
gazdaságra történő átállással, a 
fenntartható idegenforgalommal, 
közlekedési infrastruktúrával és a minden 
közlekedési mód tekintetében a 
fenntartható alternatív üzemanyagok és a 
fenntartható, különösen a TEN-T 
törzshálózatokhoz kapcsolódó, határokon 
átnyúló infrastruktúra fejlődésével, az 
intelligens közlekedésirányítási 
rendszerekkel, az önvezető járművekkel, 
az e-mobilitással, a zöld hidrogénre való 
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, a környezet védelmével és 
az üvegházhatásúgáz-kibocsátások 
csökkentésével, valamint a pénzügyi 
rendszerek stabilitásával és a jól működő 
egységes piaccal összefüggő szakpolitikai 
területek tartoznak.

Módosítás 32

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 

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése a helyreállítás támogatása és 
az Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának előmozdítása a tagállamok 
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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.

rezilienciájának, kritikus 
infrastruktúrájának és 
alkalmazkodóképességének javítása révén, 
figyelembe véve a legkülső régiókat, 
enyhítve a válság társadalmi, területi, 
regionális és gazdasági hatásait, többek 
között a gazdasági egyenlőtlenségek 
enyhítése és a digitális és karbonsemleges 
körforgásos gazdaságra való átállás révén, 
hozzájárulva ezáltal az Unió gazdaságai 
növekedési potenciáljának és hosszú távú 
versenyképességének helyreállításához, 
előmozdítva a munkahelyteremtést és a 
munkavállalók továbbképzésének és 
átképzésének előmozdítására irányuló 
erőfeszítéseket a Covid19-válságot 
követően, valamint az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedést és az 
összekapcsoltságot az Unión belüli 
pénzügyi támogatás hozzáadott értékének 
megőrzése mellett.

Módosítás 33

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 reformokra 
és beruházásokra vonatkozóan 
meghatározott mérföldkövek és célok 
megvalósítása céljából. A tagállamok 
biztosítják, hogy helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveik teljes mértékben 
összhangban legyenek az európai zöld 
megállapodás célkitűzéseivel, elősegítve a 
gazdaság átalakítását és előmozdítva a 
társadalmi igazságosságot. Ezt az egyedi 
célkitűzést az érintett tagállamokkal szoros 
együttműködésben kell megvalósítani.
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Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az 5. cikk (1) bekezdésének 
a) pontjában említett összeg legfeljebb 
10%-át lehet elkülöníteni az 5a. cikkben 
meghatározott az európai hozzáadott 
értéket képviselő projektek 
finanszírozására.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
Európai hozzáadott értéket képviselő 

projektek
Az 5. cikk (1) bekezdésének ba) pontjában 
meghatározott összeget olyan európai 
hozzáadott értéket képviselő projektek 
finanszírozására kell felhasználni, 
amelyek lefedik Európa területét és 
jelentős mértékben hozzájárulnak a zöld 
és digitális átálláshoz, valamint a 
Covid19-válságot követő gazdasági 
helyreállításhoz. Az európai hozzáadott 
értéket képviselő projekteket az érintett 
tagállamok a javasolt projekt alapján 
közösen, a Bizottság pedig értékelési 
eljárása révén vezetik be az allokált összeg 
biztosítása érdekében. A Bizottság 
javaslatot tesz az európai hozzáadott 
értéket képviselő projektek nem kimerítő 
listájára, amely meghatározza a részt vevő 
tagállamokat, az összegeket, a 
mérföldköveket és a célokat.
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Módosítás 36

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, a 
nemzeti, regionális és helyi hatóságokkal 
és minden érdekelt féllel 
együttműködésben. Ezek a tervek 2024. 
december 31-ig 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.

Módosítás 37

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) 

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 
európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
kihívásokkal és prioritásokkal, különösen 
azokkal, amelyek a 3. cikkben felsorolt 
szakpolitikai területek és a 
klímasemlegesség 2050-ig történő 
elérésnek célkitűzése szempontjából 
lényegesek, és teljes mértékben 
tiszteletben tartják a „jelentős károkozás 
elkerülését célzó” elvet. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveknek emellett 
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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.

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

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

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

22 […] 22 […]

Módosítás 38

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A fogyasztási kiadások és a 
rendszeres, folyamatos költségvetési 
kiadások nem jogosultak finanszírozásra, 
kivéve, ha a tagállam bizonyítani tudja, 
hogy azok a 4. cikkel összhangban hosszú 
távú hatásokkal fognak járni, hogy 
finanszírozásuk fenntarthatósága az 
eszköz futamidejét követően biztosított 
lesz, és hogy az államháztartási 
egyenlegre gyakorolt negatív hatás csak 
átmeneti, teljes összhangban a tagállamok 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveire 
vonatkozó bizottsági iránymutatással.

Módosítás 39
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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 és a 
hosszú távú versenyképességet, a 
munkahelyteremtést, valamint a gazdasági 
és társadalmi rezilienciát az érintett 
tagállamban, hogyan mozdítja elő a 
határon átnyúló közlekedési 
infrastruktúra fejlesztését, enyhíti a válság 
gazdasági és társadalmi hatásait, különös 
figyelemmel a válság által leginkább 
sújtott mikrovállalkozásokra és kkv-kra, 
valamint miként járul hozzá a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió és a 
konvergencia javításához;

Módosítás 40

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 digitális és a 
karbonsemleges körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz, illetve az azokból eredő 
kihívások kezeléséhez, különös tekintettel 
a fenntartható közlekedési 
infrastruktúrába tett szükséges 
beruházásokra és a fenntartható 
alternatív üzemanyagok fejlesztésére 
valamennyi közlekedési módban;

Módosítás 41

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

ca) annak kifejtése, hogy a tervben 
szereplő intézkedések miként járulnak 
hozzá a klímasemleges Európa 2050-ig 
történő megvalósítására vonatkozó 
általános célkitűzéshez, és hogy ez miként 
igazodik a nemzeti energia- és 
klímatervhez, illetve a területi 
szempontból méltányos átállási tervekhez;

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) annak kifejtése, hogy a terv 
hogyan járul hozzá a nemek közötti 
egyenlőség elérésére és a gazdasági 
egyenlőtlenségek csökkentésére vonatkozó 
célkitűzéshez;

Módosítás 43

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, célok és a 
reformok végrehajtására vonatkozó, 
legfeljebb négyéves időtartamra, valamint 
a beruházások végrehajtására vonatkozó, 
legfeljebb hétéves időtartamra szóló 
indikatív menetrend, a hosszabb időkeretet 
igénylő végrehajtási időszakkal 
rendelkező összetett infrastrukturális 
beruházások kivételével;
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Módosítás 44

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) arra vonatkozó biztosíték, hogy 
pénzügyi támogatást csak olyan 
vállalkozásoknak nyújtanak, amelyek 
tiszteletben tartják az alkalmazandó 
kollektív szerződéseket, és székhelyüket 
nem olyan adóparadicsomokban jegyezték 
be, amelyek szerepelnek a Tanács nem 
együttműködő adójoghatóságokat 
tartalmazó uniós listáján;

Módosítás 45

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 
hozzájárulását a digitális és 
karbonsemleges körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz, és ebből a célból a 
következő kritériumokat veszi figyelembe:

Módosítás 46

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 digitális és 
karbonsemleges körforgásos gazdaságra 
történő átálláshoz, illetve az azokból eredő 
kihívások kezeléséhez, és biztosítja-e a 
fenntartható és reziliens infrastruktúra 
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eszközeit;

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a terv hozzájárul-e a 
klímasemleges Európa 2050-ig történő 
megvalósítására vonatkozó általános 
célkitűzéshez, és ez miként igazodik a 
tagállami nemzeti energia- és 
klímatervhez, illetve a területi 
szempontból méltányos átállási tervekhez;

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a terv hozzájárul-e a nemek közötti 
egyenlőség elérésére és a gazdasági 
egyenlőtlenségek csökkentésére vonatkozó 
célkitűzéshez;

Módosítás 49

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 

(1) A Bizottság a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tagállam általi 
hivatalos benyújtását követő két hónapon 
belül felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
útján határozatot fogad el. A határozat a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
értékelésén, valamint az érintett 
tagállammal folytatott kommunikáción 
alapul, és tartalmazza a lehetséges 
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végrehajtandó reformokat és beruházási 
terveket, beleértve a mérföldköveket és a 
célokat, valamint a 11. cikknek 
megfelelően allokált pénzügyi 
hozzájárulást.

korrekciókat. Abban az esetben, ha a 
Bizottság pozitív értékelést ad a tagállam 
által benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervről, a határozat 
meghatározza a tagállam által 
végrehajtandó reformokat és beruházási 
terveket, beleértve a mérföldköveket és a 
célokat, valamint a 11. cikknek 
megfelelően allokált pénzügyi 
hozzájárulást.

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a részletekben fizetendő pénzügyi 
hozzájárulás attól az időponttól kezdve, 
amikor a tagállam kielégítő módon 
végrehajtotta a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv végrehajtásához 
kapcsolódóan megállapított 
mérföldköveket és célokat;

a) a részletekben fizetendő pénzügyi 
hozzájárulás attól az időponttól kezdve, 
amikor a tagállam teljes körűen, nagyrészt 
vagy részben végrehajtotta a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv végrehajtásához 
kapcsolódóan megállapított 
mérföldköveket és célokat;

Módosítás 51

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 két hónapon belül közölnie kell 
az értékelés megfelelő indokolását. Az 
érintett tagállam benyújthat egy másik 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervet, és 
felhasználhatja a technikai támogatási 
eszközt is.
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Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ezeket az (1) és a (2) bekezdésben 
említett végrehajtási jogi aktusokat a 27. 
cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

törölve

Módosítás 53

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 két hónapon belül 
új határozatot hoz.

Módosítás 54

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 

(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 két hónapon belül elutasítja, 
miután lehetőséget adott az érintett 
tagállamnak arra, hogy a Bizottság 
megállapításainak közlésétől számított egy 
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hónapos időtartamon belül megtegye 
észrevételeit.

hónapos időtartamon belül megtegye 
észrevételeit.

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A bizottsági végrehajtási jogi 
aktussal jóváhagyott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben foglalt, elfogadott 
vonatkozó mérföldkövek és célok 
teljesítését követően az érintett tagállam a 
pénzügyi hozzájárulás és adott esetben a 
hitelrészlet kifizetésére irányuló, kellően 
indokolt kérelmet nyújt be a Bizottságnak. 
Ilyen kifizetési kérelmeket a tagállamok 
félévente nyújthatnak be a Bizottsághoz. A 
Bizottság a kérelem kézhezvételétől 
számított két hónapon belül értékeli, hogy 
a 17. cikk (1) bekezdésében említett 
határozatban előírt vonatkozó 
mérföldköveket és célokat kielégítő módon 
végrehajtották-e. Az értékelés során a 17. 
cikk (6) bekezdésében említett operatív 
megállapodást is figyelembe kell venni. A 
Bizottságot munkájában szakértők 
segíthetik.

(3) A bizottsági felhatalmazáson 
alapuló jogi aktussal jóváhagyott 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervben 
foglalt, elfogadott vonatkozó mérföldkövek 
és célok teljesítését követően az érintett 
tagállam a pénzügyi hozzájárulás és adott 
esetben a hitelrészlet kifizetésére irányuló, 
kellően indokolt kérelmet nyújt be a 
Bizottságnak. Ilyen kifizetési kérelmeket a 
tagállamok félévente nyújthatnak be a 
Bizottsághoz. A Bizottság a kérelem 
kézhezvételétől számított két hónapon 
belül értékeli, hogy a 17. cikk (1) 
bekezdésében említett határozatban előírt 
vonatkozó mérföldköveket és célokat 
kielégítő módon végrehajtották-e. Az 
értékelés során a 17. cikk (6) bekezdésében 
említett operatív megállapodást is 
figyelembe kell venni. A Bizottságot 
munkájában szakértők segíthetik.

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
19 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a. cikk
Jogállamiság

(1) A rezilienciaépítési eszköz 
keretében csak akkor lehet finanszírozást 
nyújtani, ha a tagállam nem mutat 
általános hiányosságokat a jogállamiság 
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tekintetében. A Bizottság mérlegeli a 19a. 
cikk (2) bekezdésének vagy a 19a. cikk (3) 
bekezdésének megsértését annak 
értékelésekor, hogy egy tagállam jogosult-
e finanszírozásra a rezilienciaépítési 
eszköz keretében.
(2) Amennyiben a szabálysértések a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
elveit vagy az Unió pénzügyi érdekeinek 
védelmét érintik vagy veszélyeztetik, 
különösen a következők tekintendők a 
jogállamiság tekintetében fennálló, 
általánossá vált hiányosságoknak:
a) a bíróság függetlenségének 
veszélyeztetése, beleértve az 
igazságszolgáltatási feladatok autonóm 
módon történő gyakorlására vonatkozó 
képesség bármely korlátozását, a 
függetlenség garanciáiba való külső 
beavatkozással, az ítélkezés külső 
utasításra történő korlátozásával, az 
igazságügyi személyzet kinevezésére vagy 
szolgálati feltételeire vonatkozó szabályok 
önkényes felülvizsgálásával, az 
igazságügyi személyzet bármilyen módon 
történő, a pártatlanságukat veszélyeztető 
befolyásolásával vagy az ügyvédi 
munkakör függetlenségének 
befolyásolásával;
b) a közigazgatási szervek – többek 
között a bűnüldöző hatóságok – által 
hozott önkényes vagy jogszerűtlen 
határozatok megelőzésének, kijavításának 
és szankcionálásának elmulasztása, a 
megfelelő működésüket befolyásoló 
pénzügyi és emberi erőforrások 
visszatartása vagy az összeférhetetlenség 
elkerülésének elmulasztása;
c) a jogorvoslati lehetőségek 
rendelkezésre állásának és 
hatékonyságának korlátozása, többek 
között korlátozó eljárási szabályok révén, 
az ítéletek végrehajtásának hiánya, illetve 
a jogsértések hatékony kivizsgálásának, 
büntetőeljárás alá vonásának vagy 
szankcionálásának korlátozása;
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d) valamely tagállam arra irányuló 
adminisztratív kapacitásának 
veszélyeztetése, hogy eleget tudjon tenni 
az uniós tagsággal járó 
kötelezettségeknek, beleértve az uniós 
jogot alkotó szabályok, normák és 
politikák hatékony végrehajtására való 
képességet;
e) azon intézkedések, amelyek 
gyengítik az ügyvéd és ügyfele közötti 
bizalmas kommunikáció védelmét.
(3) Azok a tagállamok, amelyek az 
EUMSZ 7. cikke szerinti eljárás tárgyát 
képezik, csak a 19. cikkel összhangban 
meghatározott pénzügyi hozzájárulás 
25%-ában részesülhetnek.

Módosítás 57

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 negyedévente jelentést tesz a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
megvalósítása terén elért eredményekről, 
beleértve a 17. cikk (6) bekezdésében 
említett operatív szabályokat és a javasolt 
egyedi mérföldkövek, célkitűzések és a 
kapcsolódó mutatók megvalósítását 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.

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés
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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 felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusával elfogadott 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveket 
a kézhezvételt követően legkésőbb egy 
hónappal 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. Ilyen 
esetben a Bizottság a Parlamenttel és a 
Tanáccsal együttműködve dönt arról, 
hogyan lehet a kitakart információkat 
bizalmas módon hozzáférhetővé tenni a 
társjogalkotó számára.

Módosítás 59

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 adott esetben regionális és helyi 
szintű eszközök között, különösen az uniós 
alapokból finanszírozott intézkedések 
tekintetében, a tervezési szakaszban és a 
végrehajtás során egyaránt;

Módosítás 60

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 

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

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) előmozdítják az olyan kiforrott 
projektek gyors befejezését, amelyek nagy 
potenciállal rendelkeznek a növekedés 
támogatása és a munkahelyteremtés 
tekintetében, és amelyek tartós pozitív 
hatást gyakorolnak a gazdaságra és a 
társadalomra; és

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) értékelési kritériumokat tesznek 
közzé a projektek uniós hozzáadott 
értékük szerinti mérése érdekében, és 
rangsorolják ezek megvalósítását;

Módosítás 63

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok helyreállítási és 
rezilienciaépítési programjainak 
értékelésekor a Bizottság ösztönzi és 
kiemelten kezeli azokat a projekteket, 
amelyek határokon átnyúló jellegűek, és 
két vagy több tagállamot kapcsolnak 
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össze.

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Éves jelentés Féléves jelentés

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság éves jelentést nyújt be 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
az e rendeletben meghatározott eszköz 
végrehajtásáról.

(1) A Bizottság féléves nyilvános 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak az e rendeletben 
meghatározott eszköz végrehajtásáról.

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az éves jelentésnek információkat 
kell tartalmaznia az eszköz keretében 
érintett tagállamok helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervei terén elért 
előrehaladásról.

(2) A féléves jelentésnek információkat 
kell tartalmaznia az eszköz keretében 
érintett tagállamok helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervei terén elért 
előrehaladásról.

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az éves jelentés a következő 
információkat tartalmazza:

(3) A féléves jelentés a következő 
információkat tartalmazza:

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az Európai Uniós Helyreállítási 
Eszköz keretében az eszközhöz rendelt, 
előző évi bevételek összege költségvetési 
sorok szerinti bontásban, valamint az, hogy

a) Az Európai Uniós Helyreállítási 
Eszköz keretében az eszközhöz rendelt, 
előző évi bevételek összege költségvetési 
sorok és tagállamok szerinti bontásban, 
valamint az, hogy

Módosítás 69

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, a feltételességi 
rendelkezések megfelelőségét, valamint az 
erkölcsi veszélyekkel kapcsolatos 
kockázatok értékelését. Az értékelő 
jelentés figyelembe veszi azt is, hogy 
továbbra is releváns-e mindegyik 
célkitűzés és intézkedés.

Módosítás 70

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

(1) Az uniós finanszírozás címzettjei 
elismerik az uniós finanszírozás eredetét, 
és (különösen az intézkedések és azok 
eredményeinek népszerűsítésekor) 
gondoskodnak annak láthatóságáról azáltal, 
hogy következetes, hatékony és arányos 
módon célzott információkat juttatnak el 
többféle közönségnek, köztük a médiának 
és a nyilvánosságnak.

(1) Az uniós finanszírozás címzettjei 
elismerik az uniós finanszírozás eredetét, 
és (különösen az intézkedések és azok 
eredményeinek népszerűsítésekor) 
gondoskodnak annak láthatóságáról azáltal, 
hogy offline és online egyaránt feltüntetik 
az Unió emblémáját, utalva arra, hogy az 
intézkedéseket a „Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz” támogatta, 
továbbá hogy következetes, hatékony és 
arányos módon célzott információkat 
juttatnak el többféle közönségnek, köztük a 
médiának és a nyilvánosságnak.

Módosítás 71

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.

(2) A Bizottság felhasználóbarát 
módon tájékoztatási és kommunikációs 
tevékenységeket végez annak érdekében, 
hogy felhívja a polgárok, vállalkozások, 
különösen a kkv-k és a közigazgatások 
figyelmét az e rendelet által létrehozott 
eszközök útján biztosított pénzügyi 
erőforrásokra, valamint annak 
intézkedéseire és eredményeire. 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.

Módosítás 72

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



PE653.990v03-00 44/50 AD\1217462HU.docx

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az intézkedések és azok 
eredményeinek népszerűsítése során az 
uniós támogatás kedvezményezettjeinek be 
kell vonniuk az Európai Parlament azon 
képviselőit, akik a kedvezményezettek 
régióit képviselik.

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottságot munkájában egy 
bizottság segíti. Ez a bizottság a 
182/2011/EU rendelet értelmében vett 
bizottság.

törölve

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az e bekezdésre történő 
hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. 
cikke alkalmazandó.

törölve

Módosítás 75
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 16. cikk (3) bekezdésével összhangban a 
Bizottság értékeli a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek jelentőségét és 
koherenciáját, valamint hozzájárulásukat a 
zöld és digitális átálláshoz, és ebből a 
célból figyelembe veszi a következő 

A 16. cikk (3) bekezdésével összhangban a 
Bizottság értékeli a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek jelentőségét és 
koherenciáját, valamint hozzájárulásukat a 
digitális és karbonsemleges körforgásos 
gazdaságra való átálláshoz, és ebből a 
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kritériumokat: célból figyelembe veszi a következő 
kritériumokat:

Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 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 tartalmaz-e olyan 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
hozzájárulnak a digitális és 
karbonsemleges körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz és az átállásból eredő 
kihívások kezeléséhez;

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a terv hozzájárul-e a nemek közötti 
egyenlőség elérésére és a gazdasági 
egyenlőtlenségek csökkentésére vonatkozó 
célkitűzéshez;

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 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, enyhíti-e a válság 
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gazdasági és társadalmi hatásait, valamint 
hozzájárul-e a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió javításához;

gazdasági és társadalmi hatásait, 
megerősíti-e az idegenforgalmat, valamint 
hozzájárul-e a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió javításához;

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv tartalmaz-e az infrastruktúra 
megerősítésére, valamint a konnektivitás 
és a közlekedés javítására irányuló 
intézkedéseket;

Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.1 pont – 1 bekezdés – 4 albekezdés – 1 francia 
bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv átfogó és megfelelő választ ad az 
érintett tagállam gazdasági és társadalmi 
helyzetére.

— a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv átfogó és megfelelő választ ad az 
érintett tagállam gazdasági, környezeti és 
társadalmi helyzetére.

Módosítás 81

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 

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

elfogadott egyéb vonatkozó 
dokumentumokban azonosított kihívások 
eredményes kezeléséhez, és a terv 
megfelelő választ nyújt az érintett tagállam 
gazdasági, környezeti és társadalmi 
helyzetére.

Módosítás 82

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 
részleges kezeléséhez, és a terv részben 
megfelelő választ nyújt az érintett tagállam 
gazdasági és társadalmi helyzetére.

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 
részleges kezeléséhez, és a terv részben 
megfelelő választ nyújt az érintett tagállam 
gazdasági, környezeti és társadalmi 
helyzetére.

Módosítás 83

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 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, 
környezeti és társadalmi helyzetére.
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Módosítás 84

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.2 A terv magában foglal olyan 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
hozzájárulnak a zöld és digitális átálláshoz, 
illetve az azokból eredő kihívások 
kezeléséhez.

2.2 A terv magában foglal olyan 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
hozzájárulnak a digitális és 
karbonsemleges körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz és a fenntartható és 
ellenálló infrastruktúra fejlesztéséhez, 
illetve az azokból eredő kihívások 
kezeléséhez.

Módosítás 85

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2.4 A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan hatékonyan segíti a 
növekedési potenciál erősítését, a 
munkahelyteremtést, 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 és a tagállam 
infrastruktúrája javításához.
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