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Módosítás 13
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Konkrét ajánlásai és strukturális 
reformjai alapján az európai szemeszter az 
EU beavatkozását szolgáló eszköz, 
amelynek célja a tagállamok fiskális és 
gazdaságpolitikájának felügyelete és 
behatárolása, és amely – a 
közszolgáltatások liberalizációjára, a 
munka deregulációjára és a megszorító 
politikák kikényszerítésére irányuló 
intézkedések alkalmazása céljából – 
gyakran él a zsarolás és a szankciók 
eszközével. Végrehajtása nehézkes 
gazdasági fejlődést, munkanélküliséget, 
szegénységet, valamint társadalmi-
gazdasági és területi egyenlőtlenségeket 
eredményez.

Or. pt

Módosítás 14
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A Covid19-világjárvány 2020 eleji 
kitörése rámutatott az EU által támogatott 
politikák hiányosságaira, márpedig az EU 
központosított hatalommal rendelkezik 
intézményeiben, és leszűkítette a 
tagállamok szuverén hatásköreit; 
deregulációt hajtott végre a munkaügyi 
kapcsolatokban, enyhítette a munkaidőre 
vonatkozó szabályokat, és csökkentette a 
munkavállalók jövedelmét; továbbá 
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demográfiai helyzethez kapcsolódó 
kihívásokat. A jelenlegi Covid19-
világjárvány, valamint a korábbi 
gazdasági és pénzügyi válság megmutatta, 
hogy az erős gazdasági és társadalmi 
struktúrákra épülő stabil és ellenálló 
gazdaságok és pénzügyi rendszerek 
kialakítása segíti a tagállamoknak abban, 
hogy hatékonyabban tudjanak reagálni a 
sokkokra és gyorsabban kilábaljanak a 
válságokból. A Covid19-válság közép- és 
hosszú távú következményei jelentős 
mértékben azon múlnak, hogy a 
tagállamok gazdaságai milyen gyorsan 
lábalnak ki a válságból, ez pedig attól 
függ, hogy a tagállamoknak milyen 
költségvetési mozgástér áll 
rendelkezésükre a válság társadalmi és 
gazdasági hatását mérséklő intézkedések 
megtételére, és mennyire reziliens a 
gazdaságuk. A gazdaságok strukturális 
gyengeségeinek kezelését és rezilienciájuk 
megerősítését célzó reformok és 
beruházások tehát elengedhetetlenek 
ahhoz, hogy a gazdaságok visszatérjenek 
a fenntartható fellendülés pályájára, és 
elkerülhető legyen az Unión belüli 
különbségek további elmélyülése.

hozzájárult a közszolgáltatások 
tönkretételéhez és privatizálásához. A 
Covid19-világjárvány azt bizonyítja, hogy 
a szabályozottabb munkafeltételekkel és 
közszolgáltatásokkal rendelkező 
tagállamok, amelyek egyetemes 
társadalmi válaszokat nyújtanak, és 
segítenek a strukturális kirekesztés 
kezelésében, fokozottabb rezilienciával 
rendelkeznek, és jobban képesek 
talpraállni.

Or. pt

Módosítás 15
Ciarán Cuffe

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

mértékű gazdasági és társadalmi 
következmények. A Covid19 fokozta a 
demográfiai helyzethez kapcsolódó 
kihívásokat. A jelenlegi Covid19-
világjárvány, valamint a korábbi gazdasági 
és pénzügyi válság és a kibontakozó 
éghajlati és biodiverzitási válság 
megmutatta, hogy az erős gazdasági, 
környezeti 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 és az éghajlati és biodiverzitási 
válság közép- és hosszú távú 
következményei jelentős mértékben azon 
múlnak, hogy a tagállamok gazdaságai 
milyen gyorsan enyhítik az említett 
válságokat, és milyen gyorsan lábalnak ki 
belőlük, ez pedig attól függ, hogy a 
tagállamoknak milyen költségvetési 
mozgástér áll rendelkezésükre a szóban 
forgó válságok társadalmi, környezeti 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. A 
fenntartható fellendülés pályájának ezért 
tiszteletben kell tartania az (EU) 2020/852 
rendelet 17. cikkében meghatározott „ne 
árts” elvét, valamint a fenntartható 
tevékenységekre vonatkozó uniós 
taxonómiát (2020/852 rendelet).

Or. en

Módosítás 16
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
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4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 17
Marco Campomenosi, Roman Haider

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A Covid19-világjárvány 2020 eleji 
kitörése az Unióban és az egész világon 
megváltoztatta az elkövetkező évek 
gazdasági kilátásait, ami miatt az Uniónak 
sürgős és összehangolt 
válaszintézkedéseket kell tennie annak 
érdekében, hogy kezelhetők legyenek a 
valamennyi tagállamot érintő, rendkívüli 
mértékű gazdasági és társadalmi 
következmények. A Covid19 fokozta a 
demográfiai helyzethez kapcsolódó 
kihívásokat. A jelenlegi Covid19-
világjárvány, valamint a korábbi gazdasági 
és pénzügyi válság megmutatta, hogy az 
erős 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 sikerül-e időben 
beavatkozni és elfogadni a válság 
társadalmi és gazdasági hatását mérséklő 
gazdasági intézkedéseket, és mennyire 
reziliens a gazdaságuk. A gazdaságok 
strukturális gyengeségeinek kezelését és 
rezilienciájuk megerősítését célzó 
reformok és beruházások tehát 
elengedhetetlenek ahhoz, hogy a 
gazdaságok visszatérjenek a fenntartható 
fellendülés pályájára, és elkerülhető legyen 
az Unión belüli különbségek további 
elmélyülése.

Or. en
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Módosítás 18
Ciarán Cuffe

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) A belföldi gazdaságok magas szintű 
rezilienciájának kialakítását és az 
alkalmazkodóképesség megerősítését célzó 
reformok végrehajtása az Unió 
szakpolitikai prioritásai közé tartozik. E 
reformok tehát nélkülözhetetlenek a 
gazdasági fellendülés fenntartható pályára 
állításához, a felfelé irányuló gazdasági és 
társadalmi konvergenciafolyamat 
támogatásához és az éghajlat és a 
környezet védelmének előmozdításához, 
ami mind munkalehetőségeket teremt. 
Ezért sürgősen elő kell mozdítani a 
függetlenítést vagy az elégségességet 
zászlajukra tűző szakpolitikákat, amelyek 
felismerik, hogy a végtelen gazdasági 
növekedés modellje közvetlenül felelős az 
éghajlati és a biodiverzitási válságért, és 
változatlan gazdasági logika mellett a 
jövőben még súlyosabb társadalmi és 
gazdasági válságokhoz vezet. A 
világjárvány okozta válságból való 
kilábalásnak tehát arra kell irányulnia, 
hogy alapvetően átalakítsa az Unió 
gazdaságát, hogy garantálja a társadalmi 
és éghajlati igazságosságot a jelenlegi és a 
jövőbeli generációk számára.

Or. en

Módosítás 19
Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 20
Marco Campomenosi, Roman Haider

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 21
Ciarán Cuffe
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Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 
visszaesik, továbbá hogy ennek 
eredményei leginkább a közszolgáltatások 
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 teljes mértékben fenntartható és 
digitális technológiákba, a fenntartható 
közlekedésbe, kapacitásokba és eljárásokba 
való beruházás fontos szerepet játszik a 
fenntartható fejlődés megvalósításában és a 
munkahelyteremtés elősegítésében. A fő 
ellátási láncok diverzifikációja révén 
lehetővé teszi azt is, hogy az Unió 
reziliensebb legyen, és kevésbé legyen 
másokra utalva.

Or. en

Módosítás 22
Benoît Lutgen

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

helyzetben a helyreállítás felgyorsításához 
és a hosszú távú növekedési potenciál 
megerősítéséhez elengedhetetlenül fontos 
támogatni a beruházásokat. Ambiciózus 
pénzügyi tervekre van szükség az ezekre 
leginkább rászoruló ágazatokban, 
konkrétan az egészségügyben, a 
közlekedésben és az idegenforgalomban. 
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.

Or. en

Módosítás 23
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Josianne Cutajar, Marianne Vind

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 
visszaesik. Ugyanakkor a jelenlegi 
helyzetben a helyreállítás felgyorsításához 
és a hosszú távú növekedési potenciál 
megerősítéséhez elengedhetetlenül fontos 
támogatni a beruházásokat. A tiszta 
energiára való átállás elősegítésére, 
valamint a lakásszektor és más 
kulcsfontosságú gazdasági ágazatok 
energiahatékonyságának javítására 
irányuló zöld és digitális technológiákba, 
kapacitásokba és eljárásokba való 

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 
visszaesik. Ugyanakkor a jelenlegi 
helyzetben a helyreállítás felgyorsításához 
és a hosszú távú növekedési potenciál 
megerősítéséhez elengedhetetlenül fontos 
támogatni a beruházásokat. A tiszta 
energiára való átállás elősegítésére, 
valamint a lakásszektor  
energiahatékonyságának javítására 
irányuló zöld és digitális technológiákba, 
kapacitásokba és eljárásokba való 
beruházás, valamint a közlekedési 
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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.

szektorban tett, az uniós szintű intelligens 
és fenntartható mobilitást és 
infrastruktúrát célzó beruházások fontos 
szerepet játszanak a fenntartható fejlődés 
megvalósításában és a munkahelyteremtés 
elősegítésében. A fő ellátási láncok 
diverzifikációja révén lehetővé teszi azt is, 
hogy az Unió reziliensebb legyen, és 
kevésbé legyen másokra utalva.

Or. en

Módosítás 24
Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-
Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 
visszaesik. Ugyanakkor a jelenlegi 
helyzetben a helyreállítás felgyorsításához 
és a hosszú távú növekedési potenciál 
megerősítéséhez elengedhetetlenül fontos 
támogatni a beruházásokat. A tiszta 
energiára való átállás elősegítésére, a 
korszerű közlekedési hálózatok, többek 
között alternatív üzemanyagokat 
hasznosító infrastruktúrák kiépítésére, 
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.

Or. en
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Módosítás 25
Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 
visszaesik. Ugyanakkor a jelenlegi 
helyzetben a helyreállítás felgyorsításához 
és a hosszú távú növekedési potenciál 
megerősítéséhez elengedhetetlenül fontos 
támogatni a beruházásokat. A tiszta 
energiára való átállás elősegítésére, 
valamint a lakásszektor, a közlekedés, az 
idegenforgalom, a gyártás 
energiahatékonyságának különösen a kkv-
kban és más kulcsfontosságú gazdasági 
ágazatokban történő 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.

Or. en

Módosítás 26
Marco Campomenosi, Roman Haider

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

visszaesik. Ugyanakkor a jelenlegi 
helyzetben a helyreállítás felgyorsításához 
és a hosszú távú növekedési potenciál 
megerősítéséhez elengedhetetlenül fontos 
támogatni a beruházásokat. A 
kulcsfontosságú gazdasági ágazatokban a 
technológiákba, innovációba, 
kapacitásokba és gyártási eljárásokba való 
beruházás fontos szerepet játszik a 
fenntartható fejlődés megvalósításában és a 
munkahelyteremtés elősegítésében. A fő 
ellátási láncok diverzifikációja révén 
lehetővé teszi azt is, hogy az Unió 
reziliensebb legyen, és kevésbé legyen 
másokra utalva.

Or. en

Módosítás 27
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

diverzifikációja révén lehetővé teszi azt is, 
hogy az Unió reziliensebb legyen, és 
kevésbé legyen másokra utalva.

Or. en

Módosítás 28
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A beruházások 
fenntarthatóságának megőrzése 
érdekében alapvető fontosságú annak 
biztosítása, hogy a finanszírozott projektek 
európai hozzáadott értékkel 
rendelkezzenek, és érzékelhető hatást 
fejtsenek ki az innováció, a növekedés és a 
munkahelyteremtés szempontjából. Ezért 
a fogyasztási kiadások és a rendszeres 
folyó költségvetési kiadások nem 
támogathatók.

Or. en

Módosítás 29
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Josianne Cutajar, Marianne Vind, Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az eszköz biztosítja a közlekedési 
és az idegenforgalmi ágazat 
vállalkozásainak, kkv-inak és a 
munkaerőjének befogadó és 
megkülönböztetéstől mentes 
helyreállítását, valamint támogatja a 
leginkább érintett régiókat és 
közösségeket.
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Or. en

Módosítás 30
Marco Campomenosi, Roman Haider

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 31
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(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) olyan állami beruházások 
megkönnyítése érdekében, amelyek 
képesek segíteni a tagállamok 
szükségleteinek és fejlesztési stratégiáinak 
megfelelő politikák végrehajtását, és 
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eszköznek átfogónak kell lennie és 
hasznosítania kell a Bizottság és a 
tagállamok által más eszközök és 
programok végrehajtásából nyert 
tapasztalatokat.

előmozdítani a méltányos bérezésű, 
kollektív tárgyalásokra alapuló 
tisztességes munkát; elősegítik az 
infrastruktúrába és a termelő ágazatokba 
történő állami beruházásokat, és 
támogatják a zöld és innovatív fejlődést, 
amely biztosítja a társadalmi és területi 
kohéziót, és amelyben a közlekedési 
ágazat e fejlődés mozgatórugója; valamint 
megerősítik a közszolgáltatásokat és 
azokba beruháznak, biztosítva a magas 
színvonalú, egyetemes és hozzáférhető 
társadalmi válaszokat, többek között a 
tömegközlekedéssel és annak 
interoperabilitásával kapcsolatosan. Az 
eszköznek átfogónak kell lennie és 
hasznosítania kell a Bizottság és a 
tagállamok által más eszközök és 
programok végrehajtásából nyert 
tapasztalatokat.

Or. pt

Módosítás 32
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

programok végrehajtásából nyert 
tapasztalatokat. Annak érdekében, hogy a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközt 
a legnagyobb 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 
teljesítését a Bizottság ellenőrizte.

Or. en

Módosítás 33
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(8) Ennek tükrében szükség van arra, 
hogy megerősítsük a tagállamok 
támogatásának jelenlegi keretét, és egy 
innovatív eszközön keresztül közvetlen 
pénzügyi támogatást nyújtsunk a 
tagállamoknak. Ezért e rendelet szerint 
létre kell hozni a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközt (a továbbiakban: 
az eszköz) annak érdekében, hogy az 
hatékony pénzügyi támogatást és jelentős 
segítséget biztosítson az európai gazdaság 
helyreállításához, különösen a jelentős 
veszteséget elszenvedő ágazatokban, 
konkrétan 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 
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programok végrehajtásából nyert 
tapasztalatokat.

Or. en

Módosítás 34
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Marianne Vind, Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 35
Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

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

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

Or. en

Módosítás 36
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(10) Az [Európai Uniós Helyreállítási 
Eszközről szóló] rendelettel összhangban 
és az abban allokált források erejéig a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
keretében helyreállítási és rezilienciaépítési 
intézkedéseket kell megvalósítani a 
Covid19-válság példa nélküli hatásának 
kezelése érdekében. Az ilyen kiegészítő 
forrásokat oly módon kell felhasználni, 
hogy biztosított legyen az [EURI] 
rendeletben előírt határidők betartása. A 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszköznek a nemzeti helyreállítási tervek 
révén figyelembe kell vennie mindazokat 
az elbocsátott munkavállalókat is, akik a 
Covid okozta gazdasági válság során 
vesztették el állásukat.

Or. en
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Módosítás 37
Ciarán Cuffe

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 38
Benoît Lutgen

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 

(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 
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éghajlat-politikai célkitűzések 
támogatására.

éghajlat-politikai célkitűzések 
támogatására. Ebben a tekintetben a 
nemzeti terveknek tartalmazniuk kell és 
meg kell valósítaniuk kell egy innovatív és 
fenntartható helyreállítást: például a 
közlekedési ágazatban Európát úttörővé 
kell tenni a mobilitás terén az intelligens 
autonóm rendszerek fejlesztése révén. Az 
eszköznek elsősorban a kutatást, az 
innovációt, a körforgásos megoldásokat 
(új üzemanyagok, megosztott 
járműhasználat stb.) és a leginkább 
környezetbarát közlekedési módokat 
(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.

Or. en

Módosítás 39
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) Tükrözve az Európa fenntartható 
növekedési stratégiájának számító európai 
zöld megállapodást, amely a 
klímasemlegesség legkésőbb 2050-ig 
történő elérését tűzte ki célul, és 
kifejezésre juttatja a Párizsi 
Megállapodásnak és az ENSZ fenntartható 
fejlődési céljainak a végrehajtására tett 
uniós kötelezettségvállalásokat, az ezen 
rendelettel létrehozott eszköz forrásainak 
10%-át a biodiverzitással kapcsolatos 
fellépésekre, 40%-át pedig az éghajlati 
szempontok és a környezeti 
fenntarthatóság érvényesítésére fordítja, 
azzal az átfogó céllal összhangban, hogy 
az uniós költségvetési kiadások 30%-a az 
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éghajlat-politikai célkitűzéseket 
támogassa. Ezenkívül ki kell zárni azokat 
a tevékenységeket, amelyek veszélyeztetik 
a fent említett éghajlati és környezeti 
célkitűzéseket, a „ne árts” elv tiszteletben 
tartása érdekében. Ennek az elvnek a 
megvalósításához az EU taxonómiai 
rendeletében meghatározott elveket, 
valamint a III. MELLÉKLET éghajlati és 
környezeti kizárási listáját kell 
alkalmazni.

Or. en

Indokolás

The EC assessed that the 30% climate spending target for the overall EU budget 
(MFF+NGEU) decided by the Council, represents a 37% climate target for the RRF. The EP, 
in its resolution voted on 23/07/2020, in response to the Council conclusions, called for a 
legally binding climate spending target of 30% and a biodiversity spending target of 10% for 
the overall EU budget. By consistency, for the RRF specifically the EP should at least ask for 
a 37% climate target and a 10% biodiversity target. Given the fact that the RRF is specifically 
focused on a swift recovery out of the current crisis with a view on building a fair, sustainable 
and resilient EU for the future, a 40% climate spending target is duly justified.

Módosítás 40
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Josianne Cutajar, Marianne Vind, Maria Grapini

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 

(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 
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éghajlat-politikai célkitűzések 
támogatására.

éghajlat-politikai célkitűzések 
támogatására. Felgyorsítja a gazdaságnak 
egy tisztább, ellenállóbb és szén-dioxid-
semleges gazdaság felé történő 
strukturális átalakítását.

Or. en

Módosítás 41
Marianne Vind

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) Tükrözve az Európa fenntartható 
növekedési stratégiájának számító európai 
zöld megállapodást, amely kifejezésre 
juttatja a Párizsi Megállapodásnak és az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak a 
végrehajtására tett uniós 
kötelezettségvállalásokat, az ezen 
rendelettel létrehozott eszköz hozzá fog 
járulni az éghajlati szempontok és a 
környezeti fenntarthatóság 
érvényesítéséhez, valamint annak az átfogó 
célnak az eléréséhez, hogy az uniós 
költségvetési kiadások 30 %-a fordítódjon 
éghajlat-politikai célkitűzések 
támogatására, és ne lehessen olyan 
intézkedéseket finanszírozni, amelyek 
kedvezőtlenül érintik az EU 2050-ig 
megvalósítandó klímasemlegességéhez 
vezető pályát.

Or. en

Módosítás 42
Marco Campomenosi, Roman Haider

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) Az ezen rendelettel létrehozott 
eszköz hozzá fog járulni a Covid19-
világjárvány miatti válságot követő 
gazdasági helyreállításhoz, amelynek fő 
célja az ipari növekedés, a gazdasági 
fejlődés és a munkahelyteremtés kerül a 
középpontba, többek között az 
infrastruktúra megerősítését, valamint a 
konnektivitás és a környezeti 
fenntarthatóság javítását célzó 
beruházások révén.

Or. en

Módosítás 43
Ciarán Cuffe

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 44
Marco Campomenosi, Roman Haider

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(12) Az említett átfogó célok 
megvalósítása érdekében a releváns 
intézkedések az eszköz előkészítése és 
végrehajtása során kerülnek 
meghatározásra, majd ezeket újból 
megvizsgálják a kapcsolódó értékelések és 
felülvizsgálatok során. Kellő figyelmet kell 
fordítani a gazdasági növekedésre 
gyakorolt hatásra és a foglalkoztatás 
támogatására. A zöld átállás és a digitális 
átalakulás egyaránt elsődleges szerepet fog 
játszani gazdaságunk újraindításában és 
modernizálásában.

Or. en

Módosítás 45
Ciarán Cuffe

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

digitális átalakulás egyaránt elsődleges 
szerepet fog játszani gazdaságunk 
újraindításában és modernizálásában.

Or. en

Módosítás 46
Marco Campomenosi

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 47
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Josianne Cutajar, Marianne Vind, Maria Grapini, 
Kathleen Van Brempt
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Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 48
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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 

(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, különös figyelmet fordítva a 
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átállás támogatásához, elősegítve ezáltal az 
uniós gazdaságok növekedési 
potenciáljának a Covid19-válságot követő 
helyreállítását és a munkahelyteremtést, 
valamint előmozdítva a fenntartható 
növekedést.

legjelentősebb módon érintett ágazatokra, 
például az idegenforgalomra és a 
közlekedésre, 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.

Or. en

Módosítás 49
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 50
Marco Campomenosi, Roman Haider

Rendeletre irányuló javaslat
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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 a növekedést, a gazdasági 
fejlődést, a munkahelyek és a 
foglalkoztatás védelmét, valamint a 
gazdasági, társadalmi és területi kohéziót. 
Ennek érdekében az eszköznek hozzá kell 
járulna a tagállamok rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javításához, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítéséhez, előnyben részesítve a 
gyártás fokozását, a kereskedelmet, az 
infrastruktúra és a közlekedés fejlesztését, 
védelmet biztosítva az idegenforgalmi 
ágazatoknak, elősegítve ezáltal az uniós 
gazdaságok növekedési potenciáljának a 
Covid19-válságot követő helyreállítását és 
a munkahelyteremtést, valamint 
előmozdítva a fenntartható energetikai és 
környezeti növekedést.

Or. en

Módosítás 51
Ciarán Cuffe

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(14) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzésének annak kell lennie, hogy 
előmozdítsa az Unió gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióját, ugyanakkor 
csökkentse az üvegházhatású gázok 
kibocsátását, és megvédje a környezetet. 
Ennek érdekében az eszköznek hozzá kell 
járulna a tagállamok rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javításához, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
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uniós gazdaságok növekedési 
potenciáljának a Covid19-válságot követő 
helyreállítását és a munkahelyteremtést, 
valamint előmozdítva a fenntartható 
növekedést.

enyhítéséhez, valamint a társadalmilag 
igazságos, digitális és karbonsemleges 
körforgásos gazdaságra legkésőbb 2050-ig 
történő átállás támogatásához, elősegítve 
ezáltal az uniós gazdaságok növekedési 
potenciáljának a Covid19-válságot követő 
helyreállítását és a munkahelyteremtést, 
valamint előmozdítva a fenntartható 
növekedést.

Or. en

Módosítás 52
Josianne Cutajar

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 53
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
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14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 54
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(15) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz egyedi 
célkitűzése az, hogy a tagállamoknak a 
fejlesztésüket elősegítő projektek 
ösztönzése, a termelő és stratégiai 
ágazatokba, többek között a közlekedésbe 
való beruházások, valamint az egyetemes, 
ingyenes és minőségi közszolgáltatások 
biztosításában betöltendő strukturáló 
szerep céljából pénzügyi támogatást 
nyújtson Ezt az egyedi célkitűzést úgy kell 
megvalósítani, hogy kellően tiszteletben 
tartjuk az érintett tagállamok egyedi 
fejlesztési stratégiáit, azzal nyújtva érdemi 
hozzájárulást, hogy azonnal reagálunk a 
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Covid19 hatására, az állami beruházások 
pedig strukturáló szerepet játszanak a 
tagállamok és az Európai Unió társadalmi 
és területi kohéziójának biztosításában.

Or. pt

Módosítás 55
Benoît Lutgen

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(15) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz egyedi 
célkitűzése az, hogy a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekben 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. A 
nemzeti terveknek minden ágazatban 
össze kell hangolniuk az összes szereplőt 
és érdekelt felet, különösen a leginkább 
érintett területeken, ahol a nemzeti, 
regionális és helyi fellépéseknek össze kell 
hangolódniuk a gazdasági és a társult 
szereplők támogatása érdekében.

Or. en

Módosítás 56
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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. Ezt az egyedi 
célkitűzést az érintett tagállamokkal és 
helyi önkormányzatokkal szoros 
együttműködésben kell megvalósítani.

Or. en

Módosítás 57
Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(15) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz egyedi 
célkitűzése az, hogy a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekben 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.

Or. en

Módosítás 58
Markus Ferber

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 

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
hozzájáruljon az eszköz célkitűzéseinek 



AM\1212442HU.docx 35/167 PE657.214v01-00

HU

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

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.

Or. en

Módosítás 59
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Josianne Cutajar, Marianne Vind, Kathleen Van 
Brempt

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 

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

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. Azoknak a tagállamoknak, 
amelyek igénybe kívánják venni az eszköz 
előnyeit, a helyreállítási és rugalmassági 
tervek kidolgozása során konzultálniuk 
kell a regionális és/vagy helyi 
önkormányzatokkal, az egyetemekkel, a 
civil társadalmi szervezetekkel, ideértve a 
szociális partnereket is, az üzleti 
közösséggel, a befektetőkkel és más 
érdekelt felekkel, valamint a nemzeti 
parlamentekkel. Az európai zöld 
megállapodás és a digitális menetrend 
prioritásainak körébe tartozó fellépések 
ösztönzése érdekében a terveknek a zöld és 
digitális átállás szempontjából releváns 
intézkedéseket is meg kell határozniuk. Az 
intézkedéseknek lehetővé kell tenniük a 
nemzeti energia- és klímatervekben és azok 
aktualizált változataiban meghatározott 
célok, célkitűzések és hozzájárulások gyors 
megvalósítását. Valamennyi támogatott 
tevékenységet az Unió éghajlat-politikai és 
környezetvédelmi prioritásainak teljes körű 
tiszteletben tartása mellett kell folytatni. A 
helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek közös prioritásokon kell 
alapulnia, ebben az összefüggésben 
kiemeli, hogy a terveket közzétevő 
tagállamoknak tiszteletben kell tartania a 
jogállamiságot és demokratikus 
értékeinket. A rezilienciaépítési eszközzel 
kapcsolatos uniós projektjeinek meg kell 
felelniük az EU-Szerződés szerinti 
alapvető értékeknek: az emberi méltóság, 
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a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, 
a jogállamiság és az emberi jogok 
tiszteletben tartásának.

Or. en

Módosítás 60
Marco Campomenosi, Roman Haider

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(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. Az európai 
zöld megállapodás és a digitális menetrend 
prioritásainak körébe nem tartozó 
fellépések ösztönzése érdekében a 
terveknek a gazdasági válságból való 
kilábalást és a Covid19-világjárvány 
okozta válság miatt leginkább érintett 
termelő ágazatok és szolgáltatások újbóli 
működését célzó további intézkedéseket is 
meg kell határozniuk. Az intézkedéseknek 
lehetővé kell tenniük a tagállamok által 
meghatározott célok és célkitűzések gyors 
megvalósítását.
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folytatni.

Or. en

Módosítás 61
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
hozzájáruljon az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósításához, a tervnek a reformok és 
a közberuházási projektek végrehajtását 
szolgáló, koherens helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet képező 
intézkedésekből kell állnia. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek összhangban 
kell lenniük az európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal, a nemzeti 
reformprogramokkal, a nemzeti energia- és 
klímatervekkel, a méltányos átállásra 
vonatkozó tervekkel, valamint az uniós 
alapok keretében elfogadott partnerségi 
megállapodásokkal és operatív 
programokkal. 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 és a „ne 
árts” elvének teljes körű tiszteletben 
tartása mellett kell folytatni. A „ne árts” 
elv érvényesítése céljából az EU 
taxonómiai rendeletét (17. cikk), valamint 
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a III. MELLÉKLET éghajlati és 
környezeti kizárási listáját kell 
alkalmazni.

Or. en

Módosítás 62
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
hozzájáruljon az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósításához, a tervnek a reformok és 
a közberuházási projektek végrehajtását 
szolgáló, koherens helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet képező 
intézkedésekből kell állnia. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek összhangban 
kell lenniük az európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal, a nemzeti 
reformprogramokkal, a nemzeti energia- és 
klímatervekkel, a méltányos átállásra 
vonatkozó tervekkel, valamint az uniós 
alapok keretében elfogadott partnerségi 
megállapodásokkal és operatív 
programokkal. Az európai zöld 
megállapodás és a digitális menetrend 
prioritásainak körébe tartozó fellépések 
ösztönzése érdekében a terveknek a zöld és 
digitális átálláshoz közvetlenül 
hozzájáruló intézkedéseket is meg kell 
határozniuk. Az intézkedéseknek lehetővé 
kell tenniük a nemzeti energia- és 
klímatervekben és azok aktualizált 
változataiban meghatározott célok, 
célkitűzések és hozzájárulások gyors 
megvalósítását. Valamennyi támogatott 
tevékenységet az Unió éghajlat-politikai és 
környezetvédelmi prioritásainak teljes körű 
tiszteletben tartása mellett kell folytatni, és 
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azokat a tevékenységeket, amelyek 
negatívan járulnak hozzá a 2050-ig 
megvalósítandó klímasemlegességi 
célkitűzéshez, nem szabad az eszközből 
támogatni.

Or. en

Módosítás 63
Maria Grapini

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, továbbá egy új 
ipari és kkv-stratégia 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 
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tiszteletben tartása mellett kell folytatni. környezetvédelmi prioritásainak teljes körű 
tiszteletben tartása mellett kell folytatni.

Or. en

Módosítás 64
Ciarán Cuffe

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
hozzájáruljon az eszköz célkitűzéseinek 
megvalósításához, a tervnek a reformok és 
a közberuházási projektek végrehajtását 
szolgáló, koherens helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet képező 
intézkedésekből kell állnia. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek összhangban 
kell lenniük az európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal, a nemzeti 
reformprogramokkal, a nemzeti energia- és 
klímatervekkel, a méltányos átállásra 
vonatkozó tervekkel, valamint az uniós 
alapok keretében elfogadott partnerségi 
megállapodásokkal és operatív 
programokkal. Az európai zöld 
megállapodás és a digitális menetrend 
prioritásainak körébe tartozó fellépések 
ösztönzése érdekében a terveknek a 
digitális és karbonsemleges körforgásos 
gazdaságra való átállást támogató 
intézkedéseket is meg kell határozniuk. Az 
intézkedéseknek lehetővé kell tenniük a 
nemzeti energia- és klímatervekben és azok 
aktualizált változataiban meghatározott 
célok, célkitűzések és hozzájárulások gyors 
megvalósítását. Valamennyi támogatott 
tevékenységet az Unió éghajlat-politikai és 
környezetvédelmi prioritásainak teljes körű 
tiszteletben tartása mellett kell folytatni.
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Módosítás 65
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) 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 
állásfoglalásban meghatározott 
rendelkezéseket.

Or. en

Módosítás 66
Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Brice Hortefeux, Barbara Thaler, Markus 
Pieper, Giuseppe Milazzo, Tom Berendsen

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 Covid19-világjárvány 
kitörését követő helyreállítást célzó 
nemzeti beruházási tervek keretében.
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Módosítás 67
Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A mechanizmusnak figyelembe 
kell vennie a Covid19 okozta válság által a 
leginkább sújtott idegenforgalmi és 
közlekedési ágazatban működő kkv-k 
pénzügyi támogatásának sürgős 
szükségességét, és likviditást kell 
biztosítaniuk a kkv-k számára, hogy 
folytathassák tevékenységüket.

Or. en

Módosítás 68
Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Brice Hortefeux, Barbara Thaler, Markus 
Pieper, Giuseppe Milazzo, Tom Berendsen

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 vonatkozó 
átfogó célhoz.

Or. en
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Módosítás 69
Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Brice Hortefeux, Barbara Thaler, Markus 
Pieper, Giuseppe Milazzo, Tom Berendsen

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 útján, 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.

Or. en

Módosítás 70
Marco Campomenosi, Roman Haider

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervek tagállamok általi kialakításának és 
végrehajtásának elősegítése érdekében a 
Tanácsnak lehetőséget kell biztosítani arra, 
hogy az európai szemeszter keretében 
megbeszélést folytasson az Unión belüli 
helyreállítási, rezilienciaépítési és 
alkalmazkodóképességi helyzetről. A 
megfelelő bizonyítékok biztosítása 
érdekében e megbeszélésnek a Bizottság 
európai szemeszterrel összefüggésben 
elérhető stratégiai és analitikus 

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

években való végrehajtására vonatkozó 
információkon kell alapulnia.

Or. en

Módosítás 71
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 72
Josianne Cutajar

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

és rezilienciaépítési tervekre irányuló 
javaslatok tagállamok általi benyújtásának 
eljárását és e javaslatok tartalmát. Az 
eljárások gyors lefolytatásának biztosítása 
érdekében a tagállamoknak egy e rendelet 
hatályba lépését követő és 2024. augusztus 
31-ét megelőző tetszőleges időpontban 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervet 
kell benyújtaniuk A gyors végrehajtás 
érdekében lehetővé kell tenni, hogy a 
tagállamok a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv hivatalos 
benyújtását legkorábban hat hónappal 
megelőző időpontban a vonatkozó 
költségvetési információk tervezetével 
együtt benyújthassák e terv tervezetét.

Or. en

Módosítás 73
Ciarán Cuffe

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(21) A reformokkal és a beruházásokkal 
kapcsolatos tagállami 
felelősségvállalásnak, valamint a reformok 
és a beruházások előtérbe helyezésének a 
biztosítása érdekében a támogatásra igényt 
tartó tagállamoknak megfelelően indokolt 
és megalapozott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet kell benyújtaniuk a 
Bizottságnak. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben 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, környezeti és társadalmi 
rezilienciára, továbbá a nemek közötti és a 
gazdasági egyenlőségre; a tervnek a 
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intézkedéseket is; továbbá a tervben azt is 
ki kell fejteni, hogy a javasolt helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv milyen módon áll 
összhangban a európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal. A folyamat során törekedni 
kell a Bizottság és a tagállamok közötti 
szoros együttműködésre, és ki kell 
alakítani azt.

digitális és karbonsemleges körforgásos 
gazdaságra való átállást támogató 
intézkedéseket kell előnyben részesítenie, 
és tartalmaznia kell egy értékelést arról, 
hogy a terv növeli-e a tagállam 
üvegházhatásúgáz-kibocsátását, negatív 
hatással van-e a környezetre, illetve 
növeli-e a negatív externáliákat, például a 
légszennyezést; továbbá a tervben azt is ki 
kell fejteni, hogy a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv milyen módon áll 
összhangban a európai szemeszter 
keretében meghatározott releváns 
országspecifikus kihívásokkal és 
prioritásokkal. A folyamat során törekedni 
kell a Bizottság és a tagállamok közötti 
szoros együttműködésre, és ki kell 
alakítani azt.

Or. en

Módosítás 74
Marco Campomenosi, Roman Haider

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

folyamat során törekedni kell a Bizottság 
és a tagállamok közötti szoros 
együttműködésre, és ki kell alakítani azt.

Or. en

Módosítás 75
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(21) A reformokkal és a beruházásokkal 
kapcsolatos tagállami 
felelősségvállalásnak, valamint a reformok 
és a beruházások előtérbe helyezésének a 
biztosítása érdekében a támogatásra igényt 
tartó tagállamoknak megfelelően indokolt 
és megalapozott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet kell benyújtaniuk a 
Bizottságnak. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben részletesen meg 
kell határozni a terv végrehajtását szolgáló 
intézkedéseket, beleérve a célokat és a 
mérföldköveket is, valamint azt, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan milyen hatást fog gyakorolni a 
növekedési potenciálra, a 
munkahelyteremtésre, valamint a 
gazdasági és társadalmi rezilienciára; a 
tervnek tartalmaznia kell a zöld és digitális 
átálláshoz közvetlenül hozzájáruló 
intézkedéseket is, és nem tartalmazhat 
olyan intézkedéseket, amelyek 
kedvezőtlenül érintik a klímasemleges 
Unió 2050-ig történő megvalósításának 
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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.

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

Or. en

Módosítás 76
Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(21) A reformokkal és a beruházásokkal 
kapcsolatos tagállami 
felelősségvállalásnak, valamint a reformok 
és a beruházások előtérbe helyezésének a 
biztosítása érdekében a támogatásra igényt 
tartó tagállamoknak megfelelően indokolt 
és megalapozott helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet kell benyújtaniuk a 
Bizottságnak. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben részletesen meg 
kell határozni a terv végrehajtását szolgáló 
intézkedéseket, beleérve a célokat és a 
mérföldköveket is, valamint azt, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
várhatóan milyen hatást fog gyakorolni a 
növekedési potenciálra, a 
munkahelyteremtésre, valamint a 
gazdasági és társadalmi rezilienciára az 
egész Unió szintjén, hogy senki se 
maradjon le; 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 
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prioritásokkal. A folyamat során törekedni 
kell a Bizottság és a tagállamok közötti 
szoros együttműködésre, és ki kell 
alakítani azt.

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

Or. en

Módosítás 77
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 78
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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 
kialakítására vonatkozó követelmény nem 
korlátozhatja olyan bonyolultabb 
infrastrukturális beruházások 
alkalmazásának lehetőségét, amelyek 
végrehajtási ideje meghaladhatja a hét 
évet.

Or. en

Módosítás 79
Marco Campomenosi, Roman Haider

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A Bizottságnak értékelnie kell a 
tagállamok által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket, és szorosan 
együtt kell működnie az érintett 
tagállammal. A Bizottság teljes mértékben 
tiszteletben tartja a folyamattal kapcsolatos 
nemzeti felelősséget, és ezért figyelembe 
veszi az érintett tagállam által benyújtott 
indokolást és elemeket, és értékeli, hogy a 
tagállam által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan 
hozzájárul-e az érintett tagállamnak 

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

potenciál erősítéséhez, a 
munkahelyteremtéshez, valamint a 
gazdasági és társadalmi reziliencia 
fokozásához, enyhíti-e a válság gazdasági 
és társadalmi hatását, továbbá hozzájárul-e 
a gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
javításához, többek között az 
infrastruktúra megerősítése, valamint a 
konnektivitás és a közlekedés javítása 
útján; hogy a tagállam a benyújtott 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
becsült összköltségére vonatkozóan olyan 
indokolást biztosított-e, amely szerint az 
összköltség a gazdaság és foglalkoztatás 
tekintetében várható hatáshoz viszonyítva 
arányos; hogy a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv olyan intézkedéseket 
tartalmaz-e a reformok és a közberuházási 
projektek végrehajtására vonatkozóan, 
amelyek koherens fellépéseket képeznek; 
valamint hogy az érintett tagállam által 
javasolt intézkedések várhatóan biztosítják-
e a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
eredményes végrehajtását, a javasolt 
mérföldkövekre és célokra, valamint a 
kapcsolódó mutatókra is kiterjedően.

Or. en

Módosítás 80
Ciarán Cuffe

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(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 és az átállásból eredő 
kihívások kezeléséhez; hogy a terv 
várhatóan tartós hatást gyakorol-e az 
érintett tagállamban, hogy a terv várhatóan 
hatékonyan hozzájárul-e a tagállami 
növekedési potenciál erősítéséhez, a 
munkahelyteremtéshez, valamint a 
gazdasági, környezeti és társadalmi 
reziliencia fokozásához, enyhíti-e a válság 
gazdasági és társadalmi hatását, továbbá 
hozzájárul-e a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió, továbbá a nemi és 
gazdasági egyenlőség javításához; van-e 
értékelés arról, hogy a terv növeli-e a 
tagállam üvegházhatásúgáz-kibocsátását, 
negatív hatással van-e a környezetre, vagy 
növeli-e a negatív externáliákat, például a 
légszennyezést; 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 



PE657.214v01-00 54/167 AM\1212442HU.docx

HU

mérföldkövekre és célokra, valamint a 
kapcsolódó mutatókra is kiterjedően.

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

Or. en

Módosítás 81
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(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, segítve a klímasemlegesség 
legkésőbb 2050-ig történő elérését és 
tiszteletben tartva a „ne árts” elvét; hogy a 
terv várhatóan tartós hatást gyakorol-e az 
érintett tagállamban, hogy a terv várhatóan 
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munkahelyteremtéshez, valamint a 
gazdasági és társadalmi reziliencia 
fokozásához, enyhíti-e a válság gazdasági 
és társadalmi hatását, továbbá hozzájárul-e 
a gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
javításához; hogy a tagállam a benyújtott 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
becsült összköltségére vonatkozóan olyan 
indokolást biztosított-e, amely észszerű és 
valószerű, továbbá hogy az összköltség a 
gazdaság és foglalkoztatás tekintetében 
várható hatáshoz viszonyítva arányos-e; 
hogy a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv olyan intézkedéseket 
tartalmaz-e a reformok és a közberuházási 
projektek végrehajtására vonatkozóan, 
amelyek koherens fellépéseket képeznek; 
valamint hogy az érintett tagállam által 
javasolt intézkedések várhatóan biztosítják-
e a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
eredményes végrehajtását, a javasolt 
mérföldkövekre és célokra, valamint a 
kapcsolódó mutatókra is kiterjedően.

hatékonyan hozzájárul-e a tagállami 
növekedési potenciál erősítéséhez, a 
munkahelyteremtéshez, valamint a 
gazdasági és társadalmi reziliencia 
fokozásához, enyhíti-e a válság gazdasági 
és társadalmi hatását, továbbá hozzájárul-e 
a gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
javításához; hogy a tagállam a benyújtott 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
becsült összköltségére vonatkozóan olyan 
indokolást biztosított-e, amely észszerű és 
valószerű, továbbá hogy az összköltség a 
gazdaság és foglalkoztatás tekintetében 
várható hatáshoz viszonyítva arányos-e; 
hogy a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv olyan intézkedéseket 
tartalmaz-e a reformok és a közberuházási 
projektek végrehajtására vonatkozóan, 
amelyek koherens fellépéseket képeznek; 
valamint hogy az érintett tagállam által 
javasolt intézkedések várhatóan biztosítják-
e a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
eredményes végrehajtását, a javasolt 
mérföldkövekre és célokra, valamint a 
kapcsolódó mutatókra is kiterjedően.

Or. en

Módosítás 82
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A Bizottságnak értékelnie kell a 
tagállamok által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket, és szorosan 
együtt kell működnie az érintett 
tagállammal. A Bizottság teljes mértékben 
tiszteletben tartja a folyamattal kapcsolatos 
nemzeti felelősséget, és ezért figyelembe 
veszi az érintett tagállam által benyújtott 
indokolást és elemeket, és értékeli, hogy a 
tagállam által javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv várhatóan 

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

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, és hogy nem tartalmaz olyan 
intézkedéseket, amelyek kedvezőtlenül 
érintik a klímasemleges EU 2050-ig 
történő megvalósításának lehetőségét; 
hogy a terv várhatóan tartós hatást 
gyakorol-e az érintett tagállamban, hogy a 
terv várhatóan hatékonyan hozzájárul-e a 
tagállami növekedési potenciál 
erősítéséhez, a munkahelyteremtéshez, 
valamint a gazdasági és társadalmi 
reziliencia fokozásához, enyhíti-e a válság 
gazdasági és társadalmi hatását, továbbá 
hozzájárul-e a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió javításához; hogy a 
tagállam a benyújtott helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv becsült 
összköltségére vonatkozóan olyan 
indokolást biztosított-e, amely észszerű és 
valószerű, továbbá hogy az összköltség a 
gazdaság és foglalkoztatás tekintetében 
várható hatáshoz viszonyítva arányos-e; 
hogy a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv olyan intézkedéseket 
tartalmaz-e a reformok és a közberuházási 
projektek végrehajtására vonatkozóan, 
amelyek koherens fellépéseket képeznek; 
valamint hogy az érintett tagállam által 
javasolt intézkedések várhatóan biztosítják-
e a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
eredményes végrehajtását, a javasolt 
mérföldkövekre és célokra, valamint a 
kapcsolódó mutatókra is kiterjedően.

Or. en

Módosítás 83
Markus Ferber
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Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. en

Módosítás 84
Markus Ferber

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 2022. december 31-ig kell 
lehetővé tenni. E célból a vissza nem 
térítendő támogatáshoz rendelkezésre álló 
teljes összeget 2022. december 31-ig 
jogilag le kell kötni. A források gyors 
elosztása elengedhetetlen a Covid19-
válság európai gazdaságra gyakorolt 
hatásainak enyhítéséhez.

Or. en

Módosítás 85
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A hitelkérelmet alá kell támasztania 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervben 

(29) A hitelkérelmet alá kell támasztania 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervben 
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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.

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. A 
hitelkérelemnek azt is ki kell fejtenie, 
hogy a hitel hogyan illeszkedik a tagállam 
hosszú távú tervezésébe a felelősségteljes 
költségvetési politikára tekintettel. 
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 2022. augusztus 31-
ig kérhetnek hiteltámogatást. A hatékony 
és eredményes pénzgazdálkodás érdekében 
maximálni kell a rendelet keretében 
nyújtható összes hitel teljes összegét. 
Emellett az egyes tagállamoknak nyújtott 
hitel maximális összege nem haladhatja 
meg az adott tagállam bruttó nemzeti 
jövedelmének 4,7 %-át. Kivételes 
körülmények között – a rendelkezésre álló 
források függvényében – lehetőséget kell 
biztosítani a maximált összeg emelésére. A 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
érdekében azt is lehetővé kell tenni, hogy a 
hitel kifizetésére részletekben, az 
eredmények elérésétől függően kerüljön 
sor.

Or. en

Módosítás 86
Marco Campomenosi

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés
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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 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervben 
meghatározott további beruházások iránti 
igénnyel, 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.

Or. en

Módosítás 87
Ciarán Cuffe

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(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 
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 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.

Or. en

Módosítás 88
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A tagállamok számára lehetővé kell (30) A tagállamok számára lehetővé kell 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 89
Marco Campomenosi

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(32) A hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás érdekében egyedi 
szabályokat kell megállapítani a 
költségvetési kötelezettségvállalásokra, a 
kifizetésekre, a felfüggesztésre, a törlésre 
és a pénzeszközök visszafizettetésére. A 
kiszámíthatóság biztosítása érdekében 
lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok 
félévente nyújthassanak be kifizetési 
kérelmeket. A kifizetéseket részletekben, a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
tagállami végrehajtására vonatkozó pozitív 
bizottsági értékelés alapján kell 
teljesíteni. Megfelelő kontradiktórius 
eljárásokat kell létrehozni annak biztosítása 
érdekében, hogy a Bizottságnak a döntései 
tiszteletben tartsák a tagállamok 
észrevételezési jogát.

Or. en
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Módosítás 90
Josianne Cutajar

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 91
Ciarán Cuffe

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 

(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 
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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 
programokból és eszközökből, feltéve, 
hogy a támogatás nem ugyanazokat a 
költségeket fedezi.

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 
programokból és eszközökből, feltéve, 
hogy a támogatás nem ugyanazokat a 
költségeket fedezi. Az értékelési 
kritériumokat, amelyek a projekteket az 
uniós szintű hozzáadott érték alapján 
ítélik meg, 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 EU gazdaságára és társadalmára.

Or. en

Módosítás 92
Maria Grapini

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 

(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 
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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 
programokból és eszközökből, feltéve, 
hogy a támogatás nem ugyanazokat a 
költségeket fedezi.

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

Or. en

Módosítás 93
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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 

(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 
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magukban kell foglalniuk, amelyek alapján 
értékelhetők az eszközök tényleges hatásai.

követelményeknek kulcsfontosságú 
teljesítménymutatókat is magukban kell 
foglalniuk, amelyek alapján értékelhetők az 
eszközök tényleges hatásai.

Or. en

Módosítás 94
Markus Ferber

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 féléves 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 
az egyes tagállamok helyreállítási és 
rugalmassági terveiben felvázolt egyes 
mérföldkövek, célok és megfelelő mutatók 
felé tett előrelépéseket is;

Or. en

Módosítás 95
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
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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 
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 

(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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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.).

Or. en

Módosítás 96
Carles Puigdemont i Casamajó

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 

(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 
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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 
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.

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 
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. Amint 
azt a Bizottság „Az Unión belüli 
jogállamiság további erősítése” című 
közleményében (COM(2019) 163 final) 
megállapította, „A jogállamiság 
értelmében valamennyi közhatalmi 
jogosítványt kizárólag törvényes korlátok 
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között, a demokrácia értékeinek és az 
alapvető jogoknak megfelelően, valamint 
független és pártatlan bíróságok 
felügyelete mellett alkalmaznak. A 
jogállamiság többek között olyan elveket 
foglal magába, mint a törvényesség, ami 
az átlátható, elszámoltatható, 
demokratikus és pluralista törvényhozási 
eljárást hordozza magában; a 
jogbiztonság; a végrehajtó hatalom 
önkényességének tilalma; a független és 
pártatlan bíróságok által biztosított 
hatékony bírói jogvédelem, ideértve az 
alapvető jogok tiszteletben tartását is; a 
hatalmi ágak szétválasztása; és a törvény 
előtti egyenlőség. Ezeket az elveket az 
Európai Unió Bírósága és az Emberi 
Jogok Európai Bírósága is elismerte.” 
Ezért alapvető, hogy az Unió minden 
uniós finanszírozást, különösen a Covid 
okozta recesszió megállítására szánt 
finanszírozást a jogállamiság valamennyi 
tagállamban történő megfelelő tiszteletben 
tartásától tegyen függővé.

_________________ _________________
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.).

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.).

Or. en

Módosítás 97
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
40 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40a) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz soha nem látott 
nagyságrendje az európai adózók 
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érdekében szükségessé teszi a 
legmagasabb fokú ellenőrzést. Ezért az 
uniós költségvetési eljárás alkalmazandó. 
Az elszámolások ellenőrzését a 
Számvevőszéknek kell végeznie. A teljes 
költségvetés a zárszámadás hatálya alá 
tartozik.

Or. en

Módosítás 98
Carles Puigdemont i Casamajó

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. „jogállamiság”: az Európai 
Unióról szóló szerződés 2. cikkében foglalt 
érték, amely az Unió egyik alapvető 
értéke;

Or. en

Módosítás 99
Markus Ferber

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 

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval, a zöld és digitális átállással, az 
Unió gazdaságának termelékenységére és 
rezilienciájára gyakorolt tartós hatásként 
a konnektivitással, 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 
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területek tartoznak. beruházásokkal, valamint a pénzügyi 
rendszerek stabilitásával összefüggő 
szakpolitikai területek tartoznak.

Tekintettel arra, hogy a zöld átmenet és a 
digitális átalakulás tekintetében nagy az 
innováció iránti igény, a közlekedési 
ágazatot prioritásként kell kezelni, 
különösen az alábbiakkal kapcsolatos 
projektek esetében: 
(1) fenntartható, határokon átnyúló 
infrastruktúra fejlesztése és kiépítése az e-
mobilitás és a hidrogén vonatkozásában;
(2) a klasszikus infrastruktúra fejlesztése, 
különösen a TEN-T törzshálózat kiépítése, 
a szűk keresztmetszetek felszámolása és a 
hiányzó határokon átnyúló 
összeköttetések kiépítése.
(3) az intelligens forgalomirányító 
rendszerek határokon átnyúló 
infrastruktúrájának, például intelligens 
parkolási irányító rendszereknek vagy a 
torlódások elkerülésére szolgáló 
rendszereknek a fejlesztése és kiépítése;
(4) határokon átnyúló infrastruktúra 
fejlesztése és kiépítése az önvezető autók 
számára;
(5) az alternatív üzemanyagok fejlesztése 
minden közlekedési mód esetében, kezelve 
például az energiatárolás vagy a magas 
előállítási költségek problémáját;

Or. en

Módosítás 100
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe a gazdasági, társadalmi és területi 
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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.

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, és figyelembe veszi a 
tagállamok és az egyes régiók gazdasági 
és infrastrukturális fejlettségében meglévő 
különbségeket, beleértve a vidéki, a 
hegyvidéki, a legkülső és a legnehezebben 
elérhető régiókat is.

Or. en

Módosítás 101
Ciarán Cuffe

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 digitális és karbonsemleges 
körforgásos gazdaságra való átállással, a 
fenntartható mobilitással, a 
határkeresztező összeköttetésekkel, a 
fenntartható idegenforgalommal, 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 összefüggő 
szakpolitikai területek tartoznak.

Or. en
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Módosítás 102
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

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 klímasemleges Unióra 2050-
ig történő átállással, a 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.

Or. en

Módosítás 103
Marco Campomenosi, Roman Haider

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 

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, 
az infrastruktúra megerősítésével és a 
konnektivitás, a közlekedés és az 
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területek tartoznak. idegenforgalom fejlesztésével, valamint a 
pénzügyi rendszerek stabilitásával 
összefüggő szakpolitikai területek 
tartoznak.

Or. en

Módosítás 104
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

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 klímasemlegességre való 
zöld átállással, a 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.

Or. en

Módosítás 105
Cláudia Monteiro de Aguiar

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 

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval, a zöld és digitális átállással, az 
egészségüggyel, az idegenforgalommal, a 
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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.

versenyképességgel, a rezilienciával, a 
termelékenységgel, az oktatással és a 
készségekkel, a kutatással és innovációval, 
az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedéssel, a munkahelyteremtéssel és a 
beruházásokkal, valamint a pénzügyi 
rendszerek stabilitásával összefüggő 
szakpolitikai területek tartoznak.

Or. en

Indokolás

A Covid19 világjárvány által leginkább sújtott ágazatok egyike az idegenforgalom.

Módosítás 106
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval, a zöld átállással és a digitális 
átalakulással, az egészségüggyel, a 
mobilitással, a közlekedési 
infrastruktúrákkal, az 
idegenforgalommal, a versenyképességgel, 
a rezilienciával, a termelékenységgel, az 
oktatással és a készségekkel, a kutatással és 
innovációval összefüggő szakpolitikai 
területek tartoznak.

Or. en

Módosítás 107
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Marianne Vind, Maria Grapini, Kathleen Van Brempt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A helyreállítási és rugalmassági 
eszköz alkalmazási körének szakpolitikai 
területei például az alábbi intézkedéseket 
tartalmazzák:
a) olyan intézkedések, amelyek teljes 
dekarbonizációhoz vezetnek, 
maximalizálják az energiahatékonyságot 
és a szén-dioxid-megtakarítási potenciált, 
küzdenek az energiaszegénység ellen, 
növelik a megújuló energiákból és a 
hidrogénből származó villamos energia 
felhasználását, diverzifikálják az 
energiaellátást és biztosítják az 
energiaellátás biztonságát, valamint 
erőteljesen integrálják a körforgásos 
gazdaság alkalmazását,
b) olyan intézkedések, amelyek javítják a 
szolgáltatások és a közigazgatás 
digitalizálását, és olyan környezetet 
teremtenek, amely megkönnyíti az IKT 
használatát és az intelligens megoldások 
kifejlesztését a vállalatokban az IKT-
technológiák kifejlesztésétől azok 
megvalósításáig,
c) olyan intézkedések, amelyek támogatják 
a nulla kibocsátású mobilitás és az ilyen 
járművek és a mobilitási értéklánc 
támogatásához szükséges infrastruktúra 
fejlesztését, az ingázó vonalakon a vasúti 
infrastruktúra és a vasúti járművek 
fejlesztését, valamint a zöld hidrogén 
felhasználását az alternatív üzemanyagok 
előállítása során,
d) az oktatással, az egész életen át tartó 
tanulással és képzéssel kapcsolatos 
intézkedések, ideértve a nemzeti és 
regionális továbbképzési és átképzési 
programok fejlesztését, valamint a 
digitális és a zöld átmenet támogatásához 
szükséges készségek fejlesztését, továbbá a 
digitális készséghiány kockázatának kitett 
munkavállalókat célzó speciális 
programokat, az esélyegyenlőséget és az 
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egyetemes hozzáférhetőséget;

Or. en

Módosítás 108
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok és 
régióik rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítése, valamint a kettős 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, továbbá a tagállamok 
és régióik közötti gazdasági 
konvergenciát, valamint elősegítve a 
fenntartható növekedést.

Or. en

Módosítás 109
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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 

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

követően az uniós gazdaságok növekedési 
potenciáljának helyreállítása és a 
munkahelyteremtés előmozdítása, a 
tagállamok rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítése, valamint a zöld átállás és a 
digitális átalakulás támogatása révén 
támogassa a helyreállítást, és előmozdítsa 
az Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióját, az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedés, munkahelyteremtés és 
beruházások, valamint a pénzügyi 
rendszerek stabilitásának megvalósítása 
érdekében, megőrizve az Unión belüli 
pénzügyi támogatás hozzáadott értékét.

Or. en

Módosítás 110
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítése, valamint a klímasemleges 
Unióra 2050-ig történő átállás és a 
digitális átállás támogatása révén 
előmozdítsa az Unió gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióját, és így hozzájáruljon 
az uniós gazdaságok növekedési 
potenciáljának a Covid19-válságot követő 
helyreállításához, ösztönözve ezáltal a 
Covid19-válságot követő 
munkahelyteremtést, valamint elősegítve a 
fenntartható növekedést.

Or. en
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Módosítás 111
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Josianne Cutajar, Marianne Vind, Maria Grapini, 
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági, területi, regionális 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 és a munkavállalók 
tovább- és átképzését célzó törekvéseket, 
elősegítve a fenntartható növekedést és a 
konnektivitást.

Or. en

Módosítás 112
Ciarán Cuffe

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának – 
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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.

többek között a gazdasági 
egyenlőtlenségnek az – enyhítése, valamint 
a digitális és karbonsemleges körforgásos 
gazdaságra való átállás támogatása révén 
előmozdítsa az Unió gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióját, és így hozzájáruljon 
az uniós gazdaságok növekedési 
potenciáljának a Covid19-válságot követő 
helyreállításához, ösztönözve ezáltal a 
Covid19-válságot követő 
munkahelyteremtést, valamint elősegítve a 
fenntartható növekedést.

Or. en

Módosítás 113
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 114
Cláudia Monteiro de Aguiar
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A legkülső régiók egyedi korlátokkal rendelkeznek, amelyek kihívást támasztanak a fejlődésük 
terén, és akadályozzák részvételüket a belső piacon. A legkülső régiók különleges helyzetét az 
EUMSZ 349. cikke ismeri el.

Módosítás 115
Marco Campomenosi, Roman Haider

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz általános 
célkitűzése az, hogy a tagállamok 
rezilienciájának és 
alkalmazkodóképességének javítása, a 
válság gazdasági és társadalmi hatásának 
enyhítése, valamint az ipari és a termelő 
ágazatok támogatása révén előmozdítsa az 
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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.

Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióját, és így hozzájáruljon az uniós 
gazdaságok növekedési potenciáljának a 
Covid19-válságot követő helyreállításához, 
ösztönözve ezáltal a Covid19-válságot 
követő munkahelyteremtést, valamint 
elősegítve a fenntartható növekedést.

Or. en

Módosítás 116
Ciarán Cuffe

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Unió gazdaságának 
rugalmasságának megteremtése 
érdekében olyan megelőző politikákat kell 
elfogadni, amelyek enyhítik az olyan 
jelenlegi és jövőbeli válságok hatásait, 
amelyek a legkiszolgáltatottabb társadalmi 
csoportokat sújtják. A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköznek ezért a 
Covid19-világjárvány által okozott 
gazdasági és társadalmi problémák 
enyhítésére kell irányulnia, és segítenie 
kell a gazdaság átalakítását a kibontakozó 
éghajlati és biodiverzitási válság enyhítése 
és az azokhoz való alkalmazkodás 
érdekében..
Ezt a következők révén valósítja meg: az 
elégségességet zászlajukra tűző 
szakpolitikák, valamint olyan politikák 
előmozdítása, amelyekben az éghajlat és a 
környezetvédelem szempontja 
függetlenedik a gazdasági növekedéstől; 
beruházás a társadalmi és környezeti 
igazságosságot előmozdító 
közszolgáltatásokba; a nemek közötti 
egyenlőség előmozdítása, tekintettel az 
említett válságok nőkre gyakorolt 
aránytalan hatására; a fogyatékossággal 
élő személyek jogairól szóló ENSZ-
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egyezmény és a gyermek jogairól szóló 
ENSZ-egyezmény teljes körű 
végrehajtásának elősegítése; és a nemen, 
faji vagy etnikai származáson, valláson 
vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, 
életkoron vagy szexuális irányultságon 
alapuló megkülönböztetés elleni 
küzdelem.

Or. en

Módosítás 117
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A helyreállítási és rugalmassági 
eszköz forrásainak 10%-át a biológiai 
sokféleséggel, 40%-át pedig az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
fellépésekre fordítja annak érdekében, 
hogy összhangban legyen azzal az átfogó 
céllal, amely szerint az uniós költségvetés 
kiadásainak 30%-át az éghajlat-változási 
célkitűzések támogatására kell fordítani, 
ezáltal elősegítve az európai zöld 
megállapodás céljainak, az Unió 2030-ra 
vonatkozó új energiaügyi és éghajlat-
politikai célkitűzéseinek, a Párizsi 
Megállapodásnak és a klímasemlegesség 
legkésőbb 2050-ig történő 
megvalósítására vonatkozó célkitűzésnek 
az elérését. Az éghajlatváltozással és a 
környezettel kapcsolatos kiadások 
értékelése és a „ne árts” elv tiszteletben 
tartása érdekében az éghajlati és 
környezeti kiadásokat az EU taxonómiai 
rendeletében meghatározott kritériumok 
alapján kell nyomon követni.

Or. en
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Módosítás 118
João Ferreira

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 a tagállamoknak a 
fejlesztésüket elősegítő projektek 
ösztönzése, a termelő és stratégiai 
ágazatokba, többek között a közlekedésbe 
való beruházások, valamint az egyetemes, 
ingyenes és magas színvonalú 
közszolgáltatások biztosításában 
betöltendő strukturáló szerep céljából 
pénzügyi támogatást nyújtson. Ezt az 
egyedi célkitűzést úgy kell megvalósítani, 
hogy kellően tiszteletben tartjuk az érintett 
tagállamok egyedi fejlesztési stratégiáit, 
azzal nyújtva érdemi hozzájárulást, hogy 
azonnal reagálunk a Covid19 hatására, az 
állami beruházások pedig strukturáló 
szerepet játszanak a tagállamok és az 
Európai Unió társadalmi és területi 
kohéziójának biztosításában.

Or. pt

Módosítás 119
Ciarán Cuffe

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 

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

meghatározott mérföldkövek és célok 
megvalósítása céljából, amelyeknek teljes 
mértékben összhangban kell lennie az 
európai zöld megállapodással és a 
kapcsolódó jogszabályokkal. Ezt az egyedi 
célkitűzést az érintett tagállamokkal szoros 
együttműködésben kell megvalósítani.

Or. en

Módosítás 120
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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. Ezt az egyedi 
célkitűzést az érintett tagállamokkal és 
helyi önkormányzatokkal szoros 
együttműködésben kell megvalósítani.

Or. en

Módosítás 121
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă

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 és az 5. cikk 
(1) bekezdésének b) pontjában említett 
összeg legfeljebb 10%-át kell elkülöníteni 
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az 5a. cikkben meghatározott európai 
közös érdekű projektek finanszírozására.

Or. en

Módosítás 122
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Massimiliano Salini

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
Európai közös érdekű projektek

Az 5. cikk (1) bekezdésének ba) pontjában 
meghatározott összeget olyan európai 
közös érdekű projektek finanszírozására 
kell felhasználni, amelyek európai 
szintűek, és nagy mértékben 
hozzájárulnak a zöld és a digitális 
átálláshoz és a Covid19-válságot követő 
gazdasági fellendüléshez. Az európai 
közös érdekű projekteket a Bizottság 
hozza létre felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok útján, meghatározva a részt vevő 
tagállamokat, az összegeket, a 
mérföldköveket és a célokat, a kiemelt 
projekteket/projekttípusokat. Az európai 
közös érdekű projektek a következők:
– Fenntartható idegenforgalom
– Repülőgépipar
– A belvízi hajózhatóság
– ERTMS az európai árufuvarozási 
folyosókon

Or. en

Módosítás 123
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă

Rendeletre irányuló javaslat
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6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. cikk törölve
A megosztott irányítású programokból 

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

Or. en

Módosítás 124
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 125
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă

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

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

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

Or. en

Módosítás 126
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az e rendelet 3. cikke szerint a 
jogállamiságnak, valamint a(z) […)]-ra 
vonatkozó közös rendelkezések 
megállapításáról szóló rendelet [CPR] 15. 
cikkének (7) bekezdésében meghatározott 
esetek bármelyikével kapcsolatos meg nem 
felelés esetén a Bizottság végrehajtási jogi 
aktus útján határozatot fogad el a 17. cikk 
(1) bekezdésében és a 17. cikk (2) 
bekezdésében említett határozatok 
elfogadására rendelkezésre álló időszak 
felfüggesztéséről és/vagy a Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz keretében 
történő kifizetések felfüggesztéséről.

Or. en

Módosítás 127
Marco Campomenosi

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

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

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

Or. en

Módosítás 128
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 129
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 130
Markus Pieper

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az összes fel nem használt alapot 
teljes egészében át kell utalni a szokásos 
többéves pénzügyi keretbe, és kizárólag 
azon többéves pénzügyi keretek céljából 
lehet felhasználni, amelyek keretösszegét 
a Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszköz létrehozása miatt csökkenteni 
kellett, különösen a kutatás, a 
digitalizáció, az oktatás és a közlekedés 
területén.

Or. en

Módosítás 131
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
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10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 132
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság a 2022. december 31-ig 
tartó időszakra allokáció céljából 
rendelkezésre bocsátja az 5. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában említett összeg 
kétharmadát a tagállamoknak az e 
rendelet III. fejezetének 14–18. cikkével 
összhangban benyújtott kérelmére, 
egyharmadát pedig a 18a. és 18b. cikk 
szerinti pályázati eljárásokra.

Or. en

Módosítás 133
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 134
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) 2022. december 31-ig tagállami 
kérésre a Bizottság az érintett tagállam 
számára hiteltámogatást nyújthat a 
tagállam helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervének végrehajtásához.

Or. en

Módosítás 135
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az egyes tagállamok a 15. cikkben 
említett helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv benyújtásával egyidejűleg, vagy a 
2022. augusztus 31-ig terjedő időszakon 
belül más időpontban kérhetnek hitelt. Ez 
utóbbi esetben a kérelemhez csatolni kell 
egy felülvizsgált tervet, amely további 
mérföldköveket és célokat is tartalmaz.

Or. en

Módosítás 136
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az érintett tagállam helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervéhez nyújtott 
hiteltámogatás nem lehet magasabb, mint a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv – 
adott esetben módosított – teljes 
költségének és a 10. cikkben említett 
maximális pénzügyi hozzájárulás 
összegének különbözete. Az egyes 
tagállamoknak nyújtott hitel maximális 
összege nem haladhatja meg az adott 
tagállam bruttó nemzeti jövedelmének 
4,7 %-át.

(4) Az érintett tagállam helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervéhez nyújtott 
hiteltámogatás nem lehet magasabb, mint 
az 5. cikk (1) bekezdésének b) pontjában 
említett összegből való részesedése, 
amelyet az I. mellékletben meghatározott 
módszertant felhasználva számítottak ki.

Or. en

Módosítás 137
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az érintett tagállam helyreállítási és (4) Az érintett tagállam helyreállítási és 
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rezilienciaépítési tervéhez nyújtott 
hiteltámogatás nem lehet magasabb, mint a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv – 
adott esetben módosított – teljes 
költségének és a 10. cikkben említett 
maximális pénzügyi hozzájárulás 
összegének különbözete. Az egyes 
tagállamoknak nyújtott hitel maximális 
összege nem haladhatja meg az adott 
tagállam bruttó nemzeti jövedelmének 
4,7 %-át.

rezilienciaépítési tervéhez nyújtott 
hiteltámogatás nem lehet magasabb, mint 
az 5. cikk (1) bekezdésének b) pontjában 
említett összegből való részesedése, 
amelyet az I. mellékletben meghatározott 
módszertant felhasználva számítottak ki.

Or. en

Módosítás 138
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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, 
valamennyi nemzeti hatósággal, 
regionális és helyi önkormányzattal és 
minden fontos érdekelt féllel együtt. 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.

Or. en

Módosítás 139
Carles Puigdemont i Casamajó
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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, 
figyelembe véve regionális sajátosságaikat 
és jellemzőiket. 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.

Or. en

Módosítás 140
Marian-Jean Marinescu, Massimiliano Salini, Gheorghe Falcă

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A 4. cikkben meghatározott 
célkitűzések teljesítése érdekében a 
tagállamok nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket dolgoznak ki. 
Ezek a tervek 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.

Or. en
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Módosítás 141
Marco Campomenosi

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 
egyes tagállamok által gazdasági, 
társadalmi és területi kohéziójuk 
megerősítése érdekében meghatározott 
releváns kihívásokkal és prioritásokkal, 
különösen a Covid19-világjárvány okozta 
válság által a saját nemzeti gazdasági 
ágazataikra kifejtett hatásra tekintettel.

_________________
21 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról.
22 […]

Or. en

Módosítás 142
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Módosítás 143
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

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

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 
Unió 2030-ra vonatkozó új éghajlati és 
energiacéljaival, a klímasemlegesség 
legkésőbb 2050-ig történő elérésére 
vonatkozó célkitűzéssel, és az európai 
szemeszter keretében meghatározott 
releváns országspecifikus strukturális 
kihívásokkal és prioritásokkal, különösen 
azokkal, amelyek a zöld és digitális átállás 
szempontjából lényegesek vagy azokból 
következnek. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveknek emellett 
azokkal az információkkal is összhangban 
kell lenniük, amelyeket a tagállamok az 
európai szemeszter keretében benyújtott 
nemzeti reformprogramokban, az (EU) 
2018/1999 rendelet21 értelmében 
kidolgozott nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveikben és azok aktualizált 
változataiban, a Méltányos Átállást 
Támogató Alap22 égisze alatt létrejött 
méltányos területi átállási tervekben, 
valamint az uniós alapok keretében 
megkötött partnerségi megállapodásokban 
és operatív programokban szerepeltetnek.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Módosítás 144
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 

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

legutóbbi európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
strukturális kihívásokkal és prioritásokkal, 
különösen azokkal, amelyek a 3. cikkben 
hivatkozott szakpolitikai területek 
szempontjából lényegesek. A helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek emellett 
azokkal az információkkal is összhangban 
kell lenniük, amelyeket a tagállamok az 
európai szemeszter keretében benyújtott 
nemzeti reformprogramokban, az (EU) 
2018/1999 rendelet21 értelmében 
kidolgozott nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveikben és azok aktualizált 
változataiban, a Méltányos Átállást 
Támogató Alap22 égisze alatt létrejött 
méltányos területi átállási tervekben, 
valamint az uniós alapok keretében 
megkötött partnerségi megállapodásokban 
és operatív programokban szerepeltetnek.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Módosítás 145
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

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 

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveknek összhangban kell lenniük az 
európai szemeszter keretében 
meghatározott releváns országspecifikus 
strukturális kihívásokkal és prioritásokkal, 
különösen azokkal, amelyek a 
klímasemlegességre 2050-ig történő 
átállás és a digitális átállás szempontjából 
lényegesek. A helyreállítási és 
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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.

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

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Módosítás 146
Kathleen Van Brempt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A nemzeti rezilienciaépítési és 
helyreállítási terveknek teljes mértékben 
tiszteletben kell tartaniuk a „ne árts” 
elvét. A nemzeti rezilienciaépítési és 
helyreállítási tervek alapján végrehajtott 
tevékenység vagy intézkedés nem sértheti 
sem az európai zöld megállapodás, sem a 
Párizsi Megállapodás célkitűzéseit, sem a 
klímasemlegesség legkésőbb 2050-ig 
történő megvalósítására vonatkozó 
célkitűzést. Ezen elv érvényesítéséhez a 
III. MELLÉKLETBEN szereplő éghajlati 
és környezeti kizárási listát kell 
alkalmazni, és a Bizottság alkalmazza az 
EU taxonómiai rendeletében 
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meghatározott kritériumokat. Ennek 
elérése érdekében a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy 2020. 
december 31-ig felhatalmazáson alapuló 
jogi aktust fogadjon el, amely kiegészíti 
ezt a rendeletet a pénzügyi szolgáltatási 
ágazatban a fenntarthatósággal 
kapcsolatos közzétételekről szóló 
(EU) 2019/2088 rendelet 2. cikkének 
(17) bekezdésében, környezeti kérdéseket 
illetően pedig a fenntartható befektetések 
előmozdítását célzó keret létrehozásáról 
szóló (EU) 2020/0852 rendelet (EU 
taxonómia) 17. cikkében meghatározott 
„ne árts” elvre vonatkozó iránymutatások 
meghatározása érdekében;

Or. en

Módosítás 147
Carles Puigdemont i Casamajó

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az e rendeletben meghatározott 
társadalmi, gazdasági és területi kohézió 
előmozdításának céljával összhangban 
minden tagállam – intézményi és jogi 
kereteivel összhangban – partnerséget 
szervez az illetékes regionális és helyi 
önkormányzatokkal. Ezeket a partnereket 
a tagállamok bevonják a tervek 
elkészítésébe és a szóban forgó tervek 
végrehajtásába. A tagállamok adott 
esetben követik a partnerségre vonatkozó 
európai magatartási kódexben (a 
240/2014/EU felhatalmazáson alapuló 
rendelet) meghatározott elemeket. 
Alternatív megoldásként a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad 
el a partnerségre vonatkozó európai 
magatartási kódex létrehozása érdekében, 
hogy támogassa és segítse a tagállamokat 
a szóban forgó partnerség 
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megszervezésében.

Or. en

Módosítás 148
Josianne Cutajar

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az érintett tagállam által benyújtott 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv a 
nemzeti reformprogram mellékletét képezi, 
és azt egy e rendelet hatályba lépését 
követő és 2024. augusztus 31-ét megelőző 
tetszőleges időpontban hivatalosan be kell 
nyújtani. A tagállamok a terv tervezetét a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
hivatalos benyújtását legkorábban hat 
hónappal megelőzően nyújthatják be a 
költségvetésre vonatkozó releváns 
információk tervezetével együtt.

Or. en

Módosítás 149
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az érintett tagállam által benyújtott 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervet 
legkésőbb e rendelet hatályba lépésétől 
számított három hónapon belül 
hivatalosan be kell nyújtani. A tagállamok 
a terv tervezetét 2020. október 15-től 
kezdődően nyújthatják be.

Or. en
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Módosítás 150
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervet kellően indokolni kell és alá kell 
támasztani. A terv mindenekelőtt a 
következő elemeket tartalmazza:

(3) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervet kellően indokolni kell és alá kell 
támasztani, továbbá az Unió bármely 
regionális és nemzeti hivatalos nyelvén 
készülhet. A terv mindenekelőtt a 
következő elemeket tartalmazza:

Or. en

Módosítás 151
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 152
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) annak kifejtése, hogy várhatóan 
hogyan fogják kezelni az (aktualizált) 
integrált nemzeti energia- és klímatervet, 
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valamint a Bizottság ez utóbbira 
vonatkozó ajánlásait;

Or. en

Módosítás 153
Markus Ferber

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 
határkeresztező közlekedési infrastruktúra 
fejlesztését, hogyan enyhíti a válság 
gazdasági és társadalmi hatásait, valamint 
miként járul hozzá a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió és a konvergencia 
javításához;

Or. en

Módosítás 154
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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 

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, különös 
figyelemmel a válság által leginkább 
sújtott mikrovállalkozásokra és kkv-kra, 
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javításához; valamint miként járul hozzá a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió és a 
konvergencia javításához;

Or. en

Módosítás 155
Josianne Cutajar

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 156
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) annak ismertetése, hogy a terv 
miként erősíti a növekedési potenciált, a 
munkahelyteremtést, a regionális 
konvergenciát, valamint a gazdasági és 
társadalmi rezilienciát az érintett 
tagállamban, hogyan enyhíti a válság 
gazdasági és társadalmi hatásait, valamint 
miként javítja a gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziót és a konvergenciát;
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Or. en

Módosítás 157
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

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 klímasemlegességre 
legkésőbb 2050-ig történő igazságos és 
zöld átálláshoz, az Unió 2030-ra 
vonatkozó új éghajlati és energetikai 
célkitűzéseihez, a klímarendeletben foglalt 
célkitűzésekhez és a digitális átállás 
céljaihoz, illetve az azokból eredő 
kihívások kezeléséhez; Konkrétabban 
annak kifejtése, hogy az intézkedések 
várhatóan hogyan biztosítják, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervhez 
kért összeg legalább 40%-a hozzájárul az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
fellépésekhez, 10%-a pedig a 
biodiverzitással kapcsolatos 
intézkedésekhez;

Or. en

Módosítás 158
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

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 közvetlenül a zöld és 
digitális átálláshoz és az azokból eredő 
kihívások kezeléséhez, a klímasemleges 
Unió 2050-ig történő megvalósításának 
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lehetőségét kedvezőtlenül érintő 
intézkedések nélkül;

Or. en

Módosítás 159
Ciarán Cuffe

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 
karbonsemleges körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz, illetve az azokból eredő 
kihívások kezeléséhez, és különösen, hogy 
a terv növeli-e a tagállam 
üvegházhatásúgáz-kibocsátását, 
negatívan hat-e a környezetre vagy növeli-
e a negatív externáliákat;

Or. en

Módosítás 160
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) annak kifejtése, hogy a tervben 
szereplő intézkedések várhatóan hogyan 
járulnak hozzá a zöld és digitális 
átálláshoz, illetve az azokból eredő 
kihívások kezeléséhez, különös tekintettel 
a fenntartható közlekedési 
infrastruktúrába tett szükséges 
beruházásokra és az alternatív 
üzemanyagok fejlesztésére valamennyi 
közlekedési módban;
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Or. en

Módosítás 161
Carles Puigdemont i Casamajó

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 kettős zöld és digitális 
átálláshoz, illetve az azokból eredő 
kihívások kezeléséhez;

Or. en

Módosítás 162
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Marianne Vind, Maria Grapini, Kathleen Van Brempt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) annak hatásvizsgálaton alapuló 
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 igazságos átállási 
tervekhez;

Or. en

Módosítás 163
Kathleen Van Brempt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) annak kifejtése, hogy az összes 
tervezett intézkedés hogyan tartja teljes 
mértékben tiszteletben a „ne árts” elvét a 
14. cikk (2a) bekezdésével összhangban, 
ezzel figyelembe véve a III. mellékletben 
szereplő éghajlati és környezeti kizárási 
listát és az EU taxonómiai rendeletét;

Or. en

Módosítás 164
Ciarán Cuffe

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 165
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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 
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igénylő végrehajtási időszakkal 
rendelkező összetett infrastrukturális 
beruházások kivételével;

Or. en

Módosítás 166
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă

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, 2024. 
december 31-ig tartó időszakra, valamint a 
beruházások végrehajtására vonatkozó, 
2027. december 31-ig tartó időszakra 
szóló indikatív menetrend;

Or. en

Módosítás 167
Markus Ferber

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 kétéves időtartamra, valamint a 
beruházások végrehajtására vonatkozó, 
legfeljebb hétéves időtartamra szóló 
indikatív menetrend;

Or. en

Módosítás 168
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Marianne Vind, Maria Grapini, Kathleen Van Brempt
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Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a tervezett beruházási projektek, és 
az azokhoz kapcsolódó beruházási időszak;

e) a tervezett beruházási projektek, és 
az azokhoz kapcsolódó beruházási időszak, 
ideértve a beruházások életciklus-
értékelését;

Or. en

Módosítás 169
Markus Pieper

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) eredményes intézkedések az uniós 
finanszírozás láthatóságának és a 
kedvezményezettek átláthatóságának a 
biztosítására; az uniós forrásokra 
vonatkozó digitális ellenőrzési rendszer 
létrehozása, amelyet a Bizottság vezet be.

Or. en

Módosítás 170
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) adott esetben a meglévő vagy 
tervezett uniós finanszírozásra vonatkozó 
információk;

g) adott esetben a meglévő vagy 
tervezett uniós finanszírozásra vonatkozó 
információk, figyelembe véve az érintett 
tagállam regionális sajátosságait;

Or. en
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Módosítás 171
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) az esetleg szükséges kísérő 
intézkedések;

h) az esetleg szükséges kísérő 
intézkedések, például az olyan irányelvek 
megfelelő átültetése, amelyeket a tagállam 
a helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervének bemutatása előtt adott esetben 
nem megfelelően ültetett át;

Or. en

Módosítás 172
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv koherenciájának igazolása;

i) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv – az Európai Unióról szóló szerződés 
2. cikkében és az Unió jogi keretében 
meghatározott – jogállamisághoz 
viszonyított koherenciájának igazolása;

Or. en

Módosítás 173
Marianne Vind, Petar Vitanov, Kathleen Van Brempt

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 
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tiszteletben tartják az alkalmazandó 
kollektív szerződéseket, és székhelyüket 
nem olyan adóparadicsomokban jegyezték 
be, amelyek szerepelnek a Tanács nem 
együttműködő adójoghatóságokat 
tartalmazó uniós listáján;

Or. en

Módosítás 174
Carles Puigdemont i Casamajó

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) a terv területi hatásának 
értékelése;

Or. en

Módosítás 175
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 176
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A helyreállítási és rugalmassági 
tervükre vonatkozó javaslatok előkészítése 
során a tagállamok szorosan 
együttműködnek a regionális és helyi 
önkormányzatokkal, a gazdasági, szociális 
és környezetvédelmi partnerekkel, 
valamint a civil társadalommal a széles 
körben támogatott, társadalmilag 
igazságos, fenntartható és jövőbiztos 
helyreállítási és rezilienciaépítési stratégia 
biztosítása érdekében.

Or. en

Módosítás 177
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk
Nem megengedhető projektek

A fogyasztási kiadások és a rendszeres 
folyó költségvetési kiadások nem 
támogathatók.

Or. en

Módosítás 178
Carles Puigdemont i Casamajó

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

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

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

Or. en

Módosítás 179
Ciarán Cuffe

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 180
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A helyreállítási és rezilienciaépítési (2) A helyreállítási és rezilienciaépítési 



AM\1212442HU.docx 117/167 PE657.214v01-00

HU

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

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

Or. en

Módosítás 181
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv értékelésekor a Bizottság 
megbizonyosodik arról, hogy az összes 
intézkedés összhangban van-e a 
klímasemlegesség legkésőbb 2050-ig 
történő megvalósítására irányuló uniós 
kötelezettségvállalással, és hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervhez 
kért összeg legalább 40%-a az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
cselekvések, 10%-a pedig a biodiverzitási 
cselekvések érvényesítéséhez járul hozzá. 
Ezt az értékelést az EU taxonómiai 
rendeletében foglalt elvek alkalmazásával 
kell elvégezni.

Or. en
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Módosítás 182
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv értékelésekor a Bizottság 
megbizonyosodik arról, hogy az összes 
intézkedés hogyan tartja teljes mértékben 
tiszteletben a „ne árts” elvét a 14. cikk 
(2a) bekezdésével összhangban, ezzel 
figyelembe véve a III. mellékletben 
szereplő éghajlati és környezeti kizárási 
listát és az EU taxonómiai rendeletét;

Or. en

Módosítás 183
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 184
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

Rendeletre irányuló javaslat
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16 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a terv magában foglal-e olyan 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
hozzájárulnak a zöld és digitális átálláshoz, 
illetve az azokból eredő kihívások 
kezeléséhez, különös tekintettel a nemzeti 
energia- és klímatervekben (NEKT), az 
energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról szóló rendeletben 
meghatározott célkitűzésekre, az Unió 
2030-ig megvalósítandó új éghajlati és 
energiaügyi célkitűzéseire, valamint a 
klímasemlegesség legkésőbb 2050-ig 
történő megvalósításával kapcsolatosan a 
klímarendeletben felsorolt köztes célokra;

Or. en

Módosítás 185
Ciarán Cuffe

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 
való átálláshoz, illetve az azokból eredő 
kihívások kezeléséhez, és különösen, hogy 
a terv növeli-e a tagállam 
üvegházhatásúgáz-kibocsátását, 
negatívan hat-e a környezetre vagy növeli-
e a negatív externáliákat;

Or. en

Módosítás 186
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt
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Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a terv magában foglal-e olyan 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
hozzájárulnak a zöld és digitális átálláshoz 
és az azokból eredő kihívások kezeléséhez, 
és hogy nem tartalmaz-e olyan 
intézkedéseket, amelyek kedvezőtlenül 
érintik a klímasemleges Unió 2050-ig 
történő megvalósításának lehetőségét;

Or. en

Módosítás 187
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 188
Carles Puigdemont i Casamajó

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, 

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

átálláshoz, illetve az azokból eredő 
kihívások kezeléséhez;

Or. en

Módosítás 189
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Marianne Vind, Maria Grapini, Kathleen Van Brempt

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 igazságos átállási tervekhez;

Or. en

Módosítás 190
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan tartós hatást gyakorol-e az 
érintett tagállamra;

c) a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv várhatóan tartós hatást gyakorol-e az 
érintett tagállamra, illetve valamennyi 
régiójára;

Or. en

Módosítás 191
Ciarán Cuffe

Rendeletre irányuló javaslat
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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;

Or. en

Módosítás 192
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 193
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

f) a javasolt helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv olyan intézkedéseket 
tartalmaz-e a reformok és a közberuházási 
projektek végrehajtására vonatkozóan, 
amelyek koherens fellépéseket képeznek, 
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például olyan irányelvek megfelelő 
átültetéséről rendelkezik, amelyeket a 
tagállam a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervének benyújtása előtt 
adott esetben nem megfelelően ültetett át, 
és amelyek átültetése pozitív hatással lehet 
ezekre a reformokra;

Or. en

Módosítás 194
Ciarán Cuffe

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok által benyújtott 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
értékelése céljából a Bizottságot szakértők 
segíthetik.

(5) A tagállamok által benyújtott 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
értékelése céljából a Bizottságot szakértők 
segíthetik, akik listáját teljes egészében 
közzéteszik a Bizottság weboldalán.

Or. en

Módosítás 195
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok által benyújtott 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
értékelése céljából a Bizottságot szakértők 
segíthetik.

(5) A tagállamok által benyújtott 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
értékelése céljából a Bizottságot szakértők 
segítik.

Or. en

Módosítás 196
Marian-Jean Marinescu, Massimiliano Salini, Gheorghe Falcă
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Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv tagállam általi 
hivatalos benyújtását követő két hónapon 
belül végrehajtási 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 
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.

Or. en

Módosítás 197
Markus Pieper

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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



AM\1212442HU.docx 125/167 PE657.214v01-00

HU

célokat, valamint a 11. cikknek 
megfelelően allokált pénzügyi 
hozzájárulást.

célokat, valamint a 11. cikknek 
megfelelően allokált pénzügyi 
hozzájárulást.

Or. en

Módosítás 198
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 199
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben említett 
pénzügyi hozzájárulást a 16. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt kritériumok szerint 
értékelt, az érintett tagállam által benyújtott 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
tervezett összköltsége alapján kell 

(3) Az (1) bekezdésben említett 
pénzügyi hozzájárulást a 16. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt kritériumok szerint 
értékelt, az érintett tagállam által benyújtott 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
tervezett összköltsége, valamint a 



PE657.214v01-00 126/167 AM\1212442HU.docx

HU

meghatározni. A pénzügyi hozzájárulás 
összegét a következőképpen kell 
megállapítani:

jogállamiság tagállami tiszteletben tartása 
alapján kell meghatározni. A pénzügyi 
hozzájárulás összegét a következőképpen 
kell megállapítani:

Or. en

Módosítás 200
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Massimiliano Salini

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv nem felel meg 
kielégítő mértékben a 16. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt kritériumoknak, az 
érintett tagállam részére pénzügyi 
hozzájárulás nem allokálható.

c) amennyiben a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv nem felel meg 
kielégítő mértékben a 16. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt kritériumoknak, az 
érintett tagállam részére pénzügyi 
hozzájárulás nem allokálható, és e cikk 
(5) bekezdését kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 201
Markus Ferber

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;

Or. en
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Módosítás 202
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Massimiliano Salini

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 
döntést megfelelő indokolással ellátott 
értékelésnek kell kísérnie. Az érintett 
tagállam benyújthat egy másik 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervet, és 
felhasználhatja a technikai támogatási 
eszközt is.

Or. en

Módosítás 203
Markus Ferber

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

Or. en

Módosítás 204
Markus Pieper

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

említett felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat a 27. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárás 
keretében kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 205
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben az érintett tagállam 
objektív körülmények miatt részben vagy 
egészében nem tudja már megvalósítani a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervet, 
beleértve a vonatkozó mérföldköveket és 
célokat, az érintett tagállam a 17. cikk (1) 
és (2) bekezdésében említett határozatok 
módosítására vagy felváltására irányuló, 
indokolással ellátott kérelmet intézhet a 
Bizottsághoz. A tagállam ebből a célból 
módosított vagy új helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervre tehet javaslatot.

(1) Amennyiben az érintett tagállam 
objektív körülmények miatt részben vagy 
egészében nem tudja már megvalósítani a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervet, 
beleértve a vonatkozó mérföldköveket és 
célokat, az érintett tagállam a 17. cikk (1) 
és (2) bekezdésében említett határozatok 
módosítására és/vagy felváltására irányuló, 
indokolással ellátott kérelmet intéz a 
Bizottsághoz. A tagállam ebből a célból 
módosított vagy új helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervre tesz javaslatot.

Or. en

Módosítás 206
Markus Ferber

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 

(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 
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benyújtásától számított négy hónapon belül 
új határozatot hoz.

benyújtásától számított két hónapon belül 
új határozatot hoz.

Or. en

Módosítás 207
Marco Campomenosi

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 208
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(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 
hónapos időtartamon belül megtegye 
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észrevételeit. észrevételeit.

Or. en

Módosítás 209
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a. cikk
Az európai hozzáadott érték programja

(1) 2022. július 31-ig a Bizottság 
nyilvános pályázatokat hirdet európai 
hozzáadott értéket képviselő projektek 
számára.
(2) A projektjavaslatok maximális 
társfinanszírozási aránya nem haladhatja 
meg az 50%-ot.
(3) Az egyedi projektjavaslatok legfeljebb 
5 000 000 000 EUR összegben 
részesülhetnek.
(4) A Bizottság a javaslat kézhezvételétől 
számított három hónapon belül értékeli a 
megfelelő projekteket.
(5) A Bizottság értékeli a beérkezett 
projektjavaslatokat, és a nemzeti 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
értékelése céljából felvázoltakhoz képest 
összehasonlítható szabványokat alkalmaz.
(6) A Bizottság a támogathatóságot a 
18b. cikkben meghatározott kritériumok 
alapján értékeli.

Or. en

Módosítás 210
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
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18 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18b. cikk
Az európai hozzáadott érték programja – 

Támogathatóság
 Az e keret segítségével megvalósuló 
projekteknek maximalizálniuk kell az 
uniós hozzáadott értéket és hatást, és 
támogatniuk kell az európai stratégiai 
érdekű, határokon átnyúló dimenzióval 
rendelkező uniós szakpolitikai célokat, 
legalább két tagállamot be kell vonniuk, 
és meg kell erősíteniük az Unió egészének 
hosszú távú versenyképességét.

Or. en

Módosítás 211
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
3 a fejezet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Európai többletérték

Or. en

Módosítás 212
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A pénzügyi hozzájárulások érintett 
tagállamok számára történő, e cikk szerinti 
kifizetésére a költségvetési 
előirányzatoknak megfelelően és a 
rendelkezésre álló források függvényében 
kerül sor. Az e cikkben említett bizottsági 

(2) A pénzügyi hozzájárulások érintett 
tagállamok számára történő, e cikk szerinti 
kifizetésére a költségvetési 
előirányzatoknak megfelelően kerül sor. 
Az e cikkben említett bizottsági 
határozatokat a 27. cikk (2) bekezdésében 
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határozatokat a 27. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 213
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

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 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 nyújtanak 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.

Or. en

Módosítás 214
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Massimiliano Salini

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(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 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 
évente négy alkalommal nyújthatnak be a 
Bizottsághoz. A Bizottság a kérelem 
kézhezvételétől számított egy 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.

Or. en

Módosítás 215
Markus Pieper

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

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. 

(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 
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cikk (6) bekezdésében említett operatív 
megállapodást is figyelembe kell venni. A 
Bizottságot munkájában szakértők 
segíthetik.

értékelés során a 17. cikk (6) bekezdésében 
említett operatív megállapodást is 
figyelembe kell venni. A Bizottságot 
munkájában szakértők segíthetik.

Or. en

Módosítás 216
Marco Campomenosi

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 217
Marian-Jean Marinescu, Massimiliano Salini, Gheorghe Falcă

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

bizottsági megállapítások közlésétől 
számított két hónapon belül megtegye 
észrevételeit.

Or. en

Módosítás 218
Marco Campomenosi

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. en

Módosítás 219
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
19 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a. cikk
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Jogállamiság
Azok a tagállamok, amelyek az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 
7. cikkével összhangban eljárás tárgyát 
képezik, csak a 19. cikkel összhangban 
meghatározott pénzügyi hozzájárulás 
25%-ában részesülhetnek.

Or. en

Módosítás 220
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20. cikk A tagállam általi 
jelentéstétel az európai szemeszter 
keretében

20. cikk A tagállam általi 
jelentéstétel az európai szemeszter 
keretében és a jogállamiság tiszteletben 
tartása tekintetében

Or. en

Módosítás 221
Marco Campomenosi

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 

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.
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alkalmazandók.

Or. en

Módosítás 222
Markus Ferber

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 
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.

Or. en

Módosítás 223
Carles Puigdemont i Casamajó

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 

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

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.

Or. en

Módosítás 224
Josianne Cutajar

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 225
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a 17. cikknek 
megfelelően a Bizottság végrehajtási jogi 
aktusával elfogadott helyreállítási és 

(1) A Bizottság a 17. cikknek 
megfelelően a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusával elfogadott 
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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.

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. Ilyen 
esetben a Bizottság a Parlamenttel és a 
Tanáccsal együttműködve dönt arról, 
hogyan lehet a kitakart információkat 
bizalmas módon hozzáférhetővé tenni a 
társjogalkotó számára.

Or. en

Módosítás 226
Ciarán Cuffe

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság a 17. cikknek 
megfelelően a Bizottság végrehajtási jogi 
aktusával elfogadott helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveket a kézhezvételt 
követően legkésőbb egy hónappal 
továbbítja az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

Or. en

Módosítás 227
Markus Pieper

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a 17. cikknek (1) A Bizottság a 17. cikknek 
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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.

megfelelően a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló 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.

Or. en

Módosítás 228
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 229
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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 

a) biztosítják a kiegészítő jelleget, a 
szinergiát, a koherenciát és a 
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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;

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;

Or. en

Módosítás 230
Carles Puigdemont i Casamajó

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

Or. en

Módosítás 231
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) optimalizálják a párhuzamos 
erőfeszítések elkerülésére szolgáló 
koordinációs mechanizmusokat; és

b) optimalizálják a párhuzamos 
erőfeszítések elkerülésére szolgáló 
koordinációs mechanizmusokat, különös 
tekintettel a tagállamok közötti 
szubszidiaritásra; és

Or. en
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Módosítás 232
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 233
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 234
Ciarán Cuffe

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) értékelési kritériumokat tesznek 
közzé a projektek uniós hozzáadott 
értékük szerinti mérése érdekében, és 
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rangsorolják ezek megvalósítását; a 
közlekedési ágazatban az ilyen projektek 
elősegíthetik a valóban európai hálózatok 
kiépítését, és elkerülhetik a nemzeti 
megközelítések összehangolásának 
hiányát; ezeknek a projekteknek tartósan 
pozitív hatással kell lenniük az EU 
gazdaságára és társadalmára is.

Or. en

Módosítás 235
Markus Ferber

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 
több tagállamot kapcsolnak össze.

Or. en

Módosítás 236
Dorien Rookmaker

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A teljesítményjelentési rendszer 
valós idejű betekintést nyújt az eszköz 
irányításába és végrehajtásába, és minden 
uniós polgár számára hozzáférhető. Ez 
garantálja az elköltött források 
átláthatóságát. A teljesítményjelentési 
rendszer biztosítja, hogy a tevékenységek 
végrehajtásának nyomon követésére 
vonatkozó adatokat és az eredményeket 
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hatékonyan, eredményesen és időben 
összegyűjtsék. Ennek érdekében az uniós 
finanszírozás címzettjeire vonatkozóan 
arányos jelentéstételi követelményeket kell 
megállapítani.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy elegendő forrás álljon rendelkezésre az eszköz irányításához és ellenőrzéséhez. 
A program állapotába való valós idejű betekintés jó kezdőlépés az elszámoltathatóság és az 
átláthatóság javítása során.

Módosítás 237
Markus Ferber

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.

Or. en

Módosítás 238
Carles Puigdemont i Casamajó

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) Az éves jelentésnek információkat 
kell tartalmaznia az eszköz keretében 
érintett minden tagállam helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervei terén úgy az egyes 
tagállamok, mint az Unió egésze szintjén 
elért előrehaladásról.

Or. en
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Módosítás 239
Markus Ferber

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.

Or. en

Módosítás 240
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az éves jelentés a következő 
információkat tartalmazza:

(3) A féléves jelentés a következő 
információkat tartalmazza:

Or. en

Módosítás 241
Markus Ferber

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
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Or. en

Módosítás 242
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 243
Markus Pieper

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság e rendelet 
hatálybalépése után négy évvel a rendelet 
végrehajtására vonatkozó független 
értékelő jelentést, és legkésőbb három 
évvel 2027 végét követően független 
utólagos értékelő jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának.

(1) A Bizottság e rendelet 
hatálybalépése után négy évvel a rendelet 
végrehajtására vonatkozó független 
értékelő jelentést, és legkésőbb három 
évvel 2027 végét követően független 
utólagos értékelő jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának. A 
külső célhoz kötött bevételek rendkívül 
magas összege miatt nemcsak a Bizottság, 
hanem az Európai Parlament is utólagos 
ellenőrzést végez a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz keretében 
nyújtott pénzügyi támogatás 
eredményessége, hatékonysága és hatása 
tekintetében. A Helyreállítási és 
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Rezilienciaépítési Eszközre tehát ki kell, 
hogy terjedjen a Bizottságra vonatkozó 
rendszeres mentesítési jelentés.

Or. en

Módosítás 244
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság e rendelet 
hatálybalépése után négy évvel a rendelet 
végrehajtására vonatkozó független 
értékelő jelentést, és legkésőbb három 
évvel 2027 végét követően független 
utólagos értékelő jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának.

(1) A Bizottság e rendelet 
hatálybalépése után két évvel a rendelet 
végrehajtására vonatkozó független 
értékelő jelentést, és legkésőbb három 
évvel 2024 végét követően független 
utólagos értékelő jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának.

Or. en

Módosítás 245
Markus Ferber

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.
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Or. en

Módosítás 246
Marian-Jean Marinescu, Massimiliano Salini, Gheorghe Falcă

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az értékelést adott esetben a 
rendelet módosítására irányuló javaslat 
kíséri.

törölve

Or. en

Módosítás 247
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Az utólagos értékelő jelentés az e 
rendelet által létrehozott eszközök átfogó 
értékeléséből áll és információt tartalmaz 
azok hosszú távú hatásáról, figyelembe 
véve az e rendelet hatályba lépését és 
végrehajtásának első négy évét követően 
levont tanulságokat.

Or. en

Módosítás 248
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
25 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25 a. cikk
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A költségvetés ellenőrzése
(1) A Bizottság számvitelért felelős 
tisztviselője minden pénzügyi év lezárulta 
után március 1-ig megküldi a 
Számvevőszéknek az eszköz előzetes 
beszámolóját, valamint az adott pénzügyi 
év költségvetési és pénzügyi 
gazdálkodásáról szóló jelentést. A 
Bizottság számvitelért felelős 
tisztviselőjének a következő év március 31-
ig az Európai Parlament képviselőinek és 
a Tanácsnak is meg kell küldenie a 
költségvetési és a pénzügyi gazdálkodásról 
szóló jelentést.
(2) Miután a Számvevőszék a költségvetési 
rendelet 129. cikkével összhangban 
megkapta a hatóság előzetes 
beszámolójára vonatkozó észrevételeit, a 
Bizottság elkészíti a hatóság 
zárszámadását, és azt véleményezés 
céljából továbbítja az igazgatóságnak.
(3) A Bizottság az Európai Parlamentnek 
– ez utóbbi kérésére, összhangban a 
költségvetési rendelet 146. cikkének (3) 
bekezdésében foglaltakkal – minden olyan 
tájékoztatást megad, amely szükséges a 
szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó 
mentesítési eljárás zavartalan 
alkalmazásához.
(4) Az Európai Parlament – a Tanács 
minősített többséggel hozott ajánlása 
alapján – legkésőbb az N+ 2. év május 15-
ig megadja a Hatóság számára a 
felmentést az N. pénzügyi év 
költségvetésének végrehajtására 
vonatkozóan, beleértve az Európai Unió 
általános költségvetéséből és a hatáskörrel 
rendelkező hatóságoktól származó bevételt 
is.
(5) A végleges elszámolást közzé kell 
tenni.

Or. en



PE657.214v01-00 150/167 AM\1212442HU.docx

HU

Módosítás 249
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

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.

Or. en

Módosítás 250
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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, vállalatok, 
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 
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fedezésére is kell fordítani, amelyek 
kapcsolódnak a 4. cikkben említett 
célkitűzésekhez.

Or. en

Módosítás 251
Carles Puigdemont i Casamajó

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 tájékoztatási és 
kommunikációs tevékenységeket végez az 
e rendelet által létrehozott eszközökhöz, 
azok intézkedéseihez és eredményeihez 
kapcsolódóan. Az Unió minden nyelvét, 
beleértve az Unióban nem, de a 
tagállamokban hivatalos nyelveket is, 
használni és garantálni kell. 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.

Or. en

Módosítás 252
Markus Ferber

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

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 



PE657.214v01-00 152/167 AM\1212442HU.docx

HU

régióit képviselik.

Or. en

Módosítás 253
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27. cikk törölve
Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot munkájában egy 
bizottság segíti. Ez a bizottság a 
182/2011/EU rendelet értelmében vett 
bizottság.
(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor 
a 182/2011/EU rendelet 5. cikke 
alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 254
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eszköz keretében nyújtott maximális 
pénzügyi hozzájárulás (azaz a vissza nem 
térítendő pénzügyi támogatás) 
kiszámításának módszertana 
tagállamonként

Az eszköz keretében nyújtott maximális 
pénzügyi hozzájárulás (azaz a vissza nem 
térítendő pénzügyi támogatás) és a 
maximális hiteltámogatás kiszámításának 
módszertana tagállamonként

Or. en

Módosítás 255
Markus Ferber
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 bekezdés – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- az egy főre jutó GDP reciproka, - az egy főre jutó bruttó hazai 
termék (GDP) 2019 és 2020 közötti 
csökkenése,

Or. en

Módosítás 256
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 bekezdés – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- az elmúlt 5 év átlagos 
munkanélküliségi rátája az uniós átlaghoz 
képest (2015–2019).

- a munkanélküliségi ráta 
növekedése 2015 és 2019 között.

Or. en

Módosítás 257
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság [HL: e rendelet 
hatálybalépésétől számított 1 hónapon 
belül beillesztendő]-ig felhatalmazáson 
alapuló jogi aktust fogad el, amely 
meghatározza a pénzeszközök 10. cikk 
szerinti felosztását.

Or. en
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Módosítás 258
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- az egy főre jutó fordított GDP 
reciproka nem haladhatja meg az uniós 
átlag 150 %-át,

- az egy főre jutó bruttó hazai 
termék (GDP) 2019 és 2020 közötti 
csökkenése nem haladhatja meg az uniós 
átlag 150 %-át,

Or. en

Módosítás 259
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 bekezdés – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- az egyes országok 
munkanélküliségi rátájának uniós átlagtól 
való eltérése nem haladhatja meg az uniós 
átlag 150 %-át,

- a munkanélküliségi ráta 2015 és 
2019 közötti növekedése nem haladhatja 
meg az uniós átlag 150 %-át,

Or. en

Módosítás 260
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eszköz keretében az adott tagállamra 
vonatkozó maximális pénzügyi 
hozzájárulás () a következőképpen 
határozható meg:

törölve

nulla
nulla
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ahol:
FS (pénzügyi támogatás) az eszköz 
keretében rendelkezésre álló, az 5. cikk 
(1) bekezdésének a) pontjában említett 
pénzügyi keretösszeg; továbbá
nulla
az i. tagállamra vonatkozó hozzájárulási 
kulcs a következőképpen határozható 
meg:
nulla
ahol
nulla
nulla
ahol:
nulla
az i. országra vonatkozó hozzájárulási 
kulcs
nulla
az i. ország egy főre jutó bruttó hazai 
terméke 2019-ban,
nulla
az EU-27 tagállamainak egy főre jutó 
súlyozott átlagos bruttó hazai terméke 
2019-ben
nulla
az i. ország teljes népessége 2019-ban,
nulla
az EU-27 tagállamainak teljes népessége 
2019-ben
nulla
az i. ország átlagos munkanélküliségi 
rátája 2015 és 2019 között
nulla
az EU-27 átlagos munkanélküliségi rátája 
2015 és 2019 között
A módszertan alkalmazása a 
tagállamonkénti maximális pénzügyi 
hozzájárulás következő részarányát és 
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összegét eredményezi.
nulla

Or. en

Módosítás 261
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az értékelési iránymutatások célja, hogy az 
iránymutatások és a rendelet alapján a 
Bizottság – átlátható és méltányos módon – 
értékelje a tagállamok által előterjesztett 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervekre 
vonatkozó javaslatokat, továbbá, hogy a 
Bizottság a célkitűzésekkel és az e 
rendeletben meghatározott egyéb releváns 
követelményekkel összhangban határozza 
meg a pénzügyi hozzájárulást. Ezek az 
iránymutatások konkrétan a 16. cikk (3) 
bekezdésében, valamint a 17. cikk 
(3) bekezdésében említett értékelési 
kritériumok alkalmazásának és a pénzügyi 
hozzájárulás meghatározásának alapját 
képezik.

Az értékelési iránymutatások célja, hogy az 
iránymutatások és a rendelet, valamint az 
EU taxonómiai rendeletében 
meghatározott elvek alapján a Bizottság – 
átlátható és méltányos módon – értékelje a 
tagállamok által előterjesztett helyreállítási 
és rezilienciaépítési tervekre vonatkozó 
javaslatokat, továbbá, hogy a Bizottság a 
célkitűzésekkel és az e rendeletben 
meghatározott egyéb releváns 
követelményekkel összhangban határozza 
meg a pénzügyi hozzájárulást. Ezek az 
iránymutatások konkrétan a 16. cikk (3) 
bekezdésében, valamint a 17. cikk 
(3) bekezdésében említett értékelési 
kritériumok alkalmazásának és a pénzügyi 
hozzájárulás meghatározásának alapját 
képezik.

Or. en

Módosítás 262
Ciarán Cuffe

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 

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

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

Or. en

Módosítás 263
Ciarán Cuffe

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 magában foglal-e olyan 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
hozzájárulnak a digitális és 
karbonsemleges körforgásos gazdaságra 
való átálláshoz, illetve az azokból eredő 
kihívások kezeléséhez, és különösen, hogy 
a terv növeli-e a tagállam 
üvegházhatásúgáz-kibocsátását, 
negatívan hat-e a környezetre vagy növeli-
e a negatív externáliákat;

Or. en

Módosítás 264
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

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 magában foglal-e olyan 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
hozzájárulnak a zöld és digitális átálláshoz 
és az azokból eredő kihívások kezeléséhez, 
és hogy nem tartalmaz-e olyan 
intézkedéseket, amelyek kedvezőtlenül 
érintik a klímasemleges Unió 2050-ig 
történő megvalósításának lehetőségét;
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Or. en

Módosítás 265
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

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 magában foglal-e olyan 
intézkedéseket, amelyek hatékonyan 
hozzájárulnak a klímasemlegességre 
legkésőbb 2050-ig történő igazságos és 
zöld átálláshoz, a klímarendeletben foglalt 
uniós és nemzeti szintű köztes 
célkitűzésekhez és a digitális átállás 
céljaihoz, illetve az azokból eredő 
kihívások kezeléséhez;

Or. en

Módosítás 266
Ciarán Cuffe

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;

Or. en

Módosítás 267
Marco Campomenosi, Roman Haider

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

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

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

Or. en

Módosítás 268
Marco Campomenosi, Roman Haider

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;

Or. en

Módosítás 269
Ciarán Cuffe

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

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.
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Or. en

Módosítás 270
Ciarán Cuffe

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 271
Ciarán Cuffe

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.

Or. en
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Módosítás 272
Ciarán Cuffe

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.

Or. en

Módosítás 273
Markus Ferber

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 zöld és digitális átálláshoz 
és a fenntartható és ellenálló 
infrastruktúra fejlesztéséhez, illetve az 
azokból eredő kihívások kezeléséhez.

Or. en

Módosítás 274
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés – 2.2 pont – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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Az e kritérium szerinti értékelés során a 
Bizottság a következő elemeket veszi 
figyelembe:

Az e kritérium szerinti értékelés során a 
Bizottság a következő elemeket veszi 
figyelembe, és biztosítja a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveknek az EU 
taxonómiai rendeletével való összhangját:

Or. en

Módosítás 275
Ciarán Cuffe

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- A tervezett intézkedések 
végrehajtása várhatóan jelentősen hozzá 
fog járulni éghajlat- és környezetbarát 
rendszerek létrehozásához, valamint a 
gazdasági és társadalmi ágazatok 
környezetbarátabbá tételéhez azzal a 
céllal, hogy elősegítse a klímasemleges 
Európa 2050-ig történő megvalósításának 
átfogó célkitűzését,

- A tervezett intézkedések 
végrehajtása várhatóan jelentősen hozzá 
fog járulni éghajlat- és környezetbarát 
rendszerek létrehozásához, valamint a 
gazdaság dekarbonizálásához az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésére vonatkozóan 2030-ra és 
2050-re kitűzött céloknak megfelelően;

Or. en

Módosítás 276
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vagy és

Or. en

Indokolás

A zöld és digitális átállásra vonatkozó kritériumokat egymástól függetlenül kell értékelni. Az 
egyik területen végrehajtott fellépés nem kompenzálhatja, és nem is veszélyeztetheti a másikon 
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végzett tevékenységeket.

Módosítás 277
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vagy valamint

Or. en

Módosítás 278
Ciarán Cuffe

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- a tervezett intézkedések 
végrehajtása várhatóan jelentősen 
hozzájárul majd a zöld és/vagy digitális 
átállásból eredő kihívások kezeléséhez,

- a tervezett intézkedések 
végrehajtása várhatóan jelentősen 
hozzájárul majd a karbonsemleges 
körforgásos gazdaságra és/vagy a digitális 
gazdaságra való átállásból eredő kihívások 
kezeléséhez,

Or. en

Módosítás 279
Markus Ferber

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 

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

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 kritikus 
infrastruktúrája javításához.

Or. en

Módosítás 280
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
II a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

III. MELLÉKLET
A helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
értékelésekor a Bizottság 
megbizonyosodik arról, hogy a tervekben 
szereplő összes intézkedés teljes 
mértékben tiszteletben tartja a „ne árts” 
elvét.
Ehhez az értékeléshez a Bizottság 
gondoskodik legalább arról, hogy nem 
hagynak jóvá olyan terveket, amelyek 
olyan tevékenységeket tartalmaznak, 
amelyeket vagy az EU taxonómiai 
rendeletének 17. cikke említ, vagy 
amelyek szerepelnek az alábbi éghajlati és 
környezeti kizárási listán:
1. fosszilis tüzelőanyagok előállításával, 
feldolgozásával, forgalmazásával, 
tárolásával vagy égetésével kapcsolatos 
beruházások;
2. atomerőművek leállítása, üzemeltetése, 
átalakítása vagy építése;
3. vízenergia, a meglévő létesítmények 
fenntarthatóságának javítását célzó 
beruházások kivételével;
4. növényalapú bioüzemanyagok és 
fenntarthatatlan bioenergia;
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5. a hulladék hulladéklerakóban való 
ártalmatlanítására irányuló beruházások;
6. hulladékégetésre szolgáló 
létesítményekbe való beruházások, 
függetlenül attól, hogy külön égetőkben 
vagy más létesítményekben, például 
cementégető kemencékben kerül-e sor az 
égetésre;
7. a 2003/87/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv I. mellékletében felsorolt 
tevékenységekből eredő üvegházhatású 
gázok kibocsátásának csökkentését célzó 
beruházások (az ERFA 6. cikke);
8. belső égésű motorral felszerelt 
járművek;
9. a légiközlekedési kapacitás bővítése;
10. az autópályák bővítése;
11. LNG-vel működő és dízelmotorral 
rendelkező tengerjáró hajók, kivéve a 
meglévő hajóknak az energiahatékonyság 
és az ÜHG-kibocsátás jelentős javítása 
érdekében történő utólagos átalakítását 
célzó beruházásokat;
12. közlekedési célú fosszilisgáz-
infrastruktúra (LNG/CNG);
13. vegyianyag-gyártók, kivéve, ha 
biztonságos és fenntartható vegyi 
anyagokat alkalmaznak;
14. a textilipar, kivéve, ha szigorú 
fenntarthatósági és emberi jogi 
kritériumoknak tesz eleget;
15. állattenyésztés, a biogazdálkodás és az 
extenzív gazdálkodás (<0,7/ha) 
kivételével;
16. élő állatokat érintő, kísérleti vagy 
tudományos célú tevékenységeket, 
amennyiben nem garantálható a kísérleti 
és más tudományos célra használt 
gerinces állatok védelméről szóló európai 
egyezményének való megfelelés;
17. fakitermelés (erdészet és 
fűrészüzemek), a 
folyamatos/természeteshez közelítő 
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erdőborítás kivételével;
18. halászat és halfeldolgozás, kivéve, ha 
12 méter alatti hajókkal történik, kisüzemi 
halászati tervvel rendelkező 
halászterületen, tiszteletben tartva a 
tudományosan megalapozott maximális 
fenntartható hozamot;
19. akvakultúra és feldolgozás, kivéve a 
kiterjedt, félig természetes vizes 
élőhelyeket vagy a teljesen növényi 
takarmányt használó, zárt körű 
recirkulációs rendszereket;
20. az adózási szempontból nem 
együttműködő országok és területek 
európai uniós jegyzékében nyilvántartott 
vállalatok befektetései;
21. beruházások olyan vállalatokba, 
amelyeknek korábban a környezeti, 
emberi és munkavállalói jogokkal való 
visszaélést és jogsértést vagy korrupciót 
követtek el.

Or. en

Módosítás 281
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IV. MELLÉKLET

Or. en

Módosítás 282
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – c a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a tagállamok által egyenként és 
összesen végrehajtott reformok abszolút 
száma és ezek magyarázata, például 
azoknak az irányelveknek az esedékes 
átültetése, amelyeket a tagállam nem 
ültetett át a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervének elfogadása 
előtt;

Or. en

Módosítás 283
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a jogállamiság érintett tagállam 
által történő tiszteletben tartása;

Or. en


