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RÖVID INDOKOLÁS

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

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

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

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

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

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

Prioritásként kell kezelni az alacsony kibocsátású és a kibocsátásmentes járművek és hajók 
bevezetését. Az ilyen beruházásoknak magukban kell foglalniuk a szükséges elektromos és 
egyéb töltőinfrastruktúrát, ahol tartós hiányosságok állnak fenn, különösen a távolsági 
közlekedés, a kikötők és a kevésbé sűrűn lakott területek tekintetében. Magában kell foglalnia 
továbbá a fenntartható városi mobilitás fejlesztését, többek között a flottákat és a multimodális 
utazás iránti igényeket. Emellett fontos az intelligens közlekedésszervezési rendszerek és a 
mobilitási szolgáltatási megoldások bevezetése, miközben az európai adatstratégia fontos 
elemeként a közös európai mobilitási adattér megvalósításának is tükröződnie kell a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközhöz kapcsolódó prioritásokban.
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Az előadó felhívja a figyelmet annak kockázatára, hogy tekintettel az időszak rövidségére és a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtásában a nemzeti keretek hangsúlyára, az 
eszköz végrehajtása és a források elosztása a rövid határidők tartása érdekében torzulhat. Az 
előadó úgy véli, hogy egy ilyen megközelítés ellentétes lenne az eszköz eredeti céljával, és ezt 
meg kell akadályozni.

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

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

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

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) A korábbi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy válságok idején a 
beruházások szintje gyakran drasztikusan 
visszaesik. Ugyanakkor a jelenlegi 
helyzetben a helyreállítás felgyorsításához 
és a hosszú távú növekedési potenciál 
megerősítéséhez elengedhetetlenül fontos 
támogatni a beruházásokat. A tiszta 
energiára való átállás elősegítésére, 
valamint a lakásszektor és más 
kulcsfontosságú gazdasági ágazatok 
energiahatékonyságának javítására 
irányuló zöld és digitális technológiákba, 
közlekedési infrastruktúrába, 
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 2

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az uniós gazdaság gyors 
helyreállítása olyan kiforrott projektekbe 
való beruházást igényel, amelyek nagy 
potenciállal rendelkeznek a növekedés és 
a munkahelyteremtés támogatására; az 
azonosított szükségletek, a beruházási 
hátralék és a közlekedési infrastruktúra 
fejlesztésére irányuló kiforrott projektek 
meglévő portfóliója jelentős lehetőségeket 
kínál e tekintetben.

Or. en
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Az eszköznek hozzá kell járulnia a 
TEN-T törzshálózat fő szakaszainak és 
csomópontjainak kiépítéséhez, valamint 
szükség esetén ki kell egészítenie a 
nemzeti finanszírozást vagy az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközből és/vagy a 
regionális szakpolitikai alapokból 
származó finanszírozást. A támogatásnak 
biztosítania kell a TEN-T folyosókra 
vonatkozó munkatervekben meghatározott 
szakaszok időben történő befejezését, és 
prioritásként kell kezelnie azokat a 
munkálatokat, amelyek a 2021–2023 
közötti időszakban elvégezhetők.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveik előkészítése és végrehajtása, 
valamint a reformokra és a 
beruházásokra irányuló javaslatok 
kidolgozása során a tagállamoknak 
figyelembe kell venniük az EUMSZ 107. 
cikkét, valamint az állami támogatások 
keretrendszerét és annak korlátozásait. A 
belső piac megfelelő működése, valamint 
a versenyre és az állami támogatásokra 
vonatkozó szabályai az európai fogyasztók 
és vállalkozások javát szolgálják, és 
szükségesek a verseny indokolatlan 
torzulásának elkerüléséhez. A 
Bizottságnak ezért továbbra is be kell 
töltenie az uniós Szerződések szerinti azon 
szerepét, hogy egyenlő versenyfeltételeket 
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biztosít a belső piacon.
Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az e rendelettel létrehozott Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz alkalmazási 
körébe a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval, a zöld és digitális átállással, a 
fenntartható mobilitással, a 
határkeresztező összeköttetésekkel, 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



PA\1208665HU.docx 9/10 PE653.990v01-00

HU

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 10

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 szintű felelősei között az 
e rendelet alapján létrehozott eszközök 
célkitűzéseinek elérése érdekében; és

Or. en

Módosítás 11

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ahol: ahol:

az i. országra vonatkozó hozzájárulási 
kulcs

az i. országra vonatkozó hozzájárulási 
kulcs

 az i. ország egy főre jutó bruttó hazai 
terméke 2019-ben

 az i. ország egy főre jutó bruttó hazai 
terméke 2019-ben

 az EU-27 tagállamainak egy főre jutó 
súlyozott átlagos bruttó hazai terméke 2019-
ben

 az EU-27 tagállamainak egy főre jutó 
súlyozott átlagos bruttó hazai terméke 2019-
ben

 az i. ország teljes népessége 2019-ben  az i. ország teljes népessége 2019-ben

 az EU-27 tagállamainak teljes népessége 
2019-ben

 az EU-27 tagállamainak teljes népessége 
2019-ben

 az i. ország átlagos munkanélküliségi 
rátája 2015 és 2019 között

 az i. ország a tagállamok közötti, a 
munkaerőhöz kapcsolódó belső migrációs 
áramlások figyelembevétele céljából 
kiigazított átlagos munkanélküliségi rátája 
2015 és 2019 között.

 az EU-27 átlagos munkanélküliségi rátája 
2015 és 2019 között

 az EU-27 átlagos munkanélküliségi rátája 
2015 és 2019 között

Or. en


