
 
Magyar és lengyel helyreállítási terv: csak akkor
legyen jóváhagyás, ha kijavítják a hibákat
 
A magyar és a lengyel helyreállítási tervről Paolo Gentiloni biztossal folytatott szerdai
vita során a képviselők a források megfelelő felhasználása érdekében nagyobb
átláthatóságot kértek.
 
A gazdaságpolitikáért felelős biztos beszámolt a helyreállítási tervek jóváhagyásának állásáról:
jelenleg a 25 leadott nemzeti tervből 22-t már jóváhagytak. A bolgár és a holland terv még nem
érkezett be, a magyar, a lengyel és a svéd terv pedig a Bizottság jóváhagyására vár. A biztos
hangsúlyozta: a három terv értékelésének befejezéséig a Bizottság nem nyilatkozik az egyes
tervekről.
 
A vita során a legtöbb képviselő az értékelési folyamat átláthatóságát hiányolta, anélkül ugyanis
nem követhető, hogy a magyar és a lengyel kormány milyen lépéseket tett a jogállamisággal és
az igazságszolgáltatás elleni támadásokkal, az uniós jog elsőbbségével, a közbeszerzéssel, a
korrupcióval és a kisebbségek nem egyenlő kezelésével kapcsolatos aggodalmak feloldására.
 
Számos képviselő kiemelte, hogy a Bizottságnak csak akkor kellene jóváhagynia a terveket, ha
az érintett tagállamok minden egyes problémát az Unió pénzügyi érdekeit és az adófizetők
pénzét  védő  költségvetési  feltételrendszerrel  összhangban  orvosoltak.  Ugyanakkor
hangsúlyozták, hogy nem a magyar és a lengyel emberek ellen lépnek fel, hanem ellenkezőleg:
azt akarják elérni, hogy az uniós pénzek az arra igényt tartó emberekhez és a vállalatokhoz, és
ne korrupt politikusokhoz jussanak el.
 
A vita részletei itt tekinthetők meg. A teljes vita itt tekinthető meg felvételről.
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https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_hu
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20201211IPR93622/kotelezo-ervenyu-europai-jogszaballya-valt-a-jogallamisagi-feltetelrendszer
http://audiovisual.europarl.europa.eu/video/I211666/
https://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/vod.html?mode=unit&vodLanguage=HU&vodId=20473d71-680b-72a5-8626-f124c53e0d14&date=20211006
https://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/vod.html?mode=unit&vodLanguage=HU&vodId=a408f621-8a59-65d5-71fd-df6e885ce1b0&date=20211006
https://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/vod.html?mode=unit&vodLanguage=HU&vodId=20473d71-680b-72a5-8626-f124c53e0d14&date=20211006
https://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/vod.html?mode=unit&vodLanguage=HU&vodId=6613308e-d79a-64d9-2c37-43e64410b00c&date=20211006


A NextGenerationEU gazdaságélénkítő csomag legnagyobb alkotóeleme, a Helyreállítási és
Rezilienciaépítési Eszköz egy ideiglenes válságkezelési megoldás, amelynek révén az uniós
tagállamok  összesen  672,5  milliárd  eurónyi,  támogatásként  vagy  kölcsönként  felvehető
összegből kezelhetik a koronavírus-járvány hatásait. Eddig már 25 nemzeti tervet adtak le,
ebből a Bizottság 22-t, a Tanács pedig 18-at hagyott jóvá. A jóváhagyottak közül 16 terv már
megkapta a kért előfinanszírozást.
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További információ
EP kutatószolgálat: Helyreállítási és ellenállóképesség-növelő tervek - helyzetjelentés (2021.
szeptember, angolul)
A Helyreállítási és Rezílienciaépítési Eszköz honlapja (Európai BIzottság, angolul)
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https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_hu
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210204IPR97105/parlamenti-igen-a-helyreallitasi-eszkoz-672-5-milliard-euros-koltsegvetesere
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210204IPR97105/parlamenti-igen-a-helyreallitasi-eszkoz-672-5-milliard-euros-koltsegvetesere
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/689459/IPOL_IDA(2021)689459_EN.pdf
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/689459/IPOL_IDA(2021)689459_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://twitter.com/EP_Economics
https://twitter.com/Europarl_HU

