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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.12.2018 A8-0409/29 

Módosítás  29 

Eric Andrieu 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(35) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 

koordináció európai szemesztere jelenti a 

nemzeti reformprioritások 

meghatározásának és végrehajtása 

felügyeletének keretét. A tagállamok ezen 

reformprioritások támogatására saját 

többéves nemzeti beruházási stratégiákat 

dolgoznak ki. Ezeket a stratégiákat, melyek 

a nemzeti és/vagy uniós támogatásra 

ajánlott, prioritást élvező beruházási 

projektek felvázolására és koordinálására 

irányulnak, az éves nemzeti 

reformprogramokkal együtt terjesztik elő. 

További céljuk elősegíteni az uniós 

támogatások koherens felhasználását és 

maximalizálni a főként az Európai 

Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA), a 

Kohéziós Alapból, az európai 

beruházásstabilizáló funkcióból, az 

InvestEU-ból és az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszközből biztosított 

pénzügyi támogatások hozzáadott értékét. 

A pénzügyi támogatást – esettől függően – 

az uniós és nemzeti energia- és éghajlat-

politikai tervekkel összhangban lévő 

módon kell felhasználni. 

(35) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 

koordináció európai szemesztere jelenti a 

nemzeti reformprioritások 

meghatározásának és végrehajtása 

felügyeletének keretét. A tagállamok ezen 

reformprioritások támogatására saját 

többéves nemzeti beruházási stratégiákat 

dolgoznak ki. Ezeket a stratégiákat, melyek 

a nemzeti és/vagy uniós támogatásra 

ajánlott, prioritást élvező beruházási 

projektek felvázolására és koordinálására 

irányulnak, az éves nemzeti 

reformprogramokkal együtt terjesztik elő. 

További céljuk elősegíteni az uniós 

támogatások koherens felhasználását és 

maximalizálni a főként az Európai 

Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA), a 

Kohéziós Alapból, az európai 

beruházásstabilizáló funkcióból, az 

InvestEU-ból és az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszközből biztosított 

pénzügyi támogatások hozzáadott értékét. 

Éppen ezért az európai szemeszternek ki 

kell térnie a többéves nemzeti beruházási 

stratégiák és a Gazdasági és Pénzügyi 

Bizottság nemzeti kötelezettségvállalásai 

közötti összhang felülvizsgálatára, illetve 

a vonatozó intézkedésekre tett 

javaslatokra. A pénzügyi támogatást – 

esettől függően – az uniós és nemzeti 

energia- és éghajlat-politikai tervekkel 

összhangban lévő módon kell felhasználni. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.12.2018 A8-0409/30 

Módosítás  30 

Eric Andrieu 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – r a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ra) „az éghajlatváltozás hatásaival 

szembeni reziliencia”: a projektek előzetes 

életciklus-értékelése a káros hatások 

minimalizálása, valamint az 

éghajlatváltozás hatásainak mérséklése és 

az ahhoz való alkalmazkodás előnyeinek 

maximalizálása érdekében, a Bizottság 

által kidolgozott iránymutatások alapján. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.12.2018 A8-0409/31 

Módosítás  31 

Eric Andrieu 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – a pont – i a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ia. hozzájárulás az alternatív 

üzemanyagok infrastruktúrájának átfogó, 

az Unió egész területére kiterjedő 

kiépítéséhez az 1315/2013/EU rendelet 33. 

cikkének megfelelően, ahol az ipar, azaz a 

gyártók, a szolgáltatók, az energia- és 

üzemanyag-előállítók a teljes beruházás 

90%-át állják. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.12.2018 A8-0409/32 

Módosítás  32 

Eric Andrieu 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) maximum 8 650 000 000 EUR a 3. 

cikk (2) bekezdésének b) pontjában 

említett egyedi célkitűzésekre, ebből 

maximum 10 % a határon átnyúló 

megújulóenergia-projektekre; 

b) 7 675 244 000 EUR változatlan 

árakon (8 650 000 000 EUR folyó árakon) 

a 3. cikk (2) bekezdésének b) pontjában 

említett egyedi célkitűzésekre, ennek 

legalább 15%-a a határon átnyúló 

megújulóenergia-projektekre; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.12.2018 A8-0409/33 

Módosítás  33 

Eric Andrieu 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 bekezdés – a pont – iii a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 iiia. interoperabilitási akadályokat 

elhárító intézkedések, különösen, ha ezek 

a folyosók/hálózatok működésére is 

kihatnak, különös tekintettel a vasúti 

teherforgalom növekedésének 

előmozdítására; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.12.2018 A8-0409/34 

Módosítás  34 

Eric Andrieu 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 3 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a 347/2013/EU rendelet 14. 

cikkében meghatározott közös érdekű 

projektekhez kapcsolódó intézkedések; 

a) a 347/2013/EU rendelet 14. 

cikkében meghatározott közös érdekű 

projektekhez kapcsolódó intézkedések, 

amelyek a II. melléklet 1. pontjában 

említett energiainfrastruktúra-

kategóriába tartoznak; 

aa) a 347/2013/EU rendelet 14. cikkében 

meghatározott közös érdekű projektekkel 

kapcsolatos és az említett rendelet II. 

mellékletének 2. pontjában meghatározott 

energiainfrastruktúra-kategóriába tartozó 

intézkedések, amelyek maximális 

költségvetése az e rendelet 4. cikke (2) 

bekezdésének b) pontja alapján 

meghatározott költségvetés 15%-a, és 

amelyek az első munkaprogramra, 

valamint kizárólag fenntartható megújuló 

hidrogént vagy biometánt használó 

intézkedésekre korlátozódnak; 

ab) az energiahatékonyság javításához 

hozzájáruló energetikai infrastrukturális 

projektekhez kapcsolódó intézkedések, 

amennyiben többek között a 

felhasználóoldali válaszon és az 

intelligens energiahálózatokon keresztül e 

projektek hatással vannak a határokon 

átnyúló energiaáramlásra; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.12.2018 A8-0409/35 

Módosítás  35 

Eric Andrieu 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 a fejezet (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 IIa. fejezet 

 11a. cikk – Közbeszerzési szerződések 

és/vagy árubeszerzésre irányuló 

szerződések odaítélése 

 A programból támogatott közbeszerzési 

vagy árubeszerzésre irányuló 

közbeszerzési szerződés odaítélésére 

benyújtott bármely ajánlatot 

elfogadhatónak kell tekinteni, ha az azon 

harmadik országokból származó termékek 

aránya, amelyekkel az Unió nem kötött 

olyan megállapodást, amely biztosítja az 

uniós vállalkozások számára az 

összehasonlítható és hatékony hozzáférést 

az e harmadik országok piacaira, nem 

haladja meg az ajánlatot alkotó termékek 

teljes értékének 50%-át. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.12.2018 A8-0409/36 

Módosítás  36 

Eric Andrieu 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) A CEF-támogatásért folyamodó és 

az uniós szakpolitikákkal és különösen a 

TEN-T rendelettel összhangban álló 

projektek bizonyítottan európai hozzáadott 

értékkel rendelkeznek, valamint a 

Stabilitási és Növekedési Paktum alapján 

eltérő bánásmódot érdemelnek. A 

tagállamok, a régiók, a helyi 

önkormányzatok és más jogalanyok 

projektfinanszírozásban való 

részvételének előmozdítása és 

felgyorsítása érdekében e hozzájárulások 

kivételes intézkedésnek tekintendők, és a 

Stabilitási és Növekedési Paktum hatályos 

szabályai által biztosított rugalmasság 

céljából alkalmazandók1a. 

 _________________ 

 1a Lásd a Stabilitási és Növekedési 

Paktum hatályos szabályai által biztosított 

rugalmasság legjobb kihasználásáról 

szóló 2015. január 13-i bizottsági 

közleményt. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.12.2018 A8-0409/37 

Módosítás  37 

Eric Andrieu 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az ágazati iránymutatásokat 

(TEN-iránymutatások), valamint az 

energia területén megvalósuló közös 

érdekű projektek listáját kellő időben felül 

kell vizsgálni az új kiadási időszak 

tekintetében annak érdekében, hogy 

azokat hozzáigazítsák a 2030-ra 

vonatkozó energetikai és éghajlat-politikai 

célokhoz, továbbá a dekarbonizáció 

hosszú távú módozataihoz, valamint 

beépítsék az energiahatékonyság 

elsődlegességének elvét a beruházási 

szükségletek értékelésébe, a projektek 

értékelésébe és a projektek kiválasztásába. 

Or. en 

 


