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9.1.2019 A8-0482/17 

Módosítás  17 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

az InvestEU program létrehozásáról 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az elmúlt években az Unió ambiciózus 

stratégiákat fogadott el az egységes piac 

kiteljesítése, valamint a fenntartható 

növekedés és a munkahelyteremtés 

ösztönzése céljából: ilyen a tőkepiaci unió, 

a digitális egységes piaci stratégia, a 

„Tiszta energia minden európainak” 

kezdeményezéscsomag, a körforgásos 

gazdaságra vonatkozó uniós cselekvési 

terv, az alacsony kibocsátású mobilitás 

stratégiája, az európai védelmi stratégia és 

az európai űrstratégia. Az InvestEU Alap 

a beruházások és a finanszírozáshoz jutás 

támogatásával várhatóan kiaknázza és 

fokozza az említett egymást is erősítő 

stratégiák közötti szinergiákat. 

(3) Az elmúlt években az Unió ambiciózus 

stratégiákat fogadott el az egységes piac 

kiteljesítése, valamint a fenntartható és 

inkluzív növekedés és a 

munkahelyteremtés ösztönzése céljából: 

ilyen az Európa 2020 stratégia, a tőkepiaci 

unió, a digitális egységes piaci stratégia, az 

európai kulturális menetrend, a „Tiszta 

energia minden európainak” 

kezdeményezéscsomag, a körforgásos 

gazdaságra vonatkozó uniós cselekvési 

terv, az alacsony kibocsátású mobilitás 

stratégiája, az európai űrstratégia és a 

szociális jogok európai pillére. Ezek 

azonban kevés sikerrel járultak hozzá a 

regionális és társadalmi egyenlőtlenségek 

felszámolásához. Az InvestEU Alap a 

beruházások és a finanszírozáshoz jutás 

támogatásával várhatóan kiaknázza, javítja 

és fokozza az említett egymást is erősítő 

stratégiák közötti szinergiákat.  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/18 

Módosítás  18 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

az InvestEU program létrehozásáról 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(19) Az egyes szakpolitikai keretekhez két 

komponens kapcsolódik: az uniós 

komponens és a tagállami komponens. Az 

uniós komponens az egész Unióra 

kiterjedő piaci hiányosságok vagy az 

optimálistól elmaradó beruházási 

helyzetek arányos módon történő 

kezelésére szolgál; a támogatásban 

részesülő fellépéseknek egyértelmű uniós 

hozzáadott értékkel kell rendelkezniük. A 

tagállami komponens keretében 

lehetőséget kell biztosítani a 

tagállamoknak arra, hogy a megosztott 

irányítás alá tartozó alapokból származó 

forrásaik egy részével hozzájáruljanak az 

uniós garancia feltöltéséhez annak 

érdekében, hogy az felhasználható legyen 

meghatározott piaci hiányosságok vagy az 

optimálistól elmaradó beruházási 

helyzetek kezelését célzó finanszírozási 

vagy beruházási műveletekhez a saját 

területükön, többek között a kiszolgáltatott 

helyzetben lévő vagy távoli területeken, 

például az Unió legkülső régióiban, és 

ezáltal hozzájáruljanak a megosztott 

irányítású alap célkitűzéseinek 

megvalósításához. Az InvestEU Alap 

uniós vagy tagállami komponenséből 

törölve 
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nyújtott támogatásnak el kell kerülnie a 

magánfinanszírozás megkettőzését, illetve 

annak kiszorítását, valamint a 

versenytorzítást a belső piacon. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/19 

Módosítás  19 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

az InvestEU program létrehozásáról 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(20) A tagállami komponenst kifejezetten 

úgy kell kialakítani, hogy lehetővé tegye a 

megosztott irányítás alá tartozó alapok 

felhasználását az Unió által biztosított 

garancia feltöltéséhez. E kombináció 

célja, hogy az Unió magas 

hitelminősítését kihasználva előmozdítsa a 

nemzeti és regionális beruházásokat, 

miközben biztosítja a függő 

kötelezettségek következetes 

kockázatkezelését azáltal, hogy a Bizottság 

által nyújtott garanciát közvetett irányítás 

mellett használja fel. Az Uniónak 

garanciát kell nyújtania a Bizottság és a 

végrehajtó partnerek között a tagállami 

komponens keretében kötött 

garanciamegállapodásokban előirányzott 

finanszírozási és beruházási műveletekre, 

a garancia feltöltését a megosztott 

irányítás alá tartozó alapoknak kell 

biztosítaniuk a Bizottság által a műveletek 

jellege és az ebből eredő várható 

veszteségek alapján meghatározott 

feltöltési rátának megfelelően, a 

tagállamnak pedig a várható veszteségeket 

meghaladó veszteségre back-to-back 

garanciát kell vállalnia az Unió javára. 

Ezeket a követelményeket az egyes – a 

törölve 
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lehetőséget önként választó – 

tagállamokkal kötött átfogó hozzájárulási 

megállapodásban kell meghatározni. A 

hozzájárulási megállapodásnak 

tartalmaznia kell az érintett tagállamban 

végrehajtandó összes – egy vagy több – 

egyedi garanciamegállapodást. A feltöltési 

ráta eseti alapon történő 

meghatározásához szükség van az XXXX 

(EU, Euratom) rendelet (a költségvetési 

rendelet) [211. cikkének (1) bekezdésétől] 

való eltérésre. Ez a megoldás továbbá 

olyan egységes szabályrendszert biztosít a 

központilag irányított alapokból vagy 

megosztott irányítás alá tartozó alapokból 

támogatott költségvetési garanciákra, ami 

megkönnyíti kombinációjukat. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/20 

Módosítás  20 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

az InvestEU program létrehozásáról 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

31 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(31) A tagállami komponenshez tartozó 

uniós garanciát olyan végrehajtó 

partnerekhez kell allokálni, amelyek a 

[költségvetési rendelet] [62. cikke (1) 

bekezdésének c) pontja] értelmében 

támogathatók, beleértve a nemzeti vagy 

regionális fejlesztési bankokat vagy 

intézményeket, az EBB-t, az Európai 

Beruházási Alapot és más multilaterális 

fejlesztési bankokat. A tagállami 

komponenshez kapcsolódó végrehajtó 

partnerek kiválasztásakor a Bizottságnak 

figyelembe kell vennie az egyes 

tagállamok javaslatait. A [költségvetési 

rendelet] [154. cikkének] megfelelően a 

Bizottságnak el kell végeznie a végrehajtó 

partner szabályainak és eljárásainak 

értékelését annak megállapítása 

érdekében, hogy azok biztosítják-e az 

Unió pénzügyi érdekeinek a Bizottság 

által nyújtottal egyenértékű védelmét. 

törölve 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/21 

Módosítás  21 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt 

Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

az InvestEU program létrehozásáról 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) „közepes piaci tőkeértékű 

vállalatok”: olyan, legfeljebb 3 000 

alkalmazottat foglalkoztató szervezetek, 

amelyek nem kkv-k, és nem kis méretű, 

közepes piaci tőkeértékű vállalatok; 

törölve 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/22 

Módosítás  22 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

az InvestEU program létrehozásáról 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a tagállami komponens intézkedései 

egy vagy több tagállamban felmerülő 

konkrét piaci hiányosságokra vagy az 

optimálistól elmaradó beruházási 

helyzetekre irányulnak, és céljuk a 

megosztott irányítás alá tartozó, a 

támogatásba bevont alapok 

célkitűzéseinek megvalósítása. 

törölve 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/23 

Módosítás  23 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

az InvestEU program létrehozásáról 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

9. cikk törölve 

A tagállami komponensre alkalmazandó 

egyedi rendelkezések 

 

(1) Az egyes tagállamok által az 

[szám] [CPR] rendelet [10. cikkének (1) 

bekezdése] szerint vagy az [szám] [KAP-

tervre vonatkozó] rendelet [75. cikkének 

(1) bekezdése] szerint allokált összegeket a 

tagállami komponenshez tartozó uniós 

garancia azon részének feltöltésére kell 

felhasználni, amely az érintett 

tagállamban végrehajtott finanszírozási és 

beruházási műveletek fedezésére szolgál. 

 

(2) A tagállami komponenshez tartozó 

uniós garancia adott részének 

létrehozásához a tagállam és a Bizottság 

közötti hozzájárulási megállapodásra van 

szükség. 

 

A tagállam és a Bizottság a partnerségi 

megállapodásra vagy a KAP-tervre 

vonatkozó bizottsági határozat elfogadását 

követő négy hónapon belül, illetőleg a 

program vagy a KAP-terv módosítására 

vonatkozó bizottsági határozattal 

egyidejűleg megköti a hozzájárulási 

megállapodást, illetőleg módosítja azt. 
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Két vagy több tagállam közös 

hozzájárulási megállapodást köthet a 

Bizottsággal. 

 

A [költségvetési rendelet] [211. cikkének 

(1) bekezdésétől] eltérve, a tagállami 

komponenshez tartozó uniós garancia 

feltöltési rátáját 40 %-ban kell 

meghatározni, és az a felhasználandó 

pénzügyi termékek kockázatainak 

figyelembevétele céljából az egyes 

hozzájárulási megállapodásokban lefelé 

vagy felfelé módosítható. 

 

(3) A hozzájárulási megállapodás 

legalább a következő elemeket 

tartalmazza: 

 

a) a tagállami komponenshez tartozó 

uniós garancia adott tagállamra 

vonatkozó részének teljes összege, a 

garanciarész feltöltési rátája, a megosztott 

irányítás alá tartozó alapokból származó 

hozzájárulás összege, a feltöltési szakasz 

időtartama az éves pénzügyi tervnek 

megfelelően, valamint az ebből eredő 

függő kötelezettség összege, amelyet az 

érintett tagállam által biztosított back-to-

back garanciával kell fedezni;  

 

b) a pénzügyi termékeket és azok 

minimális multiplikátorhatását, a földrajzi 

lefedettséget, a beruházási időszakot és 

adott esetben a végső kedvezményezettek 

és a támogatható közvetítők kategóriáit 

tartalmazó stratégia; 

 

c) a jelentkező végrehajtási 

partner(ek) és a Bizottság arra vonatkozó 

kötelezettsége, hogy tájékoztatja a 

tagállamot a kiválasztott végrehajtó 

partner(ek)ről; 

 

d) a megosztott irányítás alá tartozó 

alapokból az InvestEU Tanácsadó 

Platformhoz nyújtott esetleges 

hozzájárulás; 
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e) a tagállammal szemben fennálló 

éves jelentéstételi kötelezettségek, 

beleértve a hozzájárulási 

megállapodásban meghatározott 

mutatókat tartalmazó jelentést; 

 

f) a tagállami komponenshez tartozó 

uniós garanciarészhez kapcsolódó 

díjazásra vonatkozó rendelkezések; 

 

g) az uniós komponenshez tartozó 

forrásokkal való lehetséges ötvözés a 8. 

cikk (2) bekezdésének megfelelően, 

ideértve egy többrétegű struktúra 

kialakítását a kockázatok jobb fedezése 

érdekében. 

 

(4) A hozzájárulási megállapodásokat 

a Bizottság hajtja végre a végrehajtó 

partnerekkel aláírt, 14. cikk szerinti 

garanciamegállapodások útján.  

 

Amennyiben a hozzájárulási 

megállapodás aláírásától számított kilenc 

hónapon belül nem kerül sor 

garanciamegállapodás megkötésére, vagy 

a hozzájárulási megállapodás szerinti 

összeget nem kötik le teljes mértékben egy 

vagy több garanciamegállapodás 

keretében, az első esetben a hozzájárulási 

megállapodást meg kell szüntetni, illetőleg 

a második esetben megfelelően 

módosítani kell, és a feltöltés fel nem 

használt összegét újra fel kell használni az 

[szám] [CPR-rendelet] rendelet [10. 

cikkének (5) bekezdése] és az [szám] 

[KAP-terv] rendelet] [75. cikkének (5) 

bekezdése] szerint. 

 

Amennyiben a garanciamegállapodás az 

[szám] [CPR-rendelet] rendelet [10. 

cikkének (6) bekezdésében] vagy az [szám] 

[KAP-terv] rendelet] [75. cikkének (6) 

bekezdésében] meghatározott időtartamon 

belül nem kerül végrehajtásra, a 

hozzájárulási megállapodást módosítani 

kell, és a feltöltés fel nem használt 

összegét újra fel kell használni az [szám] 
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[CPR-rendelet] rendelet [10. cikke (6) 

bekezdésének] vagy az [szám] [KAP-terv] 

rendelet] [75. cikke (6) bekezdésének] 

megfelelően. 

(5) A tagállami komponenshez tartozó 

uniós garancia hozzájárulási 

megállapodásban meghatározott részének 

feltöltésére a következő szabályok 

alkalmazandók: 

 

a) Az e cikk (3) bekezdésének a) 

pontjában említett feltöltési szakaszt 

követően a feltöltés adott évben 

fennmaradó többletét (amelynek 

kiszámítása a feltöltési rátának megfelelő 

összeg és a tényleges feltöltés összegének 

összehasonlításával történik) újra fel kell 

használni az [CPR-rendelet] rendelet [10. 

cikke (6) bekezdésének] vagy az [szám] 

[KAP-terv] rendelet [75. cikke (6) 

bekezdésének] megfelelően; 

 

b) a [költségvetési rendelet] [213. 

cikkének (4) bekezdésétől] eltérve, az e 

cikk (3) bekezdésének a) pontjában 

említett feltöltési szakaszt követően a 

tagállami komponenshez tartozó uniós 

garancia adott részének rendelkezésre 

állása során nem kerül sor évente 

feltöltésre; 

 

c) a Bizottság haladéktalanul 

tájékoztatja a tagállamot, amennyiben a 

tagállami komponenshez tartozó uniós 

garancia adott részére vonatkozó 

lehívások eredményeként az e részhez 

kapcsolódó feltöltés szintje az eredeti 

feltöltés 20 %-a alá süllyed; 

 

d) amennyiben a tagállami 

komponenshez tartozó uniós garancia 

adott részének feltöltési szintje a kezdeti 

feltöltés 10 %-ára süllyedt, az érintett 

tagállam az eredeti feltöltés összegének 

legfeljebb 5 %-át kitevő összeggel a 

Bizottság kérésére hozzájárul a közös 

tartalékalaphoz. 
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Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/24 

Módosítás  24 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

7. Pénzügyi támogatás a legfeljebb 3000 

alkalmazottat foglalkoztató szervezetek 

számára, különös hangsúlyt helyezve a 

kkv-kra és a kis méretű, közepes piaci 

tőkeértékű vállalatokra, különösen a 

következők révén: 

7. Pénzügyi támogatás a legfeljebb 499 

alkalmazottat foglalkoztató szervezetek 

számára, különös hangsúlyt helyezve a 

kkv-kra és a kis méretű, közepes piaci 

tőkeértékű vállalatokra, különösen a 

következők révén: 

Or. en 

 

 


