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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

9.1.2019 A8-0482/25 

Módosítás  25 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Az InvestEU program létrehozása 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

1 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A tagállami gazdaságoknak 

sürgető szükségük van egy olyan állami 

beruházási tervre, amely a társadalmi, 

gazdasági és területi kohézióra irányul, és 

célja az aggregált kereslet és a 

közinfrastruktúrába történő beruházások 

növelése, amely révén a 

magánberuházásokat meg lehet és meg is 

kell erősíteni és növelni. Csak egy ilyen 

jellegű terv lehet hatékony a növekedés 

újraindítása, a munkanélküliséggel 

szembeni küzdelem, valamint a 

társadalmi, gazdasági és területi 

egyenlőtlenségek leküzdése tekintetében. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/26 

Módosítás  26 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Az InvestEU program létrehozása 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az InvestEU Alapnak hozzá kell 

járulnia az Unió versenyképességének 

javításához, többek között az innováció és 

a digitalizáció területén, az uniós 

gazdasági növekedés 

fenntarthatóságának, a társadalom 

ellenálló képességének és a társadalmi 

befogadásnak a fokozásához, valamint az 

uniós tőkepiacok integrációjához, 

beleértve a széttagoltságuk kezelését és az 

uniós vállalkozások finanszírozási 

forrásainak diverzifikálását célzó 

megoldásokat. Ennek érdekében technikai 

és gazdasági szempontból életképes 

projekteket kell támogatnia egy olyan 

keret létrehozásával, amely lehetővé teszi 

a hitelviszonyt megtestesítő, 

kockázatmegosztási és tulajdoni 

részesedést megtestesítő instrumentumok 

használatát az uniós költségvetésből 

biztosított garancia mellett és a végrehajtó 

partnerektől származó hozzájárulásokkal. 

Az InvestEU Alapból nyújtott 

támogatásnak a felmerülő igényekhez kell 

igazodnia, ugyanakkor az Unió 

szakpolitikai célkitűzéseinek eléréséhez 

való hozzájárulásra kell összpontosítania. 

(5) Az InvestEU Alapnak nemcsak a 

termelési kapacitás és a gazdasági fejlődés 

területén mutatkozó különbségek 

csökkentéséhez, hanem a társadalmi és 

területi kohézióra vonatkozó célkitűzések 

eléréséhez is hozzá kell járulnia. Ennek 

érdekében az alapnak olyan projekteket 

kell támogatnia, amelyek hozzájárulnak 
az ipari fejlődéshez, a kutatás-

fejlesztéshez, a primer ágazathoz és a 

társadalmi fejlődéshez, amelyek 

előmozdítják minőségi közszolgáltatások 

nyújtását többek között az oktatás, az 

egészségügy, a kultúra, a megfelelő 

higiénés körülmények és a 

hulladékgazdálkodás, a közlekedés, a 

kommunikáció és az energiaágazat 

területén, amelyek a jogokat tiszteletben 

tartó munkahelyeket teremtenek, és 

végezetül amelyek megfelelnek az 

addicionalitás elvének a projekteket 

végrehajtó régió(k)ban. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/27 

Módosítás  27 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Az InvestEU program létrehozása 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A pénzügyi válság időszakában 

visszaesett az infrastrukturális beruházások 

szintje, ami meggyengítette az Unió 

képességét a fenntartható növekedés, a 

versenyképesség és a konvergencia 

fellendítésére. Az európai infrastruktúrára 

fordított jelentős beruházások 

elengedhetetlenek az Unió fenntarthatósági 

céljainak, többek között a 2030-ra elérendő 

energiaügyi és éghajlat-politikai céloknak a 

teljesítéséhez. Ennek megfelelően az 

InvestEU Alapból nyújtott támogatásnak a 

közlekedésre, az energiaügyre, többek 

között az energiahatékonyságra és a 

megújuló energiára, környezetvédelmi, 

éghajlat-politikai intézkedésekre, valamint 

a tengeri és a digitális infrastruktúrára 

irányuló beruházásokat kell megcéloznia. 

Az uniós finanszírozási támogatás 

hatásának és hozzáadott értékének 

maximalizálása érdekében helyénvaló egy 

olyan egyszerűsített beruházási eljárást 

bevezetni, amely lehetővé teszi a 

beruházási projektportfólió-tervek 
láthatóságát és a vonatkozó uniós 

programokkal való összhangját. A 

biztonsági fenyegetésekre tekintettel az 

uniós támogatásban részesülő beruházási 

projekteknek figyelembe kell venniük a 

(13) A pénzügyi válság időszakában a 

tagállamokban a köz- és a 

magánszektorban egyaránt visszaesett az 

infrastrukturális beruházások szintje, ami 

meggyengítette képességüket a 

fenntartható növekedés, a versenyképesség 

és a konvergencia fellendítésére. A 

tagállamok infrastruktúrájára fordított 

jelentős beruházások elengedhetetlenek az 

Unió fenntarthatósági céljainak, többek 

között a 2030-ra elérendő energiaügyi és 

éghajlat-politikai céloknak a teljesítéséhez. 

Ennek megfelelően az InvestEU Alapból 

nyújtott támogatásnak a közlekedésre, az 

energiaügyre, többek között az 

energiahatékonyságra és a megújuló 

energiára, környezetvédelmi, éghajlat-

politikai intézkedésekre, valamint a tengeri 

és a digitális infrastruktúrára irányuló 

beruházásokat kell megcéloznia. Az uniós 

finanszírozási támogatás hatásának és 

hozzáadott értékének maximalizálása 

érdekében helyénvaló egy olyan 

egyszerűsített beruházási eljárást 

előmozdítani, amely garantálja a tervezett 

projektek láthatóságát, a következetességet 

és az egyes régiók és országok konkrét 

növekedési és fejlesztési igényeinek 

kielégítését. 
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polgárok közterületeken történő 

védelmére vonatkozó elveket. Ennek ki 

kell egészítenie azokat az erőfeszítéseket, 

amelyek más uniós alapokból, például az 

Európai Regionális Fejlesztési Alapból a 

közterületekre, közlekedésre, energiára és 

más kritikus infrastruktúrára irányuló 

beruházások biztonsági elemeihez 

nyújtanak támogatást. 

Or. pt 

Indokolás 

A legfontosabb kérdés itt az egyes régiók és országok, különösen a legnagyobb nehézségekkel 

küzdő országok egyedi növekedési és fejlesztési szükségleteinek kielégítése. A biztonság iránti 

egyre növekvő megszállottság, amely meghatározza az Európai Unió intézkedéseit és 

politikáit, a közelmúltban különösen észrevehetővé vált, és most a közbiztonság védelme 

ürügyén a jogainkat és szabadságainkat fenyegeti, miközben félrevezető módon elfedi a 

közbiztonságot fenyegető főbb tényezőket. 
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9.1.2019 A8-0482/28 

Módosítás  28 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Az InvestEU program létrehozása 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

18 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (18a) Az InvestEU Alap garantálni 

fogja a beruházásoknak a különböző 

uniós tagállamok és régiók közötti 

tisztességes és kiegyensúlyozott 

elosztását. 

Or. pt 



 

AM\1173567HU.docx  PE631.636v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0482/29 

Módosítás  29 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Az InvestEU program létrehozása 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az Unió versenyképességéhez, 

ideértve az innovációt és a digitalizálást; 

a) a gazdasági és területi kohézióhoz 

a tagállamokon belül és a tagállamok 

között, ideértve a primer és a szekunder 

szektorok és a termelési kapacitás 

fejlesztését, beleértve a kutatás-fejlesztést, 

valamint a helyi, regionális, nemzeti és 

nemzetközi közlekedési infrastruktúra 

megbízhatóságát, ezáltal biztosítva a 

közjavak és a közszolgáltatások 

nyújtására fordított közberuházási 

források rendelkezésre állását, különösen 

a köztisztasági és a hulladékgazdálkodási, 

a közlekedési, a kommunikációs és az 

energiaágazatban; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/30 

Módosítás  30 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Az InvestEU program létrehozása 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az uniós gazdaság 

fenntarthatóságához és növekedéséhez; 

b) a tagállamok gazdaságainak 

fenntarthatóságához és növekedéséhez, 

beleértve az egyes régiók és országok 

konkrét szükségleteinek kezelését, különös 

tekintettel azokra a tagállamokra, amelyek 

a legnagyobb nehézségekkel néznek 

szembe a beruházásokhoz szükséges 

források mobilizálása, valamint a 

környezet tiszteletben tartása és a 

biodiverzitás előmozdítása terén; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/31 

Módosítás  31 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Az InvestEU program létrehozása 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) az Unió társadalmi ellenálló 

képességéhez és inkluzivitásához; 

c) a társadalmi kohézióhoz, beleértve 

a jogokat és a jó minőségű 

közszolgáltatásokhoz való egyetemes 

hozzáférést tiszteletben tartó 

munkahelyeket és a társadalmi fejlődést, 

biztosítva az oktatási, az egészségügyi és a 

kulturális ágazatba való beruházásokhoz 

szükséges források rendelkezésre állását; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/32 

Módosítás  32 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Az InvestEU program létrehozása 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Az InvestEU programnak 

biztosítania kell, hogy a kifizetett 

beruházások legalább 50%-a földrajzi és a 

kohézióval kapcsolatos kritériumok 

alapján kerüljön elosztásra annak 

biztosítása érdekében, hogy minden 

tagállam a társadalmi és gazdasági 

fejlettségével fordítottan arányos módon 

részesülhessen ennek az alapnak az 

előnyeiből. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/33 

Módosítás  33 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Az InvestEU program létrehozása 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a kkv-kra vonatkozó szakpolitikai 

keret: magában foglalja a kkv-k és – 

kellően indokolt esetekben – a kis méretű 

közepes piaci tőkeértékű vállalatok 

finanszírozáshoz jutását és a finanszírozás 

rendelkezésre állását; 

c) a kkv-kra vonatkozó szakpolitikai 

keret: magában foglalja a mikro, kis és 

közepes méretű vállalatok 

finanszírozáshoz jutását és a finanszírozás 

rendelkezésre állását; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/34 

Módosítás  34 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Az InvestEU program létrehozása 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A 7. cikk (1) bekezdése szerinti 

egyes szakpolitikai keretekhez két 

komponens kapcsolódik, amelyekkel 

konkrét piaci hiányosságokat vagy az 

optimálistól elmaradó beruházási 

helyzeteket kell kezelni az alábbiak szerint: 

(1) A 7. cikk (1) bekezdése szerinti 

egyes szakpolitikai keretek célja a 

közberuházások, a termelési 

kapacitásokat érintő hiányosságok, a 

termelési eszközök elavulása, konkrét piaci 

hiányosságok vagy az optimálistól 

elmaradó beruházási helyzetek 

tekintetében felmerülő igények kielégítése 
az alábbiak szerint: 

Or. pt 

 

 


