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MÓDOSÍTÁS

A Költségvetési Bizottság felkéri a Külügyi Bizottságot és a Fejlesztési Bizottságot mint 
illetékes bizottságokat, hogy vegyék figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13 a) A partnerek azzal a feltétellel 
lehetnek jogosultak a garanciára, hogy 
belső politikáikat az adócsalás elleni 
küzdelem mellett az adóelkerülés elleni 
küzdelem céljából újonnan elfogadott jogi 
környezetnek megfelelően kiigazítják, 
amint azt a különösen a finanszírozási és 
beruházási műveletekre vonatkozó uniós 
jogszabályokban az adókikerülés elleni 
fellépést szolgáló új követelményekről 
szóló bizottsági közlemény (COM 
(2018)1756) részletezi;

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Figyelemmel az éghajlatváltozás 
okozta problémáknak a Párizsi 
Megállapodás és az ENSZ fenntartható 
fejlesztési céljai kapcsán tett uniós 
kötelezettségvállalások szerinti 
kezelésének fontosságára, e rendeletnek 
hozzá kell járulnia az éghajlati szempontok 
uniós szakpolitikákban történő 
érvényesítéséhez, valamint annak az átfogó 
célkitűzésnek a teljesítéséhez, hogy az 
uniós költségvetés kiadásainak 25 %-át 
éghajlat-politikai célkitűzések 
támogatására fordítsák. Az e rendelet 
keretében megvalósuló tevékenységeknek 
hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy a rendelet 

(28) Figyelemmel az éghajlatváltozás 
okozta problémáknak a Párizsi 
Megállapodás és az ENSZ fenntartható 
fejlesztési céljai kapcsán tett uniós 
kötelezettségvállalások szerinti 
kezelésének fontosságára, e rendeletnek 
hozzá kell járulnia az éghajlati szempontok 
uniós szakpolitikákban történő 
érvényesítéséhez, valamint annak az átfogó 
célkitűzésnek a teljesítéséhez, hogy a 2021 
és 2027 közötti időszakban az uniós 
költségvetés kiadásainak legalább 25%-át 
és amint lehetséges, de legkésőbb 2027-re 
30%-át éghajlat-politikai célkitűzések 
támogatására fordítsák. Az e rendelet 
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átfogó pénzügyi keretösszegének 25 %-a 
éghajlat-politikai célkitűzésekre irányuljon. 
A vonatkozó tevékenységek e rendelet 
végrehajtása során kerülnek 
beazonosításra, és a rendeletből tett 
általános hozzájárulásnak részét kell 
képeznie a vonatkozó értékeléseknek és 
felülvizsgálati eljárásoknak.

keretében megvalósuló tevékenységeknek 
hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy a rendelet 
átfogó pénzügyi keretösszegének 35%-a 
éghajlat-politikai célkitűzésekre irányuljon. 
A vonatkozó tevékenységek e rendelet 
végrehajtása során kerülnek 
beazonosításra, és a rendeletből tett 
általános hozzájárulásnak részét kell 
képeznie a vonatkozó értékeléseknek és 
felülvizsgálati eljárásoknak.

Indokolás

A nyelv összehangolása a többéves pénzügyi keret/vagy az időközi jelentéssel.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
35 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35 a) Az EFFA+-nak része az állami 
szektorban végzett állami beruházási 
műveletekhez nyújtott uniós garancia. Ez 
az uniós garancia nem terjedhet ki az 
olyan állami befektetésekkel kapcsolatos 
műveletekre, amelyek továbbhitelezést 
foglalnak magukban a magán szektor 
számára vagy hitelezést olyan alsóbb 
államszervezeti szintű szervezetek számára 
vagy a javukra, amelyek állami garanciák 
nélkül hozzáférnek alsóbb államszervezeti 
szintű finanszírozáshoz. Az EBB 
kapacitástervezésének támogatása 
érdekében az ilyen állami beruházási 
műveletek minimális garantált volumenét 
az EBB-nek kell juttatni.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A jelenlegi EFFA-garanciára és a 
külső fellépésekre vonatkozó 
garanciaalapra építve létre kell hozni egy 
külső tevékenységi garanciát. A külső 
tevékenységi garanciának támogatnia kell a 
költségvetési garanciákkal lefedett EFFA+-
műveleteket, a makroszintű pénzügyi 
támogatást és a 77/270/Euratom tanácsi 
határozat alapján harmadik országok 
számára nyújtott kölcsönöket71. Ezeket a 
műveleteket a jelen rendelet, valamint az 
(EU) .../... rendelet (IPA III) és az (EU) 
.../... rendelet (ENBE) által biztosított 
előirányzatok révén kell támogatni, és az 
előirányzatoknak fedezniük kell a 
makroszintű pénzügyi támogatás keretében 
nyújtott hitelek és az ENBE-rendelet 10. 
cikkének (2) bekezdésében említett, 
harmadik országoknak nyújtott kölcsönök 
tartalékfeltöltését és a kapcsolódó 
kötelezettségeket.  Az EFFA+-műveletek 
finanszírozása során prioritást kell 
biztosítani azon műveletek számára, 
amelyek nagy hatást gyakorolnak a 
munkahelyteremtésre, és amelyek költség-
haszon aránya fokozza a beruházás 
fenntarthatóságát. A külső tevékenységi 
garancia által támogatott műveleteket 
környezeti, pénzügyi és társadalmi 
szempontokat vizsgáló alapos előzetes 
értékelésnek kell kísérnie szükség szerint
és a jogalkotás minőségének javításával 
kapcsolatos követelményeknek 
megfelelően. A külső tevékenységi 
garanciát nem lehet alapvető 
közszolgáltatások nyújtására felhasználni, 
az ilyen szolgáltatások nyújtása továbbra is 
kormányzati felelősségi körbe tartozik.

(36) A jelenlegi EFFA-garanciára, a 
külső hitelezési megbízatásra és a külső 
fellépésekre vonatkozó garanciaalapra 
építve létre kell hozni egy külső 
tevékenységi garanciát. A külső 
tevékenységi garanciának támogatnia kell a 
költségvetési garanciákkal lefedett EFFA+-
műveleteket, a makroszintű pénzügyi 
támogatást és a 77/270/Euratom tanácsi 
határozat alapján harmadik országok 
számára nyújtott kölcsönöket71. Ezeket a 
műveleteket a jelen rendelet, valamint az 
(EU) .../... rendelet (IPA III) és az (EU) 
.../... rendelet (ENBE) által biztosított 
előirányzatok révén kell támogatni, és az 
előirányzatoknak fedezniük kell a 
makroszintű pénzügyi támogatás keretében 
nyújtott hitelek és az ENBE-rendelet 10. 
cikkének (2) bekezdésében említett, 
harmadik országoknak nyújtott kölcsönök 
tartalékfeltöltését és a kapcsolódó 
kötelezettségeket. Az EFFA+-műveletek 
finanszírozása során prioritást kell 
biztosítani azon műveletek számára, 
amelyek nagy hatást gyakorolnak a 
munkahelyteremtésre, és amelyek költség-
haszon aránya fokozza a beruházás 
fenntarthatóságát. A külső tevékenységi 
garancia által támogatott műveleteket 
környezeti, pénzügyi és társadalmi 
szempontokat vizsgáló alapos előzetes 
értékelésnek kell kísérnie és a jogalkotás 
minőségének javításával kapcsolatos 
követelményeknek megfelelően. A külső 
tevékenységi garanciát nem lehet alapvető 
közszolgáltatások nyújtására felhasználni, 
az ilyen szolgáltatások nyújtása továbbra is 
kormányzati felelősségi körbe tartozik.

__________________ __________________

71 A Tanács 77/270/Euratom határozata 
(1977. március 29.) az atomerőművek 
finanszírozásához való hozzájárulás 
céljából nyújtott Euratom-kölcsönökre 
vonatkozó szerződéskötésnek a Bizottság 
részére történő engedélyezéséről (HL L 

71 A Tanács 77/270/Euratom határozata 
(1977. március 29.) az atomerőművek 
finanszírozásához való hozzájárulás 
céljából nyújtott Euratom-kölcsönökre 
vonatkozó szerződéskötésnek a Bizottság 
részére történő engedélyezéséről (HL L 
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88., 1977.4.6., 9. o.). 88., 1977.4.6., 9. o.).

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
44 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44 a) Az adócsalás, az adókijátszás, a 
csalás, a korrupció és a pénzmosás elleni 
nemzetközi küzdelemhez való 
hozzájárulás érdekében az e rendelet 
keretében nyújtott minden finanszírozást 
teljesen átlátható módon kell biztosítani. 
Ezenfelül a támogatásra jogosult 
partnerek nem támogathatnak semmilyen 
jogellenes célból végzett tevékenységet, és 
nem vehetnek részt a nem együttműködő 
joghatóságokban vagy 
adóparadicsomokban található gazdasági 
egységeken keresztül végrehajtott 
finanszírozási vagy beruházási 
műveletekben sem. A partnereknek 
tartózkodniuk kell továbbá attól is, hogy 
bármilyen módon igénybe vegyék az 
adókikerülési vagy agresszív adótervezési 
rendszereket.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8 a) „addicionalitás” az az elv, amely 
biztosítja, hogy a külső tevékenységi 
garanciából nyújtott támogatás olyan 
műveletek révén járuljon hozzá a 
fenntartható fejlődéshez, amelyeket 
nélküle nem lehetett volna végrehajtani, 
vagy amelyek a garancia nélkül elérhető 
eredményen felül és azon túl kedvező 
eredményt hoznak. Az addicionalitás a 
magánszektorból származó finanszírozás 
bevonását, a piaci hiányosságok vagy az 
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optimálistól elmaradó beruházási 
helyzetek kezelését, valamint a 
beruházások minőségének, 
fenntarthatóságának, hatásának és 
léptékének javítását is jelenti. Az elv 
biztosítja továbbá, hogy a külső 
tevékenységi garanciából fedezett 
beruházási és finanszírozási műveletek ne 
a tagállami támogatás, a magánszektorból 
származó finanszírozás vagy más uniós 
vagy nemzetközi pénzügyi beavatkozás 
helyébe lépjenek, és ne szorítsanak ki más 
állami- vagy magánberuházásokat. A 
külső tevékenységi garanciából támogatott 
projektek kockázati profilja általában 
magasabb, mint a támogatható partnerek 
által a rendes beruházási politikájuk 
keretében, külső tevékenységi garancia 
nélkül támogatott befektetések 
portfóliójáé.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet általános célkitűzése az 
Unió értékeinek és érdekeinek világszintű 
védelme és érvényre juttatása az Unió 
külső tevékenységére vonatkozóan az 
Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkének (5) bekezdésében, 8. cikkében és 
21. cikkében megfogalmazott célkitűzések 
és elvek követése céljából.

(1) E rendelet általános célkitűzése az 
Unió értékeinek, elveinek és érdekeinek 
világszintű védelme és érvényre juttatása 
az Unió külső tevékenységére vonatkozóan 
az Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkének (5) bekezdésében, 8. cikkében és 
21. cikkében, valamint az EUMSZ 208. és 
11. cikkében megfogalmazott célkitűzések 
és elvek követése céljából.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendeletnek a 2021–2027 közötti 
időszakban történő végrehajtására szánt 

(1) E rendeletnek a 2021–2027 közötti 
időszakban történő végrehajtására szánt 
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pénzügyi keretösszeg folyó áron 89 200 
millió EUR.

pénzügyi keretösszeg 2018-as árakon 
számítva 82 451 000 EUR (folyó áron 
számítva 93 154 000 000 EUR).

Indokolás

A déli szomszédság és Szubszaharai-Afrika számára elkülönített keretek megerősítése további 
3,5 milliárd euróval a többéves pénzügyi keretről/saját forrásokról szóló időközi jelentéssel 
összhangban.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 68 000 millió EUR földrajzi 
programokra:

a) 2018. évi árakon 63 687 millió 
EUR (folyó árakon 71 954 millió EUR)
földrajzi programokra:

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Szomszédság: legalább 22 000
millió EUR,

– Szomszédság: legalább 20 572 
millió EUR 2018. évi árakon (folyó áron 
23 243 millió EUR),

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Szubszaharai-Afrika: legalább 
32 000 millió EUR,

– Szubszaharai-Afrika: legalább 
30 723 millió EUR 2018. évi árakon (folyó 
áron 34 712 millió EUR),
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Ázsia és a csendes-óceáni térség: 
10 000 millió EUR,

– Ázsia és a csendes-óceáni térség: 8 
851 millió EUR 2018. évi árakon (folyó 
áron 10 000 millió EUR),

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont – 4 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Amerika és a karib-tengeri térség: 
4 000 millió EUR,

– Amerika és a karib-tengeri térség: 3 
540 millió EUR 2018. évi árakon (folyó 
áron 4 000 millió EUR),

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 7 000 millió EUR tematikus 
programokra:

b) 2018. évi árakon 6196 millió EUR 
(folyó árakon 7 000 millió EUR) tematikus 
programokra:

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Emberi jogok és demokrácia: 1 500 
millió EUR,

– Emberi jogok és demokrácia: 1 328 
millió EUR 2018. évi árakon (folyó áron 1 
500 millió EUR),
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Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Társadalmi szervezetek: 1 500 
millió EUR,

– Társadalmi szervezetek: 2018. évi 
árakon 1 328 millió EUR (folyó áron 1 
500 millió EUR),

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Stabilitás és béke: 1 000 millió 
EUR,

– Stabilitás és béke: 2018. évi árakon
886 millió EUR (folyó áron 1 000 millió 
EUR),

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont – 4 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Globális kihívások: 3 000 millió 
EUR,

– Globális kihívások: 2018. évi 
árakon 2 656 millió EUR (folyó áron 3
000 millió EUR),

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) Ázsia és a csendes-óceáni térség: 
2018. évi árakon 1 062 millió EUR  (folyó 
áron 1 200 millió EUR),
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Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 4 000 millió EUR gyorsreagálási 
tevékenységekre.

c) 2018. évi árakon 3 540 millió EUR 
(folyó árakon 4 000 millió EUR)
gyorsreagálási tevékenységekre.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 10 200 millió EUR összegű, 
újonnan felmerülő kihívások és prioritások 
számára képzett tartalék a 15. cikkel 
összhangban növeli a (2) bekezdésben 
említett összegeket.

(3) A 2018. évi árakon 7 966  millió 
EUR (folyó árakon 9 000 millió EUR)
összegű, újonnan felmerülő kihívások és 
prioritások számára képzett tartalék a 15. 
cikkel összhangban növeli a (2) 
bekezdésben említett összegeket.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4 a) Az éves előirányzatokat a 
költségvetési eljárás keretében az Európai 
Parlament és a Tanács engedélyezi a 
többéves pénzügyi keret határain belül, 
amint létrejön az intézmények közötti 
megegyezés a prioritásokról. 

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok útján fogadja el a 12. és 13. 
cikkben említett többéves indikatív 
programokat. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 35. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni. Ez az eljárás 
alkalmazandó a jelen cikk (3), (4) és (5) 
bekezdésében említett azon 
felülvizsgálatokra is, amelyek jelentősen 
módosítják a többéves indikatív program 
tartalmát.

(1) A Bizottság felhatalazáson alapuló
jogi aktusok útján fogadja el a 12. és 13. 
cikkben említett többéves indikatív 
programokat.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A földrajzi programokra vonatkozó 
többéves indikatív programok 
felülvizsgálhatók, amennyiben ez a 
hatékony végrehajtás érdekében szükséges, 
különösen, amennyiben jelentős 
változások következnek be a 7. cikk 
szerinti szakpolitikai keretben, vagy válság 
után, illetve válságot követő helyzetben.

(3) A földrajzi programokra vonatkozó 
többéves indikatív programokat felül kell 
vizsgálni félidőben és bármikor, 
amennyiben ez a hatékony végrehajtás 
érdekében szükséges, különösen abban az 
esetben, ha jelentős változások 
következnek be a 7. cikk szerinti 
szakpolitikai keretben, vagy válság után, 
illetve válságot követő helyzetben.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E pénzeszközök felhasználásáról a 
14. és 21. cikkben meghatározott eljárás
szerint kell határozni.

(2) E pénzeszközök földrajzi vagy 
tematikus felosztásáról az éves 
költségvetési eljárás vagy költségvetési 
átcsoportosítások keretében, valamint a 
14. és 21. cikkben meghatározott eljárások
szerint kell határozni.
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Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A cselekvési tervek és intézkedések 
a 35. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
vizsgálóbizottsági eljárás szerint 
elfogadott végrehajtási jogi aktusok útján 
kerülnek elfogadásra.

(1) A Bizottság felhatalmazást kap 
cselekvési tervek és intézkedések 
34. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok révén történő 
elfogadására.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e bekezdés szerinti elfogadás esetén a 
cselekvési tervekről és intézkedésekről – a 
rendkívüli támogatási intézkedések 
kivételével –, valamint a technikai 
módosításokról az elfogadásukat követő 
egy hónapon belül a 35. cikkben említett 
megfelelő bizottság tájékoztatja az 
Európai Parlamentet és a tagállamokat.

törölve

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A legfeljebb 20 millió EUR költségű 
rendkívüli támogatási intézkedések 
elfogadása vagy meghosszabbítása előtt a 
Bizottság tájékoztatja a Tanácsot ezek 
jellegéről és célkitűzéseiről, valamint a 
tervezett pénzügyi összegekről. A 
Bizottság tájékoztatja a Tanácsot azt 
megelőzően is, hogy a már elfogadott 
rendkívüli támogatási intézkedéseken 

A legfeljebb 20 millió EUR költségű 
rendkívüli támogatási intézkedések 
elfogadása vagy meghosszabbítása előtt a 
Bizottság tájékoztatja a Tanácsot és az 
Európai Parlamentet ezek jellegéről és 
célkitűzéseiről, valamint a tervezett 
pénzügyi összegekről. A Bizottság 
tájékoztatja a Tanácsot és az Európai 
Parlamentet azt megelőzően is, hogy a már 
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jelentős tartalmi módosításokat hajtana 
végre. Az Unió külső tevékenységeinek 
összhangja érdekében a Bizottság az ilyen 
intézkedések tervezése és végrehajtása 
során figyelembe veszi a Tanács vonatkozó 
szakpolitikai megközelítését.

elfogadott rendkívüli támogatási 
intézkedéseken jelentős tartalmi 
módosításokat hajtana végre. Az Unió 
külső tevékenységeinek összhangja 
érdekében a Bizottság az ilyen 
intézkedések tervezése és végrehajtása 
során figyelembe veszi a Tanács és az 
Európai Parlament vonatkozó 
szakpolitikai megközelítését.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság megfelelő módon, kellő 
időben tájékoztatja az Európai 
Parlamentet az e cikk szerinti rendkívüli 
támogatási intézkedések – többek között a 
tervezett pénzügyi összegek – tervezéséről 
és végrehajtásáról, továbbá az említett 
támogatás jelentős módosításairól vagy 
hosszabbításairól is tájékoztatja az 
Európai Parlamentet.

törölve

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a költségvetési rendelet 12. 
cikkének (6) bekezdése szerint tájékoztatja
az Európai Parlamentet és a Tanácsot az 
átvitt kötelezettségvállalási
előirányzatokról.

A Bizottság a költségvetési rendelet 12. 
cikkének (6) bekezdése szerint 
tájékoztatást nyújt be az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz az 
automatikusan átvitt kötelezettségvállalási 
előirányzatokról, köztük az érintett 
összegekről.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 6. cikk (2) bekezdésének a) pontjában 
hivatkozott pénzügyi keretösszeg 
finanszírozza az Európai Fenntartható 
Fejlődési Alap Pluszt (a továbbiakban: 
EFFA+) és a külső tevékenységi 
garanciát.

Az Európai Fenntartható Fejlődési Alap 
Pluszt (a továbbiakban: EFFA+) és a 
külső tevékenységi garanciát a 6. cikk (2) 
bekezdés a) pontjában említett földrajzi 
programok pénzügyi keretéből kell 
finanszírozni. Ez nem mehet a földrajzi 
programok keretében finanszírozott egyéb 
tevékenységek rovására.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EFFA+ egy integrált pénzügyi csomag, 
amely a 23. cikk (1) bekezdésének a), e), f)
és g) pontjával létrehozott végrehajtási
módszerekre építve finanszírozási 
kapacitást biztosít, és célja a beruházások 
támogatása és a finanszírozáshoz jutás 
növelése a fenntartható és inkluzív 
gazdasági és társadalmi fejlődés 
előmozdítása érdekében, valamint a 
társadalmi-gazdasági reziliencia 
előmozdítása a partnerországokban, 
különös tekintettel a szegénység 
felszámolására, a fenntartható és inkluzív 
növekedésre, a tisztességes munkahelyek 
megteremtésére, a készségekre és a 
vállalkozói készségekre, a társadalmi-
gazdasági ágazatokra, a mikro-, kis- és 
középvállalkozásokra, továbbá az 
irreguláris migráció konkrét társadalmi-
gazdasági kiváltó okainak a kezelése, a 
vonatkozó indikatív programozási 
dokumentumoknak megfelelően. Különös 
figyelem fordítandó az instabilként 
azonosított vagy konfliktus sújtotta 
országokra, a legkevésbé fejlett országokra 
és a súlyosan eladósodott szegény 
országokra.

Az EFFA+ egy integrált pénzügyi csomag, 
amely a 23. cikk (1) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően vissza nem 
térítendő támogatások, garanciák és egyéb 
pénzügyi eszközök formájában
finanszírozási kapacitást biztosít, és célja a 
beruházások támogatása és a 
finanszírozáshoz jutás növelése a 
fenntartható és inkluzív gazdasági és 
társadalmi fejlődés előmozdítása 
érdekében, valamint a társadalmi-
gazdasági reziliencia előmozdítása a 
partnerországokban, különös tekintettel a 
szegénység felszámolására, a fenntartható 
és inkluzív növekedésre, a tisztességes 
munkahelyek megteremtésére, a 
készségekre és a vállalkozói készségekre, a 
társadalmi-gazdasági ágazatokra, a mikro-,
kis- és középvállalkozásokra, továbbá a
migráció konkrét kiváltó okainak a 
kezelése, továbbá éghajlat-politikai 
fellépés, környezetvédelem és a 
környezetgazdálkodás, egyúttal az 
addicionalitás legnagyobb mértékű 
kihasználása, innovatív termékek 
létrehozása és a magánszektorból 
származó források bevonása. A 
finanszírozás 30% -át fokozatosan olyan 
beruházásokra kell fordítani, amelyek 
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hozzájárulnak az éghajlat-politikai 
fellépéshez, a megújuló energiához és az 
erőforrás-hatékonysághoz. Biztosítani kell 
a földrajzi egyensúlyt az EU külső 
fellépéseinek és fejlesztési prioritásainak
megfelelően. Különös figyelem fordítandó 
az instabilként azonosított vagy konfliktus 
sújtotta országokra, a legkevésbé fejlett 
országokra és a súlyosan eladósodott 
szegény országokra.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tartalékfeltöltési ráta 9 % és 50 % között 
mozog, a műveletek típusától függően.

A tartalékfeltöltési ráta 9 % és 50 % között 
mozog, a műveletek típusától függően. Az 
uniós költségvetésből az éves költségvetési 
eljárás keretében külön költségvetési sor 
létrehozásával vagy költségvetési 
átcsoportosítás révén legfeljebb 10 
milliárd EUR összegű tartalékot kell 
képezni . A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 34. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust 
fogadjon el, ha szükségessé válik az 
említett maximális összeg módosítása.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tartalékfeltöltési rátákat a rendelet 
alkalmazásának a 40. cikkben rögzített 
kezdőnapjától kezdve háromévenként felül 
kell vizsgálni. A Bizottság felhatalmazást 
kap arra, hogy a 34. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el e ráták kiegészítése vagy 
módosítása céljából.

A tartalékfeltöltési rátákat a rendelet 
alkalmazásának a 40. cikkben rögzített 
kezdőnapjától kezdve kétévenként felül 
kell vizsgálni. A Bizottság felhatalmazást 
kap arra, hogy a 34. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el e ráták és az érintett 
pénzösszegek kiegészítése vagy módosítása 
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céljából.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1 a) A külső tevékenységi garancia 
nyújtásának előfeltétele, hogy az Unió 
nevében a Bizottság, valamint a 
támogatható partner EFFA-
garanciamegállapodásokat kössenek.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A külső tevékenységi garancia 
támogatja a költségvetési rendelet 209. 
cikke (2) bekezdésének a)–c) pontjában 
meghatározott feltételeknek megfelelő 
finanszírozási és beruházási műveleteket, 
valamint amelyek:

(2) A külső tevékenységi garancia 
támogatja az olyan finanszírozási és 
beruházási műveleteket, amelyek a piac 
nem megfelelő működését vagy az 
optimálistól eltérő beruházási helyzeteket 
kezelik. A műveleteknek a költségvetési 
rendelet 209. cikke (2) bekezdésének a)–c) 
pontjában meghatározott feltételeknek is 
meg kell felelniük, valamint azoknak,
amelyek:

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) biztosítják az addicionalitást;

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat



PE626.927v03-00 18/32 AD\1171763HU.docx

HU

27 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az egyértelmű piaci 
hiányosságokkal küzdő területeket 
célozzák meg, a beruházási hiányok felé 
terelik a magántőkét, valamint a 
kockázatot jelentő azon területekre 
összpontosítanak, amelyek nem 
számítanak vonzónak a tisztán 
magánforrású befektetések számára;

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A részvételre jogosult partnereknek be kell 
tartaniuk a költségvetési rendelet 62. cikke 
(2) bekezdésének c) pontjában előírt 
szabályokat és feltételeket. A valamely 
tagállam vagy egy a jelen rendelet 28. 
cikke szerint a külső tevékenységi 
garanciához hozzájáruló harmadik ország 
magánjoga alapján működő szervezetek 
esetében az olyan szervezetek élveznek 
elsőbbséget, amelyek információkat 
közölnek a környezeti, társadalmi és 
vállalatirányítási kritériumokkal 
kapcsolatban.

A részvételre jogosult partnereknek be kell 
tartaniuk a költségvetési rendelet 62. cikke 
(2) bekezdésének c) pontjában előírt 
szabályokat és feltételeket. A valamely 
tagállam vagy egy a jelen rendelet 28. 
cikke szerint a külső tevékenységi 
garanciához hozzájáruló harmadik ország 
magánjoga alapján működő szervezetek 
esetében az olyan szervezetek élveznek 
elsőbbséget, amelyek információkat 
közölnek a környezeti, társadalmi, adóügyi
és vállalatirányítási kritériumokkal 
kapcsolatban.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5 a) Az Európai Parlament és a Tanács 
meghívhatják a támogatható partnereket 
az e rendelet hatálya alá eső 
finanszírozási és beruházási műveletekkel 
kapcsolatos eszmecserére.
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Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
27 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27 a. cikk

Az EFFA+ irányítása és felépítése

(1) Az EFFA+ regionális beruházási 
platformokból áll, amelyeket az Unió 
fennálló külső vegyesfinanszírozási 
mechanizmusainak munkamódszerei, 
eljárásai és struktúrái alapján kell 
létrehozni, és amelyek az EFFA+ 
keretében összekapcsolják saját 
vegyesfinanszírozási műveleteiket és a 
külső tevékenységi garancia műveleteit.

(2) A Bizottság felel az EFFA+ és a külső 
tevékenységi garancia átfogó 
irányításáért. Ezen túlmenően a Bizottság 
nem törekszik általános banki műveletek 
végrehajtására. A Bizottság rendszeresen 
tájékoztatja az Európai Parlamentet a 
legmagasabb szintű átláthatóság és 
pénzügyi elszámoltathatóság biztosítása 
érdekében.

(3) Az EFFA+ irányításához a Bizottság 
egy stratégiai testülettől kap tanácsot az 
EU bővítési politikája alá tartozó és az 
IPA III-ból finanszírozott műveletek 
kivételével, mely műveletek esetében a 
stratégiai testületet a nyugat-balkáni 
beruházási keret (WBIF) biztosítja. A 
Bizottság szorosan együttműködik minden 
támogatható partnerrel a külső 
tevékenységi garancia operatív 
működtetését illetően. E célból a Bizottság 
és a támogatható partnerek szakértőiből 
álló technikai munkacsoportot hoznak 
létre a kockázat és a kapcsolódó árképzés 
értékelése céljából.

(4) A stratégiai testület tanácsot ad a 
Bizottságnak a külső tevékenységi 
garancia EFFA+ alá tartozó 
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beruházásainak stratégiai irányáról és 
prioritásairól, és hozzájárul e 
beruházásoknak az Unió külső 
tevékenysége, illetve a fejlesztéspolitika, az 
európai szomszédságpolitika irányadó 
elveihez és célkitűzéseihez, valamint az e 
rendelet 3. cikkében rögzített 
célkitűzésekhez, továbbá az EFFA+-nak a 
26. cikkben meghatározott céljához való 
hozzáigazításához. Támogatja a 
Bizottságot az általános beruházási 
célkitűzések meghatározásában a külső 
tevékenységi garanciának az EFFA+-
műveletek támogatására való alkalmazása 
tekintetében, valamint nyomon követi a 
beruházási keretek földrajzi és tematikus 
lefedettségének megfelelőségét és 
diverzifikáltságát.

(5) A stratégiai testület támogatja továbbá 
az általános koordinációt, 
komplementaritást és koherenciát a 
regionális beruházási platformok között, 
az európai beruházási terv három pillére 
között, az európai beruházási terv, az 
Unió egyéb migrációval kapcsolatos 
erőfeszítései és a 2030-ig tartó időszakra 
szóló menetrend végrehajtása között, 
valamint a jelen rendeletben rögzített más 
programok között.

(6) A stratégiai testület a Bizottság, a 
főképviselő, az összes tagállam és az 
Európai Beruházási Bank képviselőiből 
áll. Az Európai Parlament megfigyelői 
státusszal rendelkezik. A hozzájárulók, a 
támogatható partnerek, partnerországok, 
a releváns regionális szervezetek és más 
érdekelt felek adott esetben megfigyelői 
státuszt kaphatnak. Új megfigyelő 
felvétele előtt a stratégiai testülettel 
konzultálni kell. A stratégiai testület 
társelnöki feladatait a Bizottság és a 
főképviselő látja el.

(7) A stratégiai testület évente legalább 
kétszer ülésezik, és véleményeit lehetőleg 
konszenzussal fogadja el. További ülések 
bármikor összehívhatók az elnök vagy a 
tagok legalább egyharmadának kérésére. 
Ha nem érhető el konszenzus, a stratégiai 
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testület első ülésén elfogadott és az 
eljárási szabályzatában lefektetett 
szavazati jogokat kell alkalmazni. A 
szavazati jogok megállapításakor kellően 
figyelembe kell venni a finanszírozás 
forrását. Az eljárási szabályzat 
meghatározza a megfigyelők szerepére 
vonatkozó kereteket. A stratégiai testület 
üléseinek napirendjét és jegyzőkönyvét 
elfogadásukat követően nyilvánosságra 
kell hozni.

(8) A Bizottság évente jelentést tesz a 
stratégiai testületnek az EFFA+ 
végrehajtásával kapcsolatban elért 
eredményekről. A WBIF stratégiai 
testülete beszámol a bővítési térség 
garanciaeszközének végrehajtása terén 
elért eredményekről a fent említett jelentés 
kiegészítése érdekében. A stratégiai 
testület az érintett felekkel az EFFA+ 
stratégiai irányairól és végrehajtásáról 
rendszeres konzultációkat szervez.

(9) E két stratégiai testület létezése nem 
befolyásolja azt, hogy szükség van egy 
egységes, egyesített EFFA+ 
kockázatkezelési keretre.

(10) A regionális beruházási platformok 
irányítótestületei a végrehajtás szintjén 
támogatják a Bizottságot a regionális és 
ágazati beruházási célok 
meghatározásában és a regionális, ágazati 
és tematikus beruházási keretek 
kialakításában, valamint véleményt 
nyilvánítanak a vegyesfinanszírozási 
műveletekről és az EFFA+-műveleteket 
lefedő külső tevékenységi garancia 
felhasználásáról.

Indokolás

Az EFFA + irányítására és szerkezetére vonatkozó VI. melléklet áthelyezése a fő szövegbe.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
27 b cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27 b. cikk

Az Európai Beruházási Bank Csoport 
többek között:

a) a többi európai pénzügyi intézménnyel 
együtt részt vesz az EFFA+ 
kockázatkezelésében, figyelembe véve, 
hogy el kell kerülni az esetleges 
összeférhetetlenséget;

kizárólag egy olyan beruházási keret egy 
részét hajtja végre, amely – az e cím 1. és 
3. fejezetében megállapított eljárásokkal 
összhangban – a földrajzi programok 
pénzügyi keretösszegeiből legalább 1 
milliárd EUR összegű állami hitelezést 
fedez;

c) a más beruházási keretek alá tartozó 
tevékenységek végrehajtásának 
támogatható partnere.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok kérésére az általuk tett 
hozzájárulások konkrét régiókra, 
országokra, ágazatokra vagy meglévő 
beruházási keretekre irányuló 
tevékenységekhez rendelhetők hozzá.

A tagállamok kérésére megfontolás tárgyát 
képezheti, hogy az általuk tett 
hozzájárulásokat konkrét régiókra, 
országokra, ágazatokra vagy meglévő 
beruházási keretekre irányuló 
tevékenységekhez rendeljék.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A Bizottság vagy a támogatható 
partnerek haladéktalanul értesítik az 
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OLAF-ot, ha az e rendelet hatálya alá 
tartozó finanszírozási és beruházási 
műveletek előkészítésének, 
végrehajtásának vagy lezárásának 
bármely szakaszában megalapozottan 
feltételezi vagy feltételezik, hogy csalás, 
korrupció, pénzmosás vagy bármely más, 
az Unió pénzügyi érdekeit sértő jogellenes 
tevékenység folyik. A Bizottság vagy a 
támogatható partnerek az OLAF 
rendelkezésére bocsátják a teljeskörű és 
alapos vizsgálat lefolytatásához szükséges 
valamennyi információt.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
30 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30 a. cikk

Kizárt tevékenységek és nem 
együttműködő országok és területek

(1) A támogatható partnereknek 
finanszírozási és beruházási műveleteik 
során meg kell felelniük az alkalmazandó 
uniós jognak, valamint az elfogadott 
nemzetközi és uniós standardoknak, és 
ezért e rendelet keretében nem 
támogathatnak olyan projekteket, amelyek 
hozzájárulnak a pénzmosáshoz, a 
terrorizmus finanszírozásához, az 
adókikerüléshez, az adócsaláshoz és az 
adókijátszáshoz. Ezenkívül az EBB nem 
kezd új műveleteket, illetve nem újítja meg 
műveleteit olyan országokban vagy 
területeken bejegyzett vagy letelepedett 
szervezettel, amely szerepel az adózási 
szempontból nem együttműködő 
országokra és területekre vonatkozó uniós 
szakpolitika keretében összeállított 
jegyzékben, vagy amely az (EU) 2015/849 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
9. cikkének (2) bekezdése értelmében 
kiemelt kockázatot jelentő harmadik 
országnak minősül, vagy amely nem tartja 
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be ténylegesen az átláthatósággal és az 
információcserével kapcsolatos uniós 
vagy nemzetközileg elfogadott adóügyi 
standardokat. A támogatható partnerek 
csak akkor térhetnek el ettől az elvtől, ha 
a projektet ténylegesen az egyik ilyen 
országban vagy területen hajtják végre, és 
semmi sem utal arra, hogy a szóban forgó 
művelet az e bekezdés első albekezdésében 
felsorolt kategóriák valamelyikébe 
tartozik. A pénzügyi közvetítőkkel való 
megállapodások megkötése esetén a 
támogatható partnereknek át kell 
ültetniük az ebben a cikkben említett 
követelményeket a vonatkozó 
megállapodásokba, és a pénzügyi 
közvetítőktől e követelmények betartásáról 
szóló jelentést kell kérniük.

(2) A támogatható partnerek 
finanszírozási és beruházási műveleteik 
során kötelesek alkalmazni a pénzügyi 
rendszernek a pénzmosás, valamint a 
terrorizmus finanszírozása céljára való 
felhasználásának megelőzéséről szóló 
uniós jogban – különösen az (EU) 
2015/847 európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben és az (EU) 2015/849 
irányelvben – előírt elveket és 
standardokat. A támogatható partnerek az 
e rendelet alapján történő közvetlen 
finanszírozást és közvetítőkön keresztül 
végrehajtott finanszírozást egyaránt a 
tényleges tulajdonosra vonatkozó 
információknak az (EU) 2015/849 
irányelv szerinti felfedésétől teszik 
függővé, valamint a 2013/36/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv [15] 89. 
cikkének (1) bekezdésével összhangban 
országonkénti bontásban közzéteszik a 
bejelentett adatokat.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
30 b cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30 b. cikk

Panasztételi és jogorvoslati mechanizmus

A partnerországokból származó harmadik 
felek – többek között az EFFA+ és a külső 
tevékenységi garancia által támogatott 
projektek miatt hátrányosan érintett 
közösségek és egyének – esetleges 
sérelmeire tekintettel a Bizottságnak és az 
európai uniós küldöttségeknek 
weboldalaikon közvetlen hivatkozásokat 
kell közzétenniük a Bizottsággal 
megállapodást kötött érintett partnerek 
panasztételi mechanizmusaira. A 
Bizottság lehetőséget biztosít arra is, hogy 
a támogatható partnerek sérelmeinek 
kezeléséhez kapcsolódó panaszokat 
közvetlenül fogadja. A Bizottságnak ezt az 
információt figyelembe kell vennie az e 
partnerekkel a jövőben folytatandó 
együttműködést szem előtt tartva.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 2021-ben készítendő éves 
jelentésnek tartalmaznia kell a 2014–
2020-as időszakra vonatkozó éves 
jelentésekben szereplő, a 40. cikk (2) 
bekezdésében hivatkozott rendeletek 
hatálya alá tartozó valamennyi 
támogatásról – így a külső címzett 
bevételekről és a vagyonkezelői alapokhoz 
való hozzájárulásokról – szóló összesített 
információkat, a kiadások részletezését az 
ország, a finanszírozási eszközök 
felhasználása, a kötelezettségvállalások és
a kifizetések szerinti bontásban 
feltüntetve. A jelentés összegzi a főbb 
tapasztalatokat és a korábbi években 
végzett külső értékelésekben 

(6) A Bizottság éves jelentést nyújt be 
az Európai Parlamentnek a külső 
tevékenységi garanciával fedezett
finanszírozási és beruházási műveletekről. 
A jelentést nyilvánosságra kell hozni. A 
jelentésnek a következő információkat kell 
tartalmaznia:
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megfogalmazott ajánlások nyomon 
követését.

a) az e rendelet célkitűzéseihez 
hozzájáruló eredmények értékelése;

b) a külső tevékenységi garanciával 
fedezett, működő finanszírozási és 
beruházási műveletek értékelése ágazati, 
országos és regionális szinten, valamint az 
e rendelettel való összhang szempontjából, 
ideértve a kockázatkezelési intézkedéseket 
és azoknak a partnerek pénzügyi és 
gazdasági stabilitására gyakorolt hatását;

c) a külső tevékenységi garanciával 
fedezett finanszírozási és beruházási 
műveletek addicionalitására és hozzáadott 
értékéra, a mozgósított magánforrásokra, 
a becsült és a tényleges teljesítményre, 
valamint az eredményekre és hatásokra 
vonatkozó összesített értékelés, amely kitér 
a tisztességes munkahelyek teremtésére, a 
szegénység felszámolására és a migráció 
kiváltó okainak kezelésére gyakorolt 
hatásra is; ez az értékelés lehetőség 
szerint tartalmazza a fedezett műveletek 
nemi szempontú, tényeken és nemek 
szerint bontott adatokon alapuló 
elemzését;

d) a külső tevékenységi garancia 
igénybevételére vonatkozó 
követelményeknek való megfelelés és az 
egyes benyújtott javaslatokra 
meghatározott fő teljesítménymutatók 
megvalósulásának értékelése;

e) az EFFA+ és a külső tevékenységi 
garanciával fedezett műveletek tőkeáttételi 
hatásának értékelése;

f) a kedvezményezetteknek juttatott 
pénzösszegek és az egyes támogatható 
partnerek finanszírozási és beruházási 
műveleteinek összevont alapon végzett 
értékelése;

g) a támogatható partnerek finanszírozási 
és beruházási műveletei által képviselt 
addicionalitás és hozzáadott érték, illetve 
az ilyen műveletekhez kapcsolódó 
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összesített kockázat értékelése;

h) a külső tevékenységi garancia 
lehívására, a veszteségre, a megtérülésre, 
a behajtott összegre és minden egyéb 
befolyt kifizetésre, valamint a teljes 
kockázati kitettségre vonatkozó részletes 
információk;

i. a támogatható partnerek által az e 
rendelet hatálya alatt végrehajtott 
finanszírozási és beruházási műveletekről 
szóló, független külső ellenőr által vizsgált 
pénzügyi jelentések;

j) a külső tevékenységi garancia által 
fedezett műveletek, valamint a külső 
beruházási terv második és harmadik 
pillére keretében kialakított műveletek 
közötti szinergiák és kiegészítő jelleg 
meglévő releváns jelentéseken alapuló 
értékelése, különös tekintettel a jó 
kormányzás terén elért haladásra, többek 
között a korrupció és az illegális 
pénzmozgások elleni küzdelemre, az 
emberi jogok tiszteletben tartására és a 
jogállamiságra, valamint a nemek közötti 
egyenlőség szempontját érvényesítő 
szakpolitikákra, továbbá a vállalkozói 
készség, a helyi üzleti környezet és a helyi 
pénzügyi piacok fellendítésére;

k) annak értékelése, hogy az EFFA-
garancia műveletei megfelelnek-e a 
nemzetközileg elfogadott 
fejlesztéshatékonysági elveknek;

l) a garanciák ellentételezésének 
értékelése;

m) a kizárt tevékenységekkel és a nem 
együttműködő országokkal és területekkel 
kapcsolatos rendelkezések 
végrehajtásának értékelése .

A jelentés összegzi a főbb tapasztalatokat 
és a korábbi években végzett független 
külső értékelésekben megfogalmazott 
ajánlások nyomon követését.
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Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Értékelés Félidős felülvizsgálat és értékelés

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A rendelet időközi értékelését a 
végrehajtásáról rendelkezésre álló 
elegendő információ birtokában, de 
legkésőbb négy évvel az eszköz 
végrehajtásának kezdetét követően kell 
elvégezni.

A Bizottság legkésőbb 2024. december 31-
ig félidős felülvizsgálati jelentést nyújt be 
e rendelet végrehajtásáról. A jelentés a 
2021. január 1. és 2024. június 30. közötti 
időszakra terjed ki, és e rendelet 
célkitűzéseinek megvalósítására 
összpontosít olyan mutatók segítségével, 
amelyek mérik az ezen eszköz hatálya alá 
tartozó valamennyi eszköz — köztük az 
Európai Fenntartható Fejlődési Alap 
Plusz és a külső tevékenységi garancia –
eredményeit és hatékonyságát. A 
jelentésnek emellett ki kell térnie a 
hozzáadott értékre, az egyszerűsítés 
lehetőségeire, az e rendelet hatálya alá 
tartozó eszközök közötti kiegészítő jellegre 
és szinergiákra, valamennyi célkitűzés 
további érvényességére, valamint az 
intézkedéseknek a következetes uniós 
külső fellépéshez való hozzájárulására. 
Tartalmaznia kell továbbá az Európai 
Fenntartható Fejlődési Alap Plusz 
keretében finanszírozott beruházási 
műveletek által elért tőkeáttételi hatásra 
vonatkozó információkat.

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az értékelés adott esetben felhasználja a 
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet Fejlesztési Támogatási 
Bizottságának bevált gyakorlatra 
vonatkozó elveit, és arról igyekszik 
bizonyosságot szerezni, hogy teljesültek-e 
a célkitűzések, valamint ajánlások 
megfogalmazására törekszik a jövőbeni 
intézkedések javítása céljából.

Az (1) bekezdés első albekezdésében 
említett félidős felülvizsgálati jelentést be 
kell nyújtani az Európai Parlamentnek és 
a Tanácsnak, adott esetben az e rendelet 
szükséges módosításait tartalmazó 
jogalkotási javaslatokkal együtt.

Az értékelés felhasználja a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
Fejlesztési Támogatási Bizottságának 
bevált gyakorlatra vonatkozó elveit is, és 
arról igyekszik bizonyosságot szerezni, 
hogy teljesültek-e a célkitűzések, valamint 
ajánlások megfogalmazására törekszik a 
jövőbeni intézkedések javítása céljából.

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tájékoztatás, kommunikáció és közzététel Átláthatóság, kommunikáció és az 
információk nyilvánosságra hozatala

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2 a) A Bizottság weboldalán közzéteszi 
a finanszírozási és beruházási 
műveletekkel kapcsolatos információkat, 
valamint az összes EFFA+ 
garanciamegállapodás lényeges elemeit, 
többek között a támogatható partnernek 
minősülő jogi személyek 
személyazonosságára, várható fejlesztési 
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kedvezményeire és panasztételi eljárásaira 
vonatkozó információt, figyelembe véve a 
bizalmas és üzleti szempontból érzékeny 
információk védelmét.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2 b) Az EFFA+ szerinti támogatható 
partnerek – az átláthatóságra irányadó 
politikáikkal és az adatvédelemre, 
valamint a dokumentumokhoz és 
információhoz való hozzáférésre 
vonatkozó uniós szabályokkal 
összhangban – weboldalaikon proaktív 
módon és rendszeresen nyilvánosan 
hozzáférhetővé teszik a külső tevékenységi 
garanciával fedezett valamennyi 
finanszírozási és beruházási művelettel 
kapcsolatos információkat, különösen azt 
illetően, hogy e műveletek miként 
járulnak hozzá e rendelet céljainak és 
követelményeinek megvalósításához. 
Lehetőség szerint ezeket az információkat 
projektszintre lebontva kell megadni. 
Ezeknek az információknak mindig 
figyelembe kell venniük a bizalmas és 
üzleti szempontból érzékeny üzleti 
információk védelmét. A támogatható 
partnereknek az e rendelettel 
összhangban a külső fellépésekre 
vonatkozó garanciával fedezett 
finanszírozási és beruházási műveletekről 
általuk közzétett valamennyi 
tájékoztatóban látható módon kell 
megjeleníteniük az uniós támogatást.
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