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Módosítás 60
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Petri Sarvamaa

Rendeletre irányuló javaslat
35 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35a) A külső hitelezési megbízatás 
pluszt költségvetési garanciaként hozták 
létre és közvetve az EBB kezeli, 
kereskedelmi és politikai kockázati 
fedezetet biztosítva a pénzügyileg 
fenntartható közszférabeli, valamint a 
pénzügyileg fenntartható magánszférabeli 
projektek számára az Unión kívül az egész 
világon. A külső hitelezési megbízatás 
plusz támogatása nem terjedhet ki az 
olyan állami befektetésekkel kapcsolatos 
műveletekre, amelyek továbbkölcsönzést 
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.

Or. en

Módosítás 61
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Petri Sarvamaa

Rendeletre irányuló javaslat
35 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35b) Az EBB közvetve kezeli és 
végrehajtja a külső hitelezési megbízatás 
pluszt, biztosítja a Bizottság által 
megkövetelt stratégiai banki és 
kockázatkezelési kompetenciákat, többek 
között az EFFA+-garancia működési 
irányításával kapcsolatosakat is, írásbeli 
véleményt csatol a bankügyletekkel 
kapcsolatban a beruházási keretekre 
vonatkozó egyes bizottsági javaslatokhoz 
az EFFA+-garancia keretében, jogosult 
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partner az EFFA+-garancia keretében 
folytatott tevékenységek irányítása és 
végrehajtása tekintetében, valamint a 
külső beruházási keret végrehajtásának 
részeként betölti az EBB bármely más 
szerepét összhangban a vonatkozó EBB-
szerv alapító okiratával és a Szerződés 
szerinti szerepével.

Or. en

Módosítás 62
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Petri Sarvamaa

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

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 
határozat71alapján harmadik országok 
számára nyújtott kölcsönöket. 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 

(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+-
és külső hitelezési megbízatási
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 
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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.

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.

_________________ _________________

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 
88., 1977.4.6., 9. o.).

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 
88., 1977.4.6., 9. o.).

Or. en

Módosítás 63
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Petri Sarvamaa

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezenkívül létrehozza az Európai 
Fenntartható Fejlődési Alap Pluszt (a 
továbbiakban: EFFA+), valamint a külső 
tevékenységi garanciát.

Ezenkívül létrehozza az Európai 
Fenntartható Fejlődési Alap Pluszt (a 
továbbiakban: EFFA+), a külső hitelezési 
megbízatás pluszt, valamint a külső 
tevékenységi garanciát.

Or. en

Módosítás 64
Heidi Hautala

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 10 200 millió EUR összegű, (3) Az 1600 millió EUR összegű, 
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újonnan felmerülő kihívások és prioritások 
számára képzett tartalék a 15. cikkel 
összhangban növeli a (2) bekezdésben 
említett összegeket.

újonnan felmerülő kihívások és prioritások 
számára képzett tartalék a 15. cikkel 
összhangban növeli a (2) bekezdésben 
említett összegeket.

Or. en

Módosítás 65
Nicola Caputo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) 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.

Or. en

Módosítás 66
Nicola Caputo

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 
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.

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

Or. en

Módosítás 67
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Paul Rübig, Petri Sarvamaa

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A költségvetési rendelet 209. 
ckkének (3) bekezdésétől ugyancsak 
eltérve az AKCS-beruházási keret meglévő 
támogatásaihoz tartozó beruházások által 
generált visszafizetések és bevételek 
megújuló eszközöknek minősülnek, 
amelyeket az AKCS-beruházási kerettel 
fedezett szektorokba és régiókba történő 
beruházásokra szánnak, és amelyeket 
továbbra is az EBB kezel. Amennyiben a 
Bizottság vagy a Tanács a költségvetési 
rendelet 25. cikkének megfelelően 
bármikor a szóban forgó eszközök és 
kötelezettségek Unióhoz történő 
átcsoportosítását javasolja, az AKC-
beruházási keret jövőbeli működéséről 
szóló jogi aktusokat az EBB-vel folytatott 
szoros párbeszéd mellett kell kidolgozni, 
különös figyelmet fordítva az EBB 
esetlegesen akkor érvényes szerződéses 
hitelezési kötelezettségeire.

Or. en

Módosítás 68
Petri Sarvamaa

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A költségvetési rendelet 209. 
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ckkének (3) bekezdésétől ugyancsak 
eltérve az AKCS-beruházási keret meglévő 
támogatásaihoz tartozó beruházások által 
generált visszafizetések és bevételek 
megújuló eszközöknek minősülnek, 
amelyeket az AKCS-beruházási kerettel 
fedezett szektorokba és régiókba történő 
beruházásokra szánnak, és amelyeket 
továbbra is az EBB kezel. Amennyiben a 
Bizottság vagy a Tanács a költségvetési 
rendelet 25. cikkének megfelelően 
bármikor a szóban forgó eszközök és 
kötelezettségek Unióhoz történő 
átcsoportosítását javasolja, az AKC-
beruházási keret jövőbeli működéséről 
szóló jogi aktusokat az EBB-vel folytatott 
szoros párbeszéd mellett kell kidolgozni, 
különös figyelmet fordítva az EBB 
esetlegesen akkor érvényes szerződéses 
hitelezési kötelezettségeire.

Or. en

Módosítás 69
Urmas Paet

Rendeletre irányuló javaslat
25 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25a. cikk

A költségvetési rendelet 209. ckkének (3) 
bekezdésétől ugyancsak eltérve az AKCS-
beruházási keret meglévő támogatásaihoz 
tartozó beruházások által generált 
visszafizetések és bevételek megújuló 
eszközöknek minősülnek, amelyeket az 
AKCS-beruházási kerettel fedezett 
szektorokba és régiókba történő 
beruházásokra szánnak, és amelyeket 
továbbra is az EBB kezel. Amennyiben a 
Bizottság vagy a Tanács a költségvetési 
rendelet 25. cikkének megfelelően 
bármikor a szóban forgó eszközök és 
kötelezettségek Unióhoz történő 
átcsoportosítását javasolja, az AKC-
beruházási keret jövőbeli működéséről 
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szóló jogi aktusokat az EBB-vel folytatott 
szoros párbeszéd mellett kell kidolgozni, 
különös figyelmet fordítva az EBB 
esetlegesen akkor érvényes szerződéses 
hitelezési kötelezettségeire.

Or. en

Módosítás 70
Petri Sarvamaa

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

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.

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

Or. en

Módosítás 71
Urmas Paet

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

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.

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

Or. en

Módosítás 72
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Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Paul Rübig, Petri Sarvamaa

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

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.

A 6. cikk (2) bekezdésének a) pontjában 
hivatkozott pénzügyi keretösszeg 
finanszírozza az EFFA+-t, a külső 
hitelezési megbízatást a külső tevékenységi 
garanciát.

Or. en

Módosítás 73
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Paul Rübig, Petri Sarvamaa

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 

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 
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országokra. országokra.
A külső hitelezési megbízatás pluszt 
költségvetési garanciaként hozták létre és 
közvetve az EBB kezeli, kereskedelmi és 
politikai kockázati fedezetet biztosítva a 
pénzügyileg fenntartható közszférabeli, 
valamint a pénzügyileg fenntartható 
magánszférabeli projektek számára az 
Unión kívül az egész világon. A külső 
hitelezési megbízatás plusz támogatása 
nem terjedhet ki az olyan állami 
befektetésekkel kapcsolatos műveletekre, 
amelyek továbbkölcsönzést 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.

Or. en

Módosítás 74
Petri Sarvamaa

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-

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-



PE630.702v01-00 12/16 AM\1170285HU.docx

HU

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.

gazdasági kiváltó okainak a kezelése, a 
vonatkozó indikatív programozási 
dokumentumoknak megfelelően. A külső 
hitelezési megbízatás pluszt költségvetési 
garanciaként hozták létre és közvetve az 
EBB Csoport kezeli, kereskedelmi és 
politikai kockázati fedezetet biztosítva a 
pénzügyileg fenntartható közszférabeli, 
valamint a pénzügyileg fenntartható 
magánszférabeli projektek számára az 
Unión kívül az egész világon. Különös 
figyelem fordítandó az instabilként 
azonosított vagy konfliktus sújtotta 
országokra, a legkevésbé fejlett országokra 
és a súlyosan eladósodott szegény 
országokra.

Or. en

Módosítás 75
Urmas Paet

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EBB Csoport e rendelet IV. fejezete 
értelmében többek között:

a) közvetve kezeli és végrehajtja a külső 
hitelezési megbízatás pluszt;

b) biztosítja a Bizottság által megkövetelt 
stratégiai banki és kockázatkezelési 
kompetenciákat, többek között az EFFA+-
garancia működési irányításával 
kapcsolatosakat is;

c) írásbeli véleményt csatol a 
bankügyletekkel kapcsolatban az EFFA+-
garancia keretében a beruházási 
keretekre vonatkozó egyes bizottsági 
javaslatokhoz;

d) részvételre jogosult partner az EFFA+-
garancia keretében folytatott 
tevékenységek irányítása és végrehajtása 
tekintetében.

A Bizottság és az EBB Csoport a fentiek 
mellett megállapodhat az EBB Csoport 
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által elvégzendő bármely más feladatról, 
amely a külső beruházási keret 
végrehajtásának része, összhangban az 
EBB Csoport vonatkozó szervének alapító 
okiratával és a Szerződés szerinti 
szerepével.

Or. en

Módosítás 76
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Petri Sarvamaa

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 . E 10 milliárd EUR összegű 
kereten belül az Unió 5 milliárd EUR 
összegű költségvetési garanciát ad az 
EBB-nek a 26. cikk (1) bekezdésével 
összhangban álló felhasználásra. A 
garanciák a projekt teljes finanszírozási 
összegének legfeljebb 50%-át fedezhetik.

Or. en

Módosítás 77
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Petri Sarvamaa

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az EFFA+ és a külső tevékenységi 
garancia finanszírozási és beruházási 
műveleteket támogathat a 4. cikk (2) 
bekezdésében említett földrajzi 
térségekben található partnerországokban. 

6. Az EFFA+, a külső hitelezési 
megbízatás plusz és a külső tevékenységi 
garancia finanszírozási és beruházási 
műveleteket támogathat a 4. cikk (2) 
bekezdésében említett földrajzi 
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A külső tevékenységi garancia tartalékát a 
vonatkozó földrajzi program 6. cikk (2) 
bekezdésének a) pontja által létrehozott 
költségvetéséből finanszírozzák, és a közös 
tartalékalapba utalják át. Az EFFA+ és a 
külső tevékenységi garancia az IPA III-
rendelet I. mellékletében felsorolt 
kedvezményezettek területén folytatott 
műveleteket is támogathat. E műveletek 
EFFA+ keretében történő finanszírozását 
és a külső tevékenységi garancia tartalékát 
az IPA-rendeletből fedezik. Az ENBE-
rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében 
említett, harmadik országoknak nyújtott 
kölcsönöket fedező külső tevékenységi 
garancia tartalékfeltöltését az ENBE-
rendeletből kell finanszírozni.

térségekben található partnerországokban. 
A külső tevékenységi garancia tartalékát a 
vonatkozó földrajzi program 6. cikk (2) 
bekezdésének a) pontja által létrehozott 
költségvetéséből finanszírozzák, és a közös 
tartalékalapba utalják át. Az EFFA+ és a 
külső tevékenységi garancia az IPA III-
rendelet I. mellékletében felsorolt 
kedvezményezettek területén folytatott 
műveleteket is támogathat. E műveletek 
EFFA+ keretében történő finanszírozását 
és a külső tevékenységi garancia tartalékát 
az IPA-rendeletből fedezik. Az ENBE-
rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében 
említett, harmadik országoknak nyújtott 
kölcsönöket fedező külső tevékenységi 
garancia tartalékfeltöltését az ENBE-
rendeletből kell finanszírozni.

Or. en

Módosítás 78
Petri Sarvamaa

Rendeletre irányuló javaslat
26 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26. cikk

Az EBB Csoport szerepe

Az EBB Csoport e rendelet IV. fejezete 
értelmében többek között:

a) közvetve kezeli és végrehajtja a külső 
hitelezési megbízatás pluszt;

b) biztosítja a Bizottság által megkövetelt 
stratégiai banki és kockázatkezelési 
kompetenciákat, többek között az EFFA+-
garancia működési irányításával 
kapcsolatosakat is;

c) írásbeli véleményt csatol a 
bankügyletekkel kapcsolatban az EFFA+-
garancia keretében a beruházási 
keretekre vonatkozó egyes bizottsági 
javaslatokhoz;

d) részvételre jogosult partner az EFFA+-
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garancia keretében folytatott 
tevékenységek irányítása és végrehajtása 
tekintetében.

A Bizottság és az EBB Csoport a fentiek 
mellett megállapodhat az EBB Csoport 
által elvégzendő bármely más feladatról, 
amely a külső beruházási keret 
végrehajtásának része, összhangban az 
EBB Csoport vonatkozó szervének alapító 
okiratával és a Szerződés szerinti 
szerepével.

Or. en

Módosítás 79
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Paul Rübig, Petri Sarvamaa

Rendeletre irányuló javaslat
26 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26. cikk

Az EBB Csoport e rendelet IV. fejezete 
értelmében többek között:

a) közvetve kezeli és végrehajtja a külső 
hitelezési megbízatás pluszt;

b) biztosítja a Bizottság által megkövetelt 
stratégiai banki és kockázatkezelési 
kompetenciákat, többek között az EFFA+-
garancia működési irányításával 
kapcsolatosakat is;

c) írásbeli véleményt csatol a 
bankügyletekkel kapcsolatban az EFFA+-
garancia keretében a beruházási 
keretekre vonatkozó egyes bizottsági
javaslatokhoz;

d) részvételre jogosult partner az EFFA+-
garancia keretében folytatott 
tevékenységek irányítása és végrehajtása 
tekintetében.

A Bizottság és az EBB a fentiek mellett 
megállapodhat az EBB által elvégzendő 
bármely más feladatról, amely a külső 
beruházási keret végrehajtásának része, 
összhangban az EBB vonatkozó szervének 
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alapító okiratával és a Szerződés szerinti 
szerepével.

Or. en

Módosítás 80
Nicola Caputo

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 4 pont – A rész – 3 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A nők és lányok ellen elkövetett 
erőszak valamennyi formájának 
felszámolását célzó globális erőfeszítések, 
partnerségek és szövetségek vezetése és 
támogatása; ez magában foglalja az 
erőszak és a megkülönböztetés fizikai, 
pszichológiai, szexuális, gazdasági és 
egyéb típusait, ideértve a nők által a 
magánélet és a közélet különböző 
területein tapasztalt kirekesztést is;

a) A nők és lányok ellen elkövetett 
erőszak valamennyi formájának 
felszámolását célzó globális erőfeszítések, 
partnerségek és szövetségek vezetése és 
támogatása; ez magában foglalja az 
erőszak és a megkülönböztetés fizikai, 
pszichológiai, szexuális, gazdasági és 
egyéb típusait, ideértve a nők által a 
magánélet és a közélet különböző 
területein tapasztalt kirekesztést és a 
munkahelyi szexuális zaklatást is;

Or. en
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