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Módosítás  574 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottságot tanácsadó testület 

segíti, amelynek két formációja van, az 

egyik a végrehajtó partnerek 

képviselőiből, a másik pedig a tagállamok 

képviselőiből áll. 

(1) A Bizottságot és az 

Irányítóbizottságot tanácsadó testület 

segíti, amely az egyes végrehajtó 

partnerek képviselőiből, az egyes 

tagállamok képviselőiből, az EBB 

képviselőjéből, a Bizottság képviselőjéből 

és az egyes szakpolitikai keretek egy-egy, 

az Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottság által kijelölt szakértőjéből áll. 

Or. en 

Indokolás 

E módosítás azt hivatott biztosítani, hogy a jelezett összetételű tanácsadó testület mind a 

Bizottságot, mind az Irányítóbizottságot segítse. 

 

Módosítás  575 

Eva Kaili 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottságot tanácsadó testület 

segíti, amelynek két formációja van, az 

egyik a végrehajtó partnerek képviselőiből, 

a másik pedig a tagállamok képviselőiből 

áll. 

(1) A Bizottságot tanácsadó testület 

segíti, amelynek két formációja van, 

amelyek a végrehajtó partnerek 

képviselőiből, a tagállamok képviselőiből 

és az Európai Parlament megfelelő 

bizottságainak tagjaiból állnak; 

Or. en 

 

Módosítás  576 

Esther de Lange 
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Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottságot tanácsadó testület 

segíti, amelynek két formációja van, az 

egyik a végrehajtó partnerek képviselőiből, 

a másik pedig a tagállamok képviselőiből 

áll. 

(1) Az Irányítóbizottságot tanácsadó 

testület segíti, amelynek két formációja 

van, az egyik a végrehajtó partnerek 

képviselőiből, a másik pedig a tagállamok 

képviselőiből áll. 

Or. en 

 

Módosítás  577 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottságot tanácsadó testület 

segíti, amelynek két formációja van, az 

egyik a végrehajtó partnerek képviselőiből, 

a másik pedig a tagállamok képviselőiből 

áll. 

(1) A Bizottságot tanácsadó testület 

segíti, amelynek két formációja van, az 

egyik a végrehajtó partnerek képviselőiből, 

a másik pedig a tagállamok képviselőiből 

áll. Mindkét formáció törekszik arra, hogy 

a tagjaik között biztosított legyen a nemek 

egyensúlya. 

Or. en 

 

Módosítás  578 

Barbara Kappel 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A Bizottság az EBB csoporttal 

együttműködve kockázatértékelési 

módszertan kidolgozásával egészíti ki ezt a 

rendeletet. Az ilyen kockázatértékelési 
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módszertan tartalmaz: 

 a) egy kockázatminősítési besorolást, 

a közvetítő intézménytől független összes 

művelet következetes és standard kezelése 

érdekében; 

 b) egy egyértelmű statisztikai 

módszereken alapuló, a kockáztatott érték 

és a nemteljesítési valószínűség 

értékelésére szolgáló módszertant, 

beleértve a környezeti, társadalmi és 

irányítási kritériumokat is; 

 c) egy nemteljesítéskori kitettség és a 

nemteljesítéskori veszteségráta 

értékelésére szolgáló módszert, figyelembe 

véve a finanszírozás értékét, a projekt 

kockázatát, a visszafizetési feltételeket, a 

biztosítékokat és egyéb releváns 

mutatókat. 

Or. en 

 

Módosítás  579 

Eva Kaili 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A megfelelő bizottságok által 

kinevezett európai parlamenti tagok 

hivatali ideje két és fél év; 

Or. en 

 

Módosítás  580 

Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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(3) A Bizottság mindkét formációjú 

tanácsadó testületbe küld képviselőt. 

(3) Az egyes szakpolitikai keretek egy-

egy független szakértője mindkét 

formációjú tanácsadó testület munkájában 

részt vesz. A független szakértőket a 

Bizottság választja ki nyílt pályázati 

felhívás keretében. 

Or. en 

 

Módosítás  581 

Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A végrehajtó partnerek képviselőiből álló 

tanácsadó testület üléseinek egyik elnöke a 

Bizottság képviselője, a másik pedig az 

Európai Beruházási Bank által kijelölt 

képviselő. 

A tanácsadó testület üléseinek elnöki 

teendőit mindkét formációban a Bizottság 

képviselője látja el; 

Or. en 

 

Módosítás  582 

Luigi Morgano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A végrehajtó partnerek képviselőiből álló 

tanácsadó testület üléseinek egyik elnöke a 

Bizottság képviselője, a másik pedig az 

Európai Beruházási Bank által kijelölt 

képviselő. 

A végrehajtó partnerek képviselőiből álló 

tanácsadó testület üléseinek elnöke a 

Bizottság képviselője. 

Or. en 

 

Módosítás  583 
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Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok képviselőiből álló tanácsadó 

testület üléseinek elnöke a Bizottság 

képviselője. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  584 

Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 4 bekezdés – 3 a albekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A tanácsadó testület javasolja a 

Bizottságnak az I. mellékletben említett 

összegek elosztásának módosítását. 

Or. en 

 

Módosítás  585 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 4 bekezdés – 3 b albekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az Irányítóbizottság rendszeresen 

konzultációt szervez a megfelelő érdekelt 

felekkel – különösen a civil társadalom 

képviselőivel, a szociális partnerekkel, a 

hatóságokkal, a társberuházókkal, a 

független szakértőkkel, valamint az 

oktatási, képzési és kutatási 

intézményekkel az e rendelet értelmében 

folytatott beruházási politika irányáról és 
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végrehajtásáról. 

Or. en 

 

Módosítás  586 

Esther de Lange 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 5 bekezdés – a pont – ii alpont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii. tanácsot ad a Bizottságnak a piaci 

hiányosságokkal és az optimálistól 

elmaradó beruházási helyzetekkel, 

valamint a piaci feltételekkel kapcsolatban; 

ii. tanácsot ad az Irányítóbizottságnak 

a piaci hiányosságokkal és az optimálistól 

elmaradó beruházási helyzetekkel, 

valamint a piaci feltételekkel kapcsolatban; 

Or. en 

 

Módosítás  587 

Sander Loones 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 5 bekezdés – a pont – ii alpont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii. tanácsot ad a Bizottságnak a piaci 

hiányosságokkal és az optimálistól 

elmaradó beruházási helyzetekkel, 

valamint a piaci feltételekkel kapcsolatban; 

ii. tanácsot ad a Bizottságnak az uniós 

szintű és/vagy tagállam-specifikus piaci 

hiányosságokkal és az optimálistól 

elmaradó beruházási helyzetekkel, 

valamint a piaci feltételekkel kapcsolatban; 

Or. en 

 

Módosítás  588 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 5 bekezdés – a pont – ii alpont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii. tanácsot ad a Bizottságnak a piaci 

hiányosságokkal és az optimálistól 

elmaradó beruházási helyzetekkel, 

valamint a piaci feltételekkel kapcsolatban; 

ii. tanácsot ad a Bizottságnak a piaci 

és koordinációs hiányosságokkal és az 

optimálistól elmaradó beruházási 

helyzetekkel, valamint a piaci feltételekkel 

kapcsolatban; 

Or. en 

 

Módosítás  589 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 5 bekezdés – a pont – ii a alpont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 iia. elősegíti a koordinációt és a bevált 

gyakorlatok cseréjét, ezzel lehetővé téve, 

hogy a Bizottság garantálni tudja az 

InvestEU valamennyi végrehajtó partner 

általi egységes végrehajtását; 

Or. en 

 

Módosítás  590 

Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 5 bekezdés – b pont – i alpont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i. tájékoztatja a tagállamokat az 

InvestEU Alap végrehajtásáról; 

i. tájékoztatja a tagállamokat az 

InvestEU Alap egyes szakpolitikai 

kereteken belüli végrehajtásáról; 

Or. en 

 

Módosítás  591 

Marco Valli, Laura Agea 



 

PE630.411v01-00 10/136 AM\1168409HU.docx 

HU 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) A tanácsadó testület üléseinek 

részletes jegyzőkönyveit nyilvánosan 

hozzáférhetővé kell tenni egy erre a célra 

szolgáló weboldalon. 

Or. en 

 

Módosítás  592 

Esther de Lange 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 a cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 17a. cikk 

 Irányítóbizottság 

 (1) Az InvestEU Alap irányítását 

Irányítóbizottság látja el, amely az uniós 

garancia felhasználásának érdekében a 

3. cikkben meghatározott általános 

célkitűzésekkel összhangban hozza meg 

döntéseit. 

 (2) Az Irányítóbizottság: 

 a) hét tagból áll: három tagot a 

Bizottság nevez ki, egy tagot a tanácsadó 

testület a végrehajtó partnerek 

képviselőiből álló formációjában, egy 

tagot az Európai Beruházási Bank, két 

szavazati joggal nem rendelkező szakértőt 

pedig az Európai Parlament. A kinevezett 

szakértők nem kérhetnek és nem 

fogadhatnak el utasításokat uniós 

intézményektől, szervektől, hivataloktól 

vagy ügynökségektől, a tagállamok 

kormányaitól, vagy bármely egyéb közjogi 

vagy magánjogi szervezettől, és teljesen 

függetlenül kell eljárniuk. A szakértőknek 

feladataikat pártatlanul és az InvestEU 
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Alap érdekeit szem előtt tartva kell 

ellátniuk; 

 b) szavazati joggal rendelkező tagjai 

közül választ elnököt három évig tartó 

meghatározott időtartamra, amely egy 

alkalommal megújítható; 

 c) valamennyi tag álláspontját 

megvitatja és a lehető legjobban 

figyelembe veszi. Abban az esetben, ha a 

tagok álláspontja nem egyezik, az 

Irányítóbizottság a szavazati joggal 

rendelkező tagok egyhangú szavazatával 

határoz. Az Irányítóbizottság üléseinek 

jegyzőkönyvében részletesen rögzíteni kell 

az összes tag álláspontját. 

 (3) Az Irányítóbizottság gondoskodik 

arról, hogy az InvestEU stratégiai 

irányultsága összhangban álljon a 

3. cikkben meghatározott célkitűzésekkel, 

és hogy a végrehajtó partnerek javasolt 

finanszírozási és beruházási műveletei 

megfeleljenek az uniós jognak és 

szakpolitikáknak. Az Irányítóbizottság az 

e rendelet szerinti feladatainak elvégzése 

során kizárólag az e rendeletben 

meghatározott célkitűzések elérésére 

törekszik. 

 (4) Az Irányítóbizottság határozza meg 

az InvestEU működéséhez szükséges 

működési politikákat és eljárásokat, 

valamint a beruházási platformokat és a 

nemzeti fejlesztési bankokat vagy 

intézményeket érintő műveletekre 

vonatkozó szabályokat. 

 (5) Az Irányítóbizottság összeállítja a 

javasolt finanszírozási és beruházási 

műveletek eredménytábláját a Beruházási 

bizottság számára. Az eredménytábla 

tartalmazza mindenekelőtt a következők 

értékelését: 

 a) a javasolt finanszírozási és 

beruházási műveletek kockázati profilja; 

 b) a végső kedvezményezettek 

számára biztosított előnyök, 



 

PE630.411v01-00 12/136 AM\1168409HU.docx 

HU 

 c) a támogathatósági feltételek 

betartása. 

 Minden egyes végrehajtó partner 

megfelelő és összehangolt információkat 

nyújt az Irányítóbizottságnak annak 

érdekében, hogy az elkészíthesse az 

eredménytáblát. 

 (6) Az Irányítóbizottság rendszeresen 

konzultációt szervez a megfelelő érdekelt 

felekkel – különösen a társberuházókkal, 

a hatóságokkal, a szakértőkkel, az 

oktatási, képzési és kutatási 

intézményekkel, az érintett szociális 

partnerekkel és a civil társadalom 

képviselőivel – az e rendelet értelmében 

folytatott beruházási politika irányáról és 

végrehajtásáról. 

Or. en 

 

Módosítás  593 

Eva Kaili 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 a cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 17a. cikk 

 Irányítóbizottság 

 Az Irányítóbizottságnak nyolc tagja van: 

négy tagot az Európai Bizottság, két 

szakértőt az Európai Parlament, két tagot 

pedig az EBB csoport nevez ki. 

 Az Irányítóbizottság valamennyi tagja 

szavazati joggal rendelkezik. 

 Az Irányítóbizottság határozatait 

konszenzussal és az e rendelet 

rendelkezéseinek megfelelően kell 

meghozni. 

 Az Irányítóbizottság jegyzőkönyveit az 

Irányítóbizottság általi jóváhagyásukat 

követően közzéteszik. 
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 Az Irányítóbizottság rendszeresen 

konzultációt szervez a megfelelő érdekelt 

felekkel – többek között a 

társberuházókkal, a hatóságokkal, a 

szakértőkkel, az oktatási és kutatási 

intézményekkel, a szociális partnerekkel 

és a civil társadalom képviselőivel – az 

InvestEU beruházási politikájának 

irányáról és végrehajtásáról. 

Or. en 

 

Módosítás  594 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 a cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 17a. cikk 

 Kockázatértékelési módszertan 

 (1) A Bizottság az EBB csoporttal 

együttműködve és végrehajtó jogalanyok 

képviselőiből álló tanácsadó testülettel 

folytatott konzultációt követően 

kockázatértékelési módszertan 

kidolgozásával egészíti ki ezt a rendeletet. 

Az ilyen kockázatértékelési módszertan 

tartalmaz: 

 a) egy kockázatminősítési besorolást, 

a közvetítő intézménytől független összes 

művelet következetes és standard kezelése 

érdekében; 

 b) egy egyértelmű statisztikai 

módszereken alapuló a kockáztatott érték 

és a nemteljesítési valószínűség 

értékelésére szolgáló módszert, beleértve a 

környezeti, társadalmi és irányítási 

kritériumokat is; 

 c) egy nemteljesítéskori kitettség és a 

nemteljesítéskori veszteségráta 

értékelésére szolgáló módszert, figyelembe 

véve a finanszírozás értékét, a projekt 
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kockázatát, a visszafizetési feltételeket, a 

biztosítékokat és egyéb releváns 

mutatókat. 

Or. en 

 

Módosítás  595 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 a cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 17a. cikk 

 Kockázatértékelési kritériumok 

 A Bizottság az EBB csoporttal, mint fő 

végrehajtó partnerrel szoros 

együttműködésben és a többi végrehajtó 

partnerrel koordináltan 

kockázatértékelési kritériumok 

meghatározásával egészíti ki ezt a 

rendeletet, hozzájárulva ezzel a program 

konzisztenciájához, valamint az InvestEU 

Alap keretébe tartozó műveletek hatékony 

elemzéséhez és összehasonlításához. 

Or. en 

Indokolás 

Ez a módosítás biztosítja, hogy a Bizottság az EBB csoporttal, mint fő végrehajtó partnerrel 

szoros együttműködésben és a többi végrehajtó partnerrel koordináltan, kockázatértékelési 

kritériumok meghatározásával kiegészítse ezt a rendeletet, hozzájárulva ezzel a program 

konzisztenciájához, valamint az InvestEU Alap keretébe tartozó műveletek hatékony 

elemzéséhez és összehasonlításához. 

 

Módosítás  596 

Othmar Karas 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 b cikk (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 17b. cikk 

 Irányítóbizottság 

 (1) Az InvestEU Alap irányítását 

Irányítóbizottság látja el, amely az uniós 

garancia felhasználásának érdekében a 

3. cikkben meghatározott általános 

célkitűzésekkel összhangban határozza 

meg: 

 a) az InvestEU Alap stratégiai 

orientációját; 

 b) az InvestEU Alap működéséhez 

szükséges működési szabályokat és 

eljárásokat; 

 c) a beruházási platformokkal 

kapcsolatos műveletekre vonatkozó 

szabályokat. 

 (2) Az Irányítóbizottság: 

 a) hat tagból áll, az alábbiak szerint: 

 i. három tagot a Bizottság nevez ki; 

 ii. egy tagot az Európai Beruházási Bank 

nevez ki; 

 iii. egy tagot a tanácsadó testület nevez ki 

a végrehajtó partnerek képviselői közül. 

Ez a tag nem lehet az EBB csoport 

képviselője; 

 iv. egy szakértőt az Európai Parlament 

nevez ki. Ez a szakértő nem kérhet vagy 

fogadhat el utasításokat uniós 

intézményektől, szervektől, hivataloktól 

vagy ügynökségektől, a tagállamok 

kormányaitól, vagy bármely egyéb közjogi 

vagy magánjogi szervezettől, és teljesen 

függetlenül kell eljárnia. A szakértőnek 

feladatait pártatlanul és az InvestEU Alap 

érdekeit szem előtt tartva kell ellátnia; 

 b) a Bizottság által kinevezett három 

tag közül megválasztja az elnököt egy 

hároméves, egy alkalommal megújítható 

időszakra; 

 c) valamennyi tag álláspontját 
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megvitatja és a lehető legjobban 

figyelembe veszi. Abban az esetben, ha a 

tagok álláspontja nem egyezik, az 

Irányítóbizottság a tagjainak többségével 

hozza meg határozatát. Az 

Irányítóbizottság üléseinek 

jegyzőkönyvében részletesen rögzíteni kell 

az összes tag álláspontját. Az 

Irányítóbizottság üléseinek részletes 

jegyzőkönyvét az Irányítóbizottság általi 

jóváhagyásukat követően haladéktalanul 

közzéteszik. Az Európai Parlamentet a 

jegyzőkönyvek közzétételről azonnal 

értesíteni kell. 

 (3) Az Irányítóbizottság javasolja a 

Bizottságnak az I. mellékletben említett 

összegek elosztásának módosítását. 

 (4) Az Irányítóbizottság rendszeresen 

konzultációt szervez a megfelelő érdekelt 

felekkel – különösen a társberuházókkal, 

a hatóságokkal, a szakértőkkel, az 

oktatási, képzési és kutatási 

intézményekkel, az illetékes szociális 

partnerekkel és a civil társadalom 

képviselőivel – az e rendelet értelmében 

folytatott beruházási politika irányáról és 

végrehajtásáról. 

 (5) Az Irányítóbizottság munkáját az e 

rendelet 19. cikkének (2) bekezdése 

értelmében titkárság segíti. 

Or. en 

Indokolás 

Az e módosítás értelmében létrejövő Irányítóbizottság leképezi az ESBA szerinti irányítási 

struktúrát, és biztosítja, hogy az Irányítóbizottság üléseinek részletes jegyzőkönyvei az 

Irányítóbizottság általi jóváhagyásukat követően haladéktalanul közzétételre kerüljenek. Ezen 

kívül az Irányítóbizottság munkáját a titkári és adminisztratív feladatok terén titkárság segíti. 

 

Módosítás  597 

Eva Kaili 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 b cikk (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 17b. cikk 

 Eredménytábla 

 (1) Minden végrehajtó partner a 

mutatók eredménytáblájának 

(„eredménytábla”) használatával értékeli 

az uniós garancia által potenciálisan 

támogatott beruházások minőségét és 

megbízhatóságát. Az eredménytábla az 

uniós garancia lehetséges és tényleges 

felhasználásának független, átlátható és 

harmonizált értékelését biztosítja. 

 (2) Az eredménytáblát a javasolt 

finanszírozási és befektetési műveleteikről 

minden végrehajtó partner kitölti. 

Amennyiben a beruházási műveletet több 

végrehajtó partner javasolja, az 

eredménytáblát az érintett végrehajtó 

partnerek közösen töltik ki. 

 (3) Az eredménytábla tartalmazza 

mindenekelőtt a következők értékelését: 

 a) a javasolt finanszírozási és 

befektetési műveletek kockázati profilja a 

17a. cikkben említett kockázatértékelési 

módszertan alkalmazásával; 

 b) a pénzügyi kedvezményezettek 

számára biztosított előnyök, 

 c) a támogathatósági feltételek 

betartása. 

 d) a fenntartható és inkluzív 

növekedés, valamint a foglalkoztatás 

befektetési műveletének minősége és 

hozzájárulása; 

 e) a befektetési művelet 

hozzájárulása az InvestEU program 

célkitűzéseinek megvalósításához; 

 f) szakmai és pénzügyi hozzájárulás 

a projekthez. 

 (4) A Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy a 26. cikkel összhangban 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
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fogadjon el e rendeletnek a végrehajtó 

partnerek által alkalmazandó 

eredménytáblára vonatkozó részletes 

szabályok kidolgozásával történő 

kiegészítésére. 

 (5) Az EBB csoport szükség esetén, a 

Bizottsággal folytatott partnerségi 

együttműködése keretében, segítséget 

nyújthat a végrehajtó partnereknek a 

kockázatértékelési módszertan 

alkalmazásában és az eredménytábla 

összeállításában. Biztosítania kell, hogy a 

pontozási módszert megfelelően 

alkalmazzák, és hogy a Beruházási 

bizottságnak bemutatott eredménytáblák 

jó minőségűek. 

Or. en 

 

Módosítás  598 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 b cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 17b. cikk 

 Eredménytábla 

 (1) Minden végrehajtó partner az 

indikátorok eredménytábláját („az 

eredménytáblát”) használja az uniós 

garancia által potenciálisan támogatott 

beruházások minőségének és 

megbízhatóságának értékeléséhez. Az 

eredménytábla az uniós garancia 

lehetséges és tényleges felhasználásának 

független, átlátható és harmonizált 

értékelését biztosítja. 

 (2) Az eredménytáblát a javasolt 

finanszírozási és befektetési műveleteikről 

minden végrehajtó partnernek ki kell 

töltenie. Amennyiben a beruházási 

műveletet több végrehajtó partner 
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javasolja, az eredménytáblát az érintett 

végrehajtó partnerek közösen töltik ki. 

 (3) Az eredménytábla mindenekelőtt a 

következők értékelését foglalja magában: 

 a) a javasolt finanszírozási és 

befektetési műveletek kockázati profilját a 

17a. cikkben említett kockázatértékelési 

módszertan alkalmazásával; 

 b) a végső kedvezményezettek 

számára biztosított előnyök, 

 c) a támogathatósági feltételek 

betartása. 

 d) a fenntartható növekedés és 

foglalkoztatás befektetési műveletének 

minőségét és hozzájárulását; 

 e) a befektetési művelet 

hozzájárulását az InvestEU program 

célkitűzéseinek megvalósításához; 

 f) szakmai és pénzügyi hozzájárulás 

a projekthez. 

 (4) A Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy a 26. cikkel összhangban 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el e rendeletnek a végrehajtó 

partnerek által alkalmazandó 

eredménytáblára vonatkozó részletes 

szabályok kidolgozásával történő 

kiegészítésére. 

 (5) Az EBB csoport és/vagy a 

Bizottság szükség esetén segítséget 

nyújthat a végrehajtó partnereknek a 

kockázatértékelési módszertan 

alkalmazásában és az eredménytábla 

összeállításában. Biztosítania kell, hogy a 

pontozási módszert megfelelően 

alkalmazzák, és hogy a Beruházási 

bizottságnak bemutatott eredménytáblák 

jó minőségűek. 

Or. en 

 

Módosítás  599 
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Eva Kaili 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 c cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 17.c cikk 

 Kockázatértékelési módszertan 

 (1) A Bizottság az EBB csoporttal 

együttműködve kockázatértékelési 

módszertan kidolgozásával egészíti ki ezt a 

rendeletet. Az ilyen kockázatértékelési 

módszertan tartalmaz: 

 a) egy kockázatminősítési besorolást, 

a közvetítő intézménytől független összes 

művelet következetes és standard kezelése 

érdekében; 

 b) egy egyértelmű statisztikai 

módszereken alapuló, a kockáztatott érték 

és a nemteljesítési valószínűség 

értékelésére szolgáló módszertant, 

beleértve a környezeti, társadalmi és 

irányítási kritériumokat is; 

 c) egy nemteljesítéskori kitettség és a 

nemteljesítéskori veszteségráta 

értékelésére szolgáló módszert, figyelembe 

véve a finanszírozás értékét, a projekt 

kockázatát, a visszafizetési feltételeket, a 

biztosítékokat és egyéb releváns 

mutatókat.  

Or. en 

 

Módosítás  600 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

18. cikk törölve 
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Projektértékelő csoport  

(1) Létre kell hozni egy a végrehajtó 

partnerek által ellenszolgáltatás nélkül a 

Bizottság rendelkezésére bocsátott 

szakértőkből álló projektértékelő 

csoportot. 

 

(2) A projektértékelő csoportba minden 

egyes végrehajtó partner jelöl szakértőt. A 

szakértők számát a 

garanciamegállapodásban kell 

meghatározni. 

 

(3) A Bizottság megerősíti, hogy a 

végrehajtó partnerek által javasolt 

finanszírozási és beruházási műveletek 

összhangban vannak-e az uniós joggal és 

szakpolitikákkal. 

 

(4)  

A (3) bekezdésben említett bizottsági 

megerősítéstől függően a projektértékelő 

csoport elvégzi a végrehajtó partnerek 

által a javasolt finanszírozási és 

beruházási műveletekre vonatkozóan 

végrehajtott átvilágítás minőség-

ellenőrzését. Ezt követően a finanszírozási 

és beruházási műveleteket be kell nyújtani 

a Beruházási bizottságnak, amely 

jóváhagyja az uniós garancia általi 

fedezetet. 

 

A projektértékelő csoport összeállítja a 

javasolt finanszírozási és beruházási 

műveletek eredménytábláját a Beruházási 

bizottság számára. 

 

Az eredménytábla tartalmazza 

mindenekelőtt a következők értékelését: 

 

a) a javasolt finanszírozási és beruházási 

műveletek kockázati profilja; 

 

b) a végső kedvezményezettek számára 

biztosított előnyök, 

 

c) a támogathatósági feltételek betartása.  

Minden egyes végrehajtó partner 

megfelelő és összehangolt információkat 

nyújt a projektértékelő csoportnak annak 

érdekében, hogy az elvégezhesse a 
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kockázatelemzést és elkészíthesse az 

eredménytáblát. 

(5) A végrehajtó partner által javasolt 

lehetséges finanszírozási vagy beruházási 

művelethez kapcsolódó átvilágítást vagy 

értékbecslést nem értékelheti olyan 

projektértékelő csoportbeli szakértő, akit 

az adott végrehajtó partner bocsátott a 

Bizottság rendelkezésére. A szóban forgó 

szakértő nem dolgozhat az említett 

javaslatokra vonatkozó eredménytáblán 

sem. 

 

(6) A projektértékelő csoportot alkotó 

szakértők nyilatkoznak a Bizottságnak 

bármely összeférhetetlenségről, és 

késedelem nélkül közlik a Bizottsággal az 

összeférhetetlenség folyamatos 

ellenőrzéséhez szükséges információkat. 

 

7. A Bizottság meghatározza a 

projektértékelő csoport működésére és az 

összeférhetetlenség ellenőrzésére 

vonatkozó részletes szabályokat. 

 

8. A Bizottság meghatározza az 

eredménytáblára vonatkozó részletes 

szabályokat, amelyek lehetővé teszik a 

Beruházási bizottság számára, hogy egy 

javasolt finanszírozási vagy beruházási 

művelet tekintetében jóváhagyja az uniós 

garancia felhasználását. 

 

Or. en 

 

Módosítás  601 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

18. cikk törölve 

Projektértékelő csoport  

(1) Létre kell hozni egy a végrehajtó  
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partnerek által ellenszolgáltatás nélkül a 

Bizottság rendelkezésére bocsátott 

szakértőkből álló projektértékelő 

csoportot. 

(2) A projektértékelő csoportba minden 

egyes végrehajtó partner jelöl szakértőt. A 

szakértők számát a 

garanciamegállapodásban kell 

meghatározni. 

 

(3) A Bizottság megerősíti, hogy a 

végrehajtó partnerek által javasolt 

finanszírozási és beruházási műveletek 

összhangban vannak-e az uniós joggal és 

szakpolitikákkal. 

 

(4)  

A (3) bekezdésben említett bizottsági 

megerősítéstől függően a projektértékelő 

csoport elvégzi a végrehajtó partnerek 

által a javasolt finanszírozási és 

beruházási műveletekre vonatkozóan 

végrehajtott átvilágítás minőség-

ellenőrzését. Ezt követően a finanszírozási 

és beruházási műveleteket be kell nyújtani 

a Beruházási bizottságnak, amely 

jóváhagyja az uniós garancia általi 

fedezetet. 

 

A projektértékelő csoport összeállítja a 

javasolt finanszírozási és beruházási 

műveletek eredménytábláját a Beruházási 

bizottság számára. 

 

Az eredménytábla tartalmazza 

mindenekelőtt a következők értékelését: 

 

a) a javasolt finanszírozási és beruházási 

műveletek kockázati profilja; 

 

b) a végső kedvezményezettek számára 

biztosított előnyök, 

 

c) a támogathatósági feltételek betartása.  

Minden egyes végrehajtó partner 

megfelelő és összehangolt információkat 

nyújt a projektértékelő csoportnak annak 

érdekében, hogy az elvégezhesse a 

kockázatelemzést és elkészíthesse az 

eredménytáblát. 
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(5) A végrehajtó partner által javasolt 

lehetséges finanszírozási vagy beruházási 

művelethez kapcsolódó átvilágítást vagy 

értékbecslést nem értékelheti olyan 

projektértékelő csoportbeli szakértő, akit 

az adott végrehajtó partner bocsátott a 

Bizottság rendelkezésére. A szóban forgó 

szakértő nem dolgozhat az említett 

javaslatokra vonatkozó eredménytáblán 

sem. 

 

(6) A projektértékelő csoportot alkotó 

szakértők nyilatkoznak a Bizottságnak 

bármely összeférhetetlenségről, és 

késedelem nélkül közlik a Bizottsággal az 

összeférhetetlenség folyamatos 

ellenőrzéséhez szükséges információkat. 

 

(7) A Bizottság meghatározza a 

projektértékelő csoport működésére és az 

összeférhetetlenség ellenőrzésére 

vonatkozó részletes szabályokat. 

 

(8) A Bizottság meghatározza az 

eredménytáblára vonatkozó részletes 

szabályokat, amelyek lehetővé teszik a 

Beruházási bizottság számára, hogy egy 

javasolt finanszírozási vagy beruházási 

művelet tekintetében jóváhagyja az uniós 

garancia felhasználását. 

 

Or. en 

Indokolás 

Párhuzamos munkavégzés például a nemzeti bankokkal, amelyek tökéletesen alkalmasak a 

kockázati profilok kidolgozására vagy a támogathatósági feltételek ellenőrzésére; valamely 

másik intézmény a saját módszertanát alkalmazva zavart okozhat, és hozzáadott érték 

létrehozása nélkül meghosszabbíthatja az eljárások idejét. Lásd még a 

(27) preambulumbekezdést. 

 

Módosítás  602 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

18. cikk törölve 

Projektértékelő csoport  

(1) Létre kell hozni egy a végrehajtó 

partnerek által ellenszolgáltatás nélkül a 

Bizottság rendelkezésére bocsátott 

szakértőkből álló projektértékelő 

csoportot. 

 

(2) A projektértékelő csoportba minden 

egyes végrehajtó partner jelöl szakértőt. A 

szakértők számát a 

garanciamegállapodásban kell 

meghatározni. 

 

(3) A Bizottság megerősíti, hogy a 

végrehajtó partnerek által javasolt 

finanszírozási és beruházási műveletek 

összhangban vannak-e az uniós joggal és 

szakpolitikákkal. 

 

(4)  

A (3) bekezdésben említett bizottsági 

megerősítéstől függően a projektértékelő 

csoport elvégzi a végrehajtó partnerek 

által a javasolt finanszírozási és 

beruházási műveletekre vonatkozóan 

végrehajtott átvilágítás minőség-

ellenőrzését. Ezt követően a finanszírozási 

és beruházási műveleteket be kell nyújtani 

a Beruházási bizottságnak, amely 

jóváhagyja az uniós garancia általi 

fedezetet. 

 

A projektértékelő csoport összeállítja a 

javasolt finanszírozási és beruházási 

műveletek eredménytábláját a Beruházási 

bizottság számára. 

 

Az eredménytábla tartalmazza 

mindenekelőtt a következők értékelését: 

 

a) a javasolt finanszírozási és beruházási 

műveletek kockázati profilja; 

 

b) a végső kedvezményezettek számára 

biztosított előnyök, 

 

c) a támogathatósági feltételek betartása.  
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Minden egyes végrehajtó partner 

megfelelő és összehangolt információkat 

nyújt a projektértékelő csoportnak annak 

érdekében, hogy az elvégezhesse a 

kockázatelemzést és elkészíthesse az 

eredménytáblát. 

 

(5) A végrehajtó partner által javasolt 

lehetséges finanszírozási vagy beruházási 

művelethez kapcsolódó átvilágítást vagy 

értékbecslést nem értékelheti olyan 

projektértékelő csoportbeli szakértő, akit 

az adott végrehajtó partner bocsátott a 

Bizottság rendelkezésére. A szóban forgó 

szakértő nem dolgozhat az említett 

javaslatokra vonatkozó eredménytáblán 

sem. 

 

(6) A projektértékelő csoportot alkotó 

szakértők nyilatkoznak a Bizottságnak 

bármely összeférhetetlenségről, és 

késedelem nélkül közlik a Bizottsággal az 

összeférhetetlenség folyamatos 

ellenőrzéséhez szükséges információkat. 

 

(7) A Bizottság meghatározza a 

projektértékelő csoport működésére és az 

összeférhetetlenség ellenőrzésére 

vonatkozó részletes szabályokat. 

 

(8) A Bizottság meghatározza az 

eredménytáblára vonatkozó részletes 

szabályokat, amelyek lehetővé teszik a 

Beruházási bizottság számára, hogy egy 

javasolt finanszírozási vagy beruházási 

művelet tekintetében jóváhagyja az uniós 

garancia felhasználását. 

 

Or. en 

Indokolás 

Az összetett helyzetek elkerülése, a projekt-jóváhagyási folyamat meghosszabbodásának 

megakadályozása, valamint az információk megbízhatósága és az összeférhetetlenség 

tekintetében jelentkező kockázatok kiiktatása érdekében a Bizottság javaslatából a 

projektértékelő csoportra vonatkozó rész törlésre került. A 19. cikk (2) bekezdésére vonatkozó 

módosítással összhangban a titkári és adminisztratív feladatok tekintetében titkárság segíti 

mind a Beruházási bizottságot, mind az Irányítóbizottságot. 
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Módosítás  603 

Eva Kaili 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

18. cikk törölve 

Projektértékelő csoport  

(1) Létre kell hozni egy a végrehajtó 

partnerek által ellenszolgáltatás nélkül a 

Bizottság rendelkezésére bocsátott 

szakértőkből álló projektértékelő 

csoportot. 

 

(2) A projektértékelő csoportba minden 

egyes végrehajtó partner jelöl szakértőt. A 

szakértők számát a 

garanciamegállapodásban kell 

meghatározni. 

 

(3) A Bizottság megerősíti, hogy a 

végrehajtó partnerek által javasolt 

finanszírozási és beruházási műveletek 

összhangban vannak-e az uniós joggal és 

szakpolitikákkal. 

 

(4)  

A (3) bekezdésben említett bizottsági 

megerősítéstől függően a projektértékelő 

csoport elvégzi a végrehajtó partnerek 

által a javasolt finanszírozási és 

beruházási műveletekre vonatkozóan 

végrehajtott átvilágítás minőség-

ellenőrzését. Ezt követően a finanszírozási 

és beruházási műveleteket be kell nyújtani 

a Beruházási bizottságnak, amely 

jóváhagyja az uniós garancia általi 

fedezetet. 

 

A projektértékelő csoport összeállítja a 

javasolt finanszírozási és beruházási 

műveletek eredménytábláját a Beruházási 

bizottság számára. 

 

Az eredménytábla tartalmazza 

mindenekelőtt a következők értékelését: 

 

a) a javasolt finanszírozási és beruházási  



 

PE630.411v01-00 28/136 AM\1168409HU.docx 

HU 

műveletek kockázati profilja; 

b) a végső kedvezményezettek számára 

biztosított előnyök, 

 

c) a támogathatósági feltételek betartása.  

Minden egyes végrehajtó partner 

megfelelő és összehangolt információkat 

nyújt a projektértékelő csoportnak annak 

érdekében, hogy az elvégezhesse a 

kockázatelemzést és elkészíthesse az 

eredménytáblát. 

 

(5) A végrehajtó partner által javasolt 

lehetséges finanszírozási vagy beruházási 

művelethez kapcsolódó átvilágítást vagy 

értékbecslést nem értékelheti olyan 

projektértékelő csoportbeli szakértő, akit 

az adott végrehajtó partner bocsátott a 

Bizottság rendelkezésére. A szóban forgó 

szakértő nem dolgozhat az említett 

javaslatokra vonatkozó eredménytáblán 

sem. 

 

(6) A projektértékelő csoportot alkotó 

szakértők nyilatkoznak a Bizottságnak 

bármely összeférhetetlenségről, és 

késedelem nélkül közlik a Bizottsággal az 

összeférhetetlenség folyamatos 

ellenőrzéséhez szükséges információkat. 

 

(7) A Bizottság meghatározza a 

projektértékelő csoport működésére és az 

összeférhetetlenség ellenőrzésére 

vonatkozó részletes szabályokat. 

 

(8) A Bizottság meghatározza az 

eredménytáblára vonatkozó részletes 

szabályokat, amelyek lehetővé teszik a 

Beruházási bizottság számára, hogy egy 

javasolt finanszírozási vagy beruházási 

művelet tekintetében jóváhagyja az uniós 

garancia felhasználását. 

 

Or. en 

 

Módosítás  604 

Esther de Lange 
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Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

18. cikk törölve 

Projektértékelő csoport  

(1) Létre kell hozni egy a végrehajtó 

partnerek által ellenszolgáltatás nélkül a 

Bizottság rendelkezésére bocsátott 

szakértőkből álló projektértékelő 

csoportot. 

 

(2) A projektértékelő csoportba minden 

egyes végrehajtó partner jelöl szakértőt. A 

szakértők számát a 

garanciamegállapodásban kell 

meghatározni. 

 

(3) A Bizottság megerősíti, hogy a 

végrehajtó partnerek által javasolt 

finanszírozási és beruházási műveletek 

összhangban vannak-e az uniós joggal és 

szakpolitikákkal. 

 

(4)  

A (3) bekezdésben említett bizottsági 

megerősítéstől függően a projektértékelő 

csoport elvégzi a végrehajtó partnerek 

által a javasolt finanszírozási és 

beruházási műveletekre vonatkozóan 

végrehajtott átvilágítás minőség-

ellenőrzését. Ezt követően a finanszírozási 

és beruházási műveleteket be kell nyújtani 

a Beruházási bizottságnak, amely 

jóváhagyja az uniós garancia általi 

fedezetet. 

 

A projektértékelő csoport összeállítja a 

javasolt finanszírozási és beruházási 

műveletek eredménytábláját a Beruházási 

bizottság számára. 

 

Az eredménytábla tartalmazza 

mindenekelőtt a következők értékelését: 

 

a) a javasolt finanszírozási és beruházási 

műveletek kockázati profilja; 

 

b) a végső kedvezményezettek számára  
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biztosított előnyök, 

c) a támogathatósági feltételek betartása.  

Minden egyes végrehajtó partner 

megfelelő és összehangolt információkat 

nyújt a projektértékelő csoportnak annak 

érdekében, hogy az elvégezhesse a 

kockázatelemzést és elkészíthesse az 

eredménytáblát. 

 

(5) A végrehajtó partner által javasolt 

lehetséges finanszírozási vagy beruházási 

művelethez kapcsolódó átvilágítást vagy 

értékbecslést nem értékelheti olyan 

projektértékelő csoportbeli szakértő, akit 

az adott végrehajtó partner bocsátott a 

Bizottság rendelkezésére. A szóban forgó 

szakértő nem dolgozhat az említett 

javaslatokra vonatkozó eredménytáblán 

sem. 

 

(6) A projektértékelő csoportot alkotó 

szakértők nyilatkoznak a Bizottságnak 

bármely összeférhetetlenségről, és 

késedelem nélkül közlik a Bizottsággal az 

összeférhetetlenség folyamatos 

ellenőrzéséhez szükséges információkat. 

 

(7) A Bizottság meghatározza a 

projektértékelő csoport működésére és az 

összeférhetetlenség ellenőrzésére 

vonatkozó részletes szabályokat. 

 

(8) A Bizottság meghatározza az 

eredménytáblára vonatkozó részletes 

szabályokat, amelyek lehetővé teszik a 

Beruházási bizottság számára, hogy egy 

javasolt finanszírozási vagy beruházási 

művelet tekintetében jóváhagyja az uniós 

garancia felhasználását. 

 

Or. en 

 

Módosítás  605 

Sander Loones 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

18. cikk törölve 

Projektértékelő csoport  

(1) Létre kell hozni egy a végrehajtó 

partnerek által ellenszolgáltatás nélkül a 

Bizottság rendelkezésére bocsátott 

szakértőkből álló projektértékelő 

csoportot. 

 

(2) A projektértékelő csoportba minden 

egyes végrehajtó partner jelöl szakértőt. A 

szakértők számát a 

garanciamegállapodásban kell 

meghatározni. 

 

(3) A Bizottság megerősíti, hogy a 

végrehajtó partnerek által javasolt 

finanszírozási és beruházási műveletek 

összhangban vannak-e az uniós joggal és 

szakpolitikákkal. 

 

(4)  

A (3) bekezdésben említett bizottsági 

megerősítéstől függően a projektértékelő 

csoport elvégzi a végrehajtó partnerek 

által a javasolt finanszírozási és 

beruházási műveletekre vonatkozóan 

végrehajtott átvilágítás minőség-

ellenőrzését. Ezt követően a finanszírozási 

és beruházási műveleteket be kell nyújtani 

a Beruházási bizottságnak, amely 

jóváhagyja az uniós garancia általi 

fedezetet. 

 

A projektértékelő csoport összeállítja a 

javasolt finanszírozási és beruházási 

műveletek eredménytábláját a Beruházási 

bizottság számára. 

 

Az eredménytábla tartalmazza 

mindenekelőtt a következők értékelését: 

 

a) a javasolt finanszírozási és beruházási 

műveletek kockázati profilja; 

 

b) a végső kedvezményezettek számára 

biztosított előnyök, 

 

c) a támogathatósági feltételek betartása.  
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Minden egyes végrehajtó partner 

megfelelő és összehangolt információkat 

nyújt a projektértékelő csoportnak annak 

érdekében, hogy az elvégezhesse a 

kockázatelemzést és elkészíthesse az 

eredménytáblát. 

 

(5) A végrehajtó partner által javasolt 

lehetséges finanszírozási vagy beruházási 

művelethez kapcsolódó átvilágítást vagy 

értékbecslést nem értékelheti olyan 

projektértékelő csoportbeli szakértő, akit 

az adott végrehajtó partner bocsátott a 

Bizottság rendelkezésére. A szóban forgó 

szakértő nem dolgozhat az említett 

javaslatokra vonatkozó eredménytáblán 

sem. 

 

(6) A projektértékelő csoportot alkotó 

szakértők nyilatkoznak a Bizottságnak 

bármely összeférhetetlenségről, és 

késedelem nélkül közlik a Bizottsággal az 

összeférhetetlenség folyamatos 

ellenőrzéséhez szükséges információkat. 

 

(7) A Bizottság meghatározza a 

projektértékelő csoport működésére és az 

összeférhetetlenség ellenőrzésére 

vonatkozó részletes szabályokat. 

 

(8) A Bizottság meghatározza az 

eredménytáblára vonatkozó részletes 

szabályokat, amelyek lehetővé teszik a 

Beruházási bizottság számára, hogy egy 

javasolt finanszírozási vagy beruházási 

művelet tekintetében jóváhagyja az uniós 

garancia felhasználását. 

 

Or. en 

 

Módosítás  606 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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18. cikk törölve 

Projektértékelő csoport  

(1) Létre kell hozni egy a végrehajtó 

partnerek által ellenszolgáltatás nélkül a 

Bizottság rendelkezésére bocsátott 

szakértőkből álló projektértékelő 

csoportot. 

 

(2) A projektértékelő csoportba minden 

egyes végrehajtó partner jelöl szakértőt. A 

szakértők számát a 

garanciamegállapodásban kell 

meghatározni. 

 

(3) A Bizottság megerősíti, hogy a 

végrehajtó partnerek által javasolt 

finanszírozási és beruházási műveletek 

összhangban vannak-e az uniós joggal és 

szakpolitikákkal. 

 

(4)  

A (3) bekezdésben említett bizottsági 

megerősítéstől függően a projektértékelő 

csoport elvégzi a végrehajtó partnerek 

által a javasolt finanszírozási és 

beruházási műveletekre vonatkozóan 

végrehajtott átvilágítás minőség-

ellenőrzését. Ezt követően a finanszírozási 

és beruházási műveleteket be kell nyújtani 

a Beruházási bizottságnak, amely 

jóváhagyja az uniós garancia általi 

fedezetet. 

 

A projektértékelő csoport összeállítja a 

javasolt finanszírozási és beruházási 

műveletek eredménytábláját a Beruházási 

bizottság számára. 

 

Az eredménytábla tartalmazza 

mindenekelőtt a következők értékelését: 

 

a) a javasolt finanszírozási és beruházási 

műveletek kockázati profilja; 

 

b) a végső kedvezményezettek számára 

biztosított előnyök, 

 

c) a támogathatósági feltételek betartása.  

Minden egyes végrehajtó partner 

megfelelő és összehangolt információkat 

nyújt a projektértékelő csoportnak annak 
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érdekében, hogy az elvégezhesse a 

kockázatelemzést és elkészíthesse az 

eredménytáblát. 

(5) A végrehajtó partner által javasolt 

lehetséges finanszírozási vagy beruházási 

művelethez kapcsolódó átvilágítást vagy 

értékbecslést nem értékelheti olyan 

projektértékelő csoportbeli szakértő, akit 

az adott végrehajtó partner bocsátott a 

Bizottság rendelkezésére. A szóban forgó 

szakértő nem dolgozhat az említett 

javaslatokra vonatkozó eredménytáblán 

sem. 

 

(6) A projektértékelő csoportot alkotó 

szakértők nyilatkoznak a Bizottságnak 

bármely összeférhetetlenségről, és 

késedelem nélkül közlik a Bizottsággal az 

összeférhetetlenség folyamatos 

ellenőrzéséhez szükséges információkat. 

 

(7) A Bizottság meghatározza a 

projektértékelő csoport működésére és az 

összeférhetetlenség ellenőrzésére 

vonatkozó részletes szabályokat. 

 

(8) A Bizottság meghatározza az 

eredménytáblára vonatkozó részletes 

szabályokat, amelyek lehetővé teszik a 

Beruházási bizottság számára, hogy egy 

javasolt finanszírozási vagy beruházási 

művelet tekintetében jóváhagyja az uniós 

garancia felhasználását. 

 

Or. en 

 

Módosítás  607 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – cím 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Projektértékelő csoport Eredménytábla 
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Or. en 

 

Módosítás  608 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Létre kell hozni egy a végrehajtó 

partnerek által ellenszolgáltatás nélkül a 

Bizottság rendelkezésére bocsátott 

szakértőkből álló projektértékelő 

csoportot. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  609 

Luigi Morgano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Létre kell hozni egy a végrehajtó 

partnerek által ellenszolgáltatás nélkül a 

Bizottság rendelkezésére bocsátott 

szakértőkből álló projektértékelő csoportot. 

(1) Létre kell hozni egy független és 

minősített szakértőkből álló 

projektértékelő csoportot. 

Or. en 

 

Módosítás  610 

Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Létre kell hozni egy a végrehajtó (1) Létre kell hozni egy a végrehajtó 
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partnerek által ellenszolgáltatás nélkül a 

Bizottság rendelkezésére bocsátott 

szakértőkből álló projektértékelő csoportot. 

partnerek által teljes munkaidőben a 

Bizottság rendelkezésére bocsátott vagy 

nyílt pályázati eljárás keretében 

kiválasztott, díjazásban részesülő, 

minősített szakértőkből álló projektértékelő 

csoportot. 

Or. en 

 

Módosítás  611 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A projektértékelő csoportba 

minden egyes végrehajtó partner jelöl 

szakértőt. A szakértők számát a 

garanciamegállapodásban kell 

meghatározni. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  612 

Luigi Morgano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A projektértékelő csoportba minden 

egyes végrehajtó partner jelöl szakértőt. A 

szakértők számát a 

garanciamegállapodásban kell 

meghatározni. 

(2) A projektértékelő csoport olyan 

független, díjazásban részesülő 

szakértőkből áll, akiket nyílt pályázati 

eljárás keretében az aktuális igazolt 

szakismereteik, kompetenciáik és 

tapasztalataik alapján a csoport 

megbízásai között szereplő egy vagy több 

feladatra választanak ki. A projektértékelő 

csoportba minden egyes végrehajtó partner 

jelöl szakértőt. A szakértők számát a 



 

AM\1168409HU.docx 37/136 PE630.411v01-00 

 HU 

garanciamegállapodásban kell 

meghatározni. 

Or. en 

 

Módosítás  613 

Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A projektértékelő csoportba minden 

egyes végrehajtó partner jelöl szakértőt. A 

szakértők számát a 

garanciamegállapodásban kell 

meghatározni. 

(A magyar változatot nem érinti.) 

Or. en 

 

Módosítás  614 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy a 26. cikkel összhangban 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el e rendeletnek olyan 

mutatókból álló eredménytáblával történő 

kiegészítésére, amelyek biztosítják az 

uniós garancia lehetséges és tényleges 

felhasználásának független és átlátható 

értékelését. 

 Az eredménytábla a következő három 

pillérből áll: 

 – „stratégiai célkitűzések” pillére, 

amely annak értékelésére szolgáló 
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mutatókat foglal magában, hogy a 

javasolt művelet milyen mértékben 

minősül e rendelet fogalommeghatározása 

szerint „addicionális jellegűnek”, 

valamint, hogy a javasolt művelet milyen 

mértékben járul hozzá a 9. cikkben 

meghatározott általános célkitűzésekhez. 

 – „polgárokra gyakorolt hatás” 

pillére, amely olyan mutatókat foglal 

magában, mint a hosszú távú 

munkahelyteremtés és a bruttó hozzáadott 

érték, az érintett földrajzi területen 

fennálló munkanélküliséggel és 

kibocsátási réssel súlyozva, valamint 

különbséget téve a közvetlen és közvetett 

hatások között. 

 – „technikai végrehajtás” pillére, 

amely a beruházási folyamat 

hatékonyságával kapcsolatos mutatókat 

foglal magában, úgymint az állami és 

magán kötelezettségvállalások aránya, a 

projektgazdák, közvetítők és platformok 

minősége és képességei. 

 Az egyes pillérek pontszámait súlyozott 

összegként összesíteni kell; a 

„célkitűzések” és a „teljes hatás” pillérek 

pontszámait azonos súllyal számítják be, a 

„technikai” pillér pontszáma pedig a többi 

pillér esetében alkalmazott súly legfeljebb 

felét kapja. 

Or. en 

 

Módosítás  615 

Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A Bizottság nyílt pályázati eljárás 

keretében további olyan minősített, 

független szakértőket is kiválaszthat, akik 

releváns, igazolt tapasztalattal 
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rendelkeznek a kockázatiportfólió-kezelés 

és a garanciák terén. 

Or. en 

 

Módosítás  616 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A Bizottság megerősíti, hogy a 

végrehajtó partnerek által javasolt 

finanszírozási és beruházási műveletek 

összhangban vannak-e az uniós joggal és 

szakpolitikákkal. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  617 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A (3) bekezdésben említett bizottsági 

megerősítéstől függően a projektértékelő 

csoport elvégzi a végrehajtó partnerek által 

a javasolt finanszírozási és beruházási 

műveletekre vonatkozóan végrehajtott 

átvilágítás minőség-ellenőrzését. Ezt 

követően a finanszírozási és beruházási 

műveleteket be kell nyújtani a Beruházási 

bizottságnak, amely jóváhagyja az uniós 

garancia általi fedezetet. 

Mielőtt a projekt a Beruházási bizottság 

elé kerül, a Bizottság értékeli, hogy a 

végrehajtó partnerek által előterjesztett 

beruházási és finanszírozási műveletek 

összhangban vannak-e az uniós joggal és 

szakpolitikákkal. A Bizottság külön 

eljárás keretében elvégzi a végrehajtó 

partnerek által a javasolt finanszírozási és 

beruházási műveletekre vonatkozóan 

végrehajtott átvilágítás minőség-

ellenőrzését. A Bizottság a fent említett 

kérdéseket illetően pontosítást kérhet a 

végrehajtó partnerektől, és a pontosítás 
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alapján módosítja az eredménytáblában a 

nem pénzügyi minősítés értékét. Ezt 

követően a finanszírozási és beruházási 

műveleteket be kell nyújtani a Beruházási 

bizottságnak, amely jóváhagyja az uniós 

garancia általi fedezetet. 

Or. en 

 

Módosítás  618 

Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A (3) bekezdésben említett bizottsági 

megerősítéstől függően a projektértékelő 

csoport elvégzi a végrehajtó partnerek által 

a javasolt finanszírozási és beruházási 

műveletekre vonatkozóan végrehajtott 

átvilágítás minőség-ellenőrzését. Ezt 

követően a finanszírozási és beruházási 

műveleteket be kell nyújtani a Beruházási 

bizottságnak, amely jóváhagyja az uniós 

garancia általi fedezetet. 

Az (új) 17a. cikkben említett bizottsági 

megerősítéstől függően a projektértékelő 

csoport elvégzi a végrehajtó partnerek által 

a javasolt finanszírozási és beruházási 

műveletekre vonatkozóan végrehajtott 

átvilágítás független és pártatlan minőség-

ellenőrzését. Ezt követően a finanszírozási 

és beruházási műveleteket be kell nyújtani 

a Beruházási bizottságnak, amely 

jóváhagyja az uniós garancia általi 

fedezetet. 

Or. en 

 

Módosítás  619 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A projektértékelő csoport összeállítja a 

javasolt finanszírozási és beruházási 

műveletek eredménytábláját a Beruházási 

bizottság számára. 

törölve 
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Or. en 

 

Módosítás  620 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a támogathatósági feltételek 

betartása. 

c) a támogathatósági feltételek 

betartása, ideértve az uniós 

környezetvédelmi normáknak, az Alapjogi 

Chartának és az Energiaunió „első az 

energiahatékonyság” elvének való 

megfelelést is. 

Or. en 

 

Módosítás  621 

Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés – c a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) a hatás- és eredményvizsgálat 

banki szempontjainak kidolgozása és 

értékelése; 

 – a garanciák és a szerződéses 

mechanizmusok strukturálása a 

végrehajtó partnerekkel; 

Or. en 

 

Módosítás  622 

Luigi Morgano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés – c a pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) a fenntartható növekedés és 

foglalkoztatás befektetési műveletének 

minőségét és hozzájárulását; 

Or. en 

 

Módosítás  623 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés – c a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) a fenntartható növekedés és 

foglalkoztatás befektetési műveletének 

minőségét és hozzájárulását; 

Or. en 

 

Módosítás  624 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés – c b pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 cb) a befektetési művelet 

hozzájárulását az InvestEU program 

célkitűzéseinek megvalósításához; 

Or. en 

 

Módosítás  625 

Luigi Morgano 
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Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés – c b pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 cb) a befektetési művelet 

hozzájárulását a program célkitűzéseinek 

megvalósításához; 

Or. en 

 

Módosítás  626 

Luigi Morgano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés – c c pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 cc) a projekthez való szakmai és 

pénzügyi hozzájárulás. 

Or. en 

 

Módosítás  627 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés – c c pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 cc) a projekthez való szakmai és 

pénzügyi hozzájárulást; 

Or. en 

 

Módosítás  628 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 
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Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés – c d pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 cd) az, hogy a javasolt művelet az 

azonosított piaci és koordinációs 

hiányosságok vagy optimálistól elmaradó 

befektetési helyzetek kezelésére irányul-e. 

Or. en 

 

Módosítás  629 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 4 bekezdés – 4 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Minden egyes végrehajtó partner megfelelő 

és összehangolt információkat nyújt a 

projektértékelő csoportnak annak 

érdekében, hogy az elvégezhesse a 

kockázatelemzést és elkészíthesse az 

eredménytáblát. 

Minden egyes végrehajtó partner megfelelő 

és összehangolt információkat nyújt a 

Bizottságnak annak érdekében, hogy az 

elvégezhesse a kockázatelemzést és 

elkészíthesse az eredménytáblát. 

Or. en 

 

Módosítás  630 

Luigi Morgano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 5 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A végrehajtó partner által javasolt 

lehetséges finanszírozási vagy beruházási 

művelethez kapcsolódó átvilágítást vagy 

értékbecslést nem értékelheti olyan 

projektértékelő csoportbeli szakértő, akit 

az adott végrehajtó partner bocsátott a 

Bizottság rendelkezésére. A szóban forgó 

törölve 
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szakértő nem dolgozhat az említett 

javaslatokra vonatkozó eredménytáblán 

sem. 

Or. en 

 

Módosítás  631 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 5 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A végrehajtó partner által javasolt 

lehetséges finanszírozási vagy beruházási 

művelethez kapcsolódó átvilágítást vagy 

értékbecslést nem értékelheti olyan 

projektértékelő csoportbeli szakértő, akit 

az adott végrehajtó partner bocsátott a 

Bizottság rendelkezésére. A szóban forgó 

szakértő nem dolgozhat az említett 

javaslatokra vonatkozó eredménytáblán 

sem. 

(5) A Bizottság szükség esetén 

segítséget nyújthat a végrehajtó 

partnereknek a kockázatértékelési 

módszertan alkalmazásában és az 

eredménytábla összeállításában. 

Biztosítania kell, hogy a pontozási 

módszert megfelelően alkalmazzák, és 

hogy a Beruházási bizottságnak 

bemutatott eredménytáblák jó 

minőségűek. A Bizottság az 

eredménytábla Beruházási bizottság elé 

terjesztése előtt, a megfelelőségi 

ellenőrzést és az átvilágítást követően 

módosítja az eredménytáblában a nem 

pénzügyi minősítés értékét. 

Or. en 

 

Módosítás  632 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 6 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A projektértékelő csoportot alkotó 

szakértők nyilatkoznak a Bizottságnak 

törölve 
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bármely összeférhetetlenségről, és 

késedelem nélkül közlik a Bizottsággal az 

összeférhetetlenség folyamatos 

ellenőrzéséhez szükséges információkat. 

Or. en 

 

Módosítás  633 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 7 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A Bizottság meghatározza a 

projektértékelő csoport működésére és az 

összeférhetetlenség ellenőrzésére 

vonatkozó részletes szabályokat. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  634 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 8 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A Bizottság meghatározza az 

eredménytáblára vonatkozó részletes 

szabályokat, amelyek lehetővé teszik a 

Beruházási bizottság számára, hogy egy 

javasolt finanszírozási vagy beruházási 

művelet tekintetében jóváhagyja az uniós 

garancia felhasználását. 

törölve 

Or. en 
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Módosítás  635 

Luigi Morgano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 8 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A Bizottság meghatározza az 

eredménytáblára vonatkozó részletes 

szabályokat, amelyek lehetővé teszik a 

Beruházási bizottság számára, hogy egy 

javasolt finanszírozási vagy beruházási 

művelet tekintetében jóváhagyja az uniós 

garancia felhasználását. 

(8) A Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy a 26. cikkel összhangban 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el e rendeletnek az 

eredménytáblára vonatkozó olyan 

részletes szabályokkal történő 

kiegészítésére, amelyek lehetővé teszik a 

Beruházási bizottság számára, hogy egy 

javasolt finanszírozási vagy beruházási 

művelet tekintetében jóváhagyja az uniós 

garancia felhasználását. Az eredménytábla 

az uniós garancia lehetséges és tényleges 

felhasználásának független és átlátható 

értékelését biztosítja. 

Or. en 

 

Módosítás  636 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 a cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 18a. cikk 

 Az Európai Bizottság által végzett 

minőség-ellenőrzés 

 A projektnek a Beruházási bizottság elé 

terjesztése előtt az Európai Bizottság 

értékeli, hogy a végrehajtó partnerek által 

előterjesztett beruházási és finanszírozási 

műveletek összhangban vannak-e az 

uniós joggal és szakpolitikákkal. A 

Bizottság külön eljárás keretében elvégzi a 

végrehajtó partnerek által a javasolt 

finanszírozási és beruházási műveletekre 
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vonatkozóan végrehajtott átvilágítás 

minőség-ellenőrzését. A Bizottság a fent 

említett kérdéseket illetően pontosítást 

kérhet a végrehajtó partnerektől, és a 

pontosítás alapján, a 17. cikk 

(5) bekezdése értelmében módosítja az 

eredménytáblában a nem pénzügyi 

minősítés értékét. 

Or. en 

 

Módosítás  637 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 b cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 18b. cikk 

 Az eredménytábla mindenekelőtt a 

következők értékelését foglalja magában: 

 a) a javasolt finanszírozási és 

befektetési műveletek kockázati profilja a 

17a. cikkben említett kockázatértékelési 

módszertan alkalmazásával; 

 b) a végső kedvezményezettek 

számára biztosított előnyök; 

 c) megfelelés az ENSZ fenntartható 

fejlesztési céljai, a klímaváltozásról szóló 

Párizsi Megállapodás, a szociális jogok 

európai pillére és az Alapjogi Charta 

tekintetében tett uniós 

kötelezettségvállalásoknak; 

 d) a fenntartható növekedés és a 

magas színvonalú európai munkahelyek 

létrehozása befektetési műveletének 

minősége és hozzájárulása; 

 e) a befektetési művelet 

hozzájárulása az InvestEU program 

célkitűzéseinek megvalósításához; 

 f) szakmai és pénzügyi hozzájárulás 

a projekthez. 
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 g) hogy a javasolt művelet az 

azonosított piaci hiányosságok vagy az 

optimálistól elmaradó befektetési 

helyzetek kezelésére irányul-e. 

 A Bizottság szükség esetén segítséget 

nyújthat a végrehajtó partnereknek a 

kockázatértékelési módszertan 

alkalmazásában és az eredménytábla 

összeállításában. Biztosítania kell, hogy a 

pontozási módszert megfelelően 

alkalmazzák, és hogy a Beruházási 

bizottságnak bemutatott eredménytáblák 

jó minőségűek. A Bizottság az 

eredménytábla Beruházási bizottság elé 

terjesztése előtt, a megfelelőségi 

ellenőrzést és az átvilágítást követően a 

17. cikk (5)bekezdése értelmében 

módosítja az eredménytáblában a nem 

pénzügyi minősítés értékét. 

Or. en 

 

Módosítás  638 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Létre kell hozni egy Beruházási 

bizottságot. A bizottság 

(1) Létre kell hozni egy teljesen 

független Beruházási bizottságot. A 

bizottság 

Or. en 

Indokolás 

A Beruházási bizottságnak teljes mértékben függetlennek kell lennie. 

 

Módosítás  639 

Esther de Lange 

 

Rendeletre irányuló javaslat 
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19 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Létre kell hozni egy Beruházási 

bizottságot. A bizottság 

(1) Létre kell hozni egy független 

Beruházási bizottságot. A bizottság 

Or. en 

 

Módosítás  640 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) ellenőrzi, hogy a javaslatok 

megfelelnek-e ennek a rendeletnek és a 

vonatkozó beruházási iránymutatásnak, 

különös figyelmet fordítva a [költségvetési 

rendelet] [209. cikke (2) bekezdésének b) 

pontjában] említett addicionalitási 

követelményre, valamint a [költségvetési 

rendelet] [209. cikke (2) bekezdésének 

d) pontjában] említett, a 

magánbefektetések bevonására vonatkozó 

követelményre; valamint 

b) ellenőrzi, hogy a javaslatok 

megfelelnek-e ennek a rendeletnek és a 

vonatkozó beruházási iránymutatásnak, 

különös figyelmet fordítva az e rendelet 

7a. cikkében említett addicionalitási 

követelményre, valamint a [költségvetési 

rendelet] [209. cikke (2) bekezdésének 

d) pontjában] említett, a 

magánbefektetések bevonására vonatkozó 

követelményre; valamint 

Or. en 

Indokolás 

Az addicionalitásra vonatkozó, a 7a. (új) cikkben szereplő módosítással való összhang 

megteremtése. 

 

Módosítás  641 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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b) ellenőrzi, hogy a javaslatok 

megfelelnek-e ennek a rendeletnek és a 

vonatkozó beruházási iránymutatásnak, 

különös figyelmet fordítva a [költségvetési 

rendelet] [209. cikke (2) bekezdésének 

b) pontjában] említett addicionalitási 

követelményre, valamint a [költségvetési 

rendelet] [209. cikke (2) bekezdésének 

d) pontjában] említett, a 

magánbefektetések bevonására vonatkozó 

követelményre; valamint 

b) ellenőrzi, hogy a javaslatok 

megfelelnek-e ennek a rendeletnek és a 

vonatkozó beruházási iránymutatásnak, 

különös figyelmet fordítva a [költségvetési 

rendelet] [209. cikke (2) bekezdésének 

b) pontjában] említett addicionalitási 

követelményre, valamint – adott esetben – 

a [költségvetési rendelet] [209. cikke 

(2) bekezdésének d) pontjában] említett, a 

magánbefektetések bevonására vonatkozó 

követelményre; valamint 

Or. en 

 

Módosítás  642 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) ellenőrzi a 10a. cikkben 

meghatározott konkrét addicionalitási 

követelmény teljesítését 

Or. en 

 

Módosítás  643 

Sander Loones 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) felkéri a Bizottságot, hogy 

amennyiben szükségesnek ítéli, módosítsa 

a beruházási iránymutatást és/vagy 

dolgozzon ki további iránymutatásokat. 

Or. en 
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Módosítás  644 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Beruházási bizottság négy különböző, a 

7. cikk (1) bekezdésében említett 

szakpolitikai kereteknek megfelelő 

formációban ülésezik. 

A Beruházási bizottság öt különböző, a 

7. cikk (1) bekezdésében említett 

szakpolitikai kereteknek megfelelő 

formációban ülésezik. 

Or. en 

 

Módosítás  645 

Sander Loones 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Beruházási bizottság minden egyes 

formációban hat, javadalmazásban 

részesülő külső szakértőből áll. A Bizottság 

a [költségvetési rendelet] [237. cikkének] 

megfelelően kiválasztja, és legfeljebb négy 

évig tartó meghatározott időtartamra 

kinevezi a szakértőket. Megbízatásuk 

megújítható, azonban a megbízatás 

időtartama összességében nem haladhatja 

meg a hét évet. A Bizottság határozatával 

a Beruházási bizottság hivatalban lévő 

tagjának megbízatását az e bekezdésben 

megállapított eljárás igénybevétele nélkül 

is megújíthatja. 

A Beruházási bizottság minden egyes 

formációban 12, javadalmazásban 

részesülő külső szakértőből áll. A 

független szakértők kiválasztása a 

[költségvetési rendelet] [237. cikkének] 

megfelelően történik. Hat szakértőt a 

Bizottság, hat szakértőt pedig az EBB 

nemzeti fejlesztési bankok vagy 

intézmények közötti rotációs rendszerben 

a végrehajtó partnerek neveznek ki 

legfeljebb négy évig tartó meghatározott 

időtartamra. Megbízatásuk megújítható, 

azonban a megbízatás időtartama 

összességében nem haladhatja meg a hét 

évet. A Bizottság és a végrehajtó 

partnerek határozatukkal a Beruházási 

bizottság hivatalban lévő tagjának 

megbízatását az e bekezdésben 

megállapított eljárás igénybevétele nélkül 

is megújíthatják. 
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Or. en 

 

Módosítás  646 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Beruházási bizottság minden egyes 

formációban hat, javadalmazásban 

részesülő külső szakértőből áll. A 

Bizottság a [költségvetési rendelet] 

[237. cikkének] megfelelően kiválasztja, és 

legfeljebb négy évig tartó meghatározott 

időtartamra kinevezi a szakértőket. 

Megbízatásuk megújítható, azonban a 

megbízatás időtartama összességében nem 

haladhatja meg a hét évet. A Bizottság 

határozatával a Beruházási bizottság 

hivatalban lévő tagjának megbízatását az e 

bekezdésben megállapított eljárás 

igénybevétele nélkül is megújíthatja. 

A Beruházási bizottság minden egyes 

formációban hat, javadalmazásban 

részesülő külső szakértőből áll. A 

Bizottság a [költségvetési rendelet] 

[237. cikkének] megfelelően kiválasztja, és 

legfeljebb négy évig tartó meghatározott 

időtartamra kinevezi a szakértőket. 

Megbízatásuk megújítható, azonban a 

megbízatás időtartama összességében nem 

haladhatja meg a hét évet. Az 

Irányítóbizottság határozatával a 

Beruházási bizottság hivatalban lévő 

tagjának megbízatását az e bekezdésben 

megállapított eljárás igénybevétele nélkül 

is megújíthatja. 

Or. en 

Indokolás 

Pontosítás a jelentéstervezettel összhangban. 

 

Módosítás  647 

Luigi Morgano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Beruházási bizottság minden egyes 

formációban hat, javadalmazásban 

részesülő külső szakértőből áll. A 

Bizottság a [költségvetési rendelet] 

[237. cikkének] megfelelően kiválasztja, és 

A Beruházási bizottság minden egyes 

formációban hét, javadalmazásban 

részesülő külső szakértőből áll. A 

Bizottság a [költségvetési rendelet] 

[237. cikkének] megfelelően kiválasztja, és 
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legfeljebb négy évig tartó meghatározott 

időtartamra kinevezi a szakértőket. 

Megbízatásuk megújítható, azonban a 

megbízatás időtartama összességében nem 

haladhatja meg a hét évet. A Bizottság 

határozatával a Beruházási bizottság 

hivatalban lévő tagjának megbízatását az e 

bekezdésben megállapított eljárás 

igénybevétele nélkül is megújíthatja. 

legfeljebb négy évig tartó meghatározott 

időtartamra kinevezi a szakértőket. 

Megbízatásuk megújítható, azonban a 

megbízatás időtartama összességében nem 

haladhatja meg a hét évet. A Bizottság 

határozatával a Beruházási bizottság 

hivatalban lévő tagjának megbízatását az e 

bekezdésben megállapított eljárás 

igénybevétele nélkül is megújíthatja. 

Or. en 

 

Módosítás  648 

Miguel Viegas 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Beruházási bizottság minden egyes 

formációban hat, javadalmazásban 

részesülő külső szakértőből áll. A 

Bizottság a [költségvetési rendelet] 

[237. cikkének] megfelelően kiválasztja, és 

legfeljebb négy évig tartó meghatározott 

időtartamra kinevezi a szakértőket. 

Megbízatásuk megújítható, azonban a 

megbízatás időtartama összességében nem 

haladhatja meg a hét évet. A Bizottság 

határozatával a Beruházási bizottság 

hivatalban lévő tagjának megbízatását az e 

bekezdésben megállapított eljárás 

igénybevétele nélkül is megújíthatja. 

A Beruházási bizottság minden egyes 

formációban hat, javadalmazásban 

részesülő külső szakértőből és az egyes 

tagállamok egy-egy képviselőjéből áll. A 

Bizottság a [költségvetési rendelet] 

[237. cikkének] megfelelően kiválasztja, és 

legfeljebb négy évig tartó meghatározott 

időtartamra kinevezi a szakértőket. 

Megbízatásuk megújítható, azonban a 

megbízatás időtartama összességében nem 

haladhatja meg a hét évet. A Bizottság 

határozatával a Beruházási bizottság 

hivatalban lévő tagjának megbízatását az e 

bekezdésben megállapított eljárás 

igénybevétele nélkül is megújíthatja. 

Or. pt 

 

Módosítás  649 

Miguel Viegas 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Beruházási bizottság összetétele révén 

biztosítani kell, hogy a bizottság széleskörű 

ismeretekkel rendelkezzen a 7. cikk 

(1) bekezdésében említett szakpolitikai 

keretekhez tartozó ágazatokról és az Unión 

belüli földrajzi piacokról, valamint, hogy a 

bizottságban összességében biztosított 

legyen a nemek egyensúlya. 

A Beruházási bizottság összetétele révén 

biztosítani kell, hogy a bizottság széleskörű 

ismeretekkel rendelkezzen a 7. cikk 

(1) bekezdésében említett szakpolitikai 

keretekhez tartozó ágazatokról és az Unión 

belüli földrajzi piacokról, az egyes 

országok konkrét társadalmi-gazdasági 

fejlesztési igényeiről, valamint, hogy a 

bizottságban összességében biztosított 

legyen a nemek egyensúlya. 

Or. pt 

 

Módosítás  650 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Beruházási bizottság mind a négy 

formációjában négy tagnak állandó tagnak 

kell lennie. Emellett mind a négy 

formációban lennie kell két olyan 

szakértőnek, aki tapasztalattal rendelkezik 

a megfelelő szakpolitikai kerethez tartozó 

ágazatokhoz kapcsolódó beruházások 

terén. Legalább egy állandó tagnak 

rendelkeznie kell a fenntartható 

beruházásokra vonatkozó ismeretekkel. A 

Beruházási bizottság tagjait a Bizottság 

nevezi ki a megfelelő formációba vagy 

formációkba. A Beruházási bizottság az 

állandó tagok közül választ elnököt. 

A Beruházási bizottság mind a négy 

formációjában négy tagnak állandó tagnak 

kell lennie. Emellett mind a négy 

formációban lennie kell két olyan 

szakértőnek, aki tapasztalattal rendelkezik 

a megfelelő szakpolitikai kerethez tartozó 

ágazatokhoz kapcsolódó beruházások 

terén. Legalább egy állandó tagnak 

rendelkeznie kell a fenntartható 

beruházásokra vonatkozó ismeretekkel. A 

Beruházási bizottság tagjait az 

Irányítóbizottság nevezi ki a megfelelő 

formációba vagy formációkba. A 

Beruházási bizottság az állandó tagok 

közül választ elnököt. 

Or. en 

Indokolás 

Pontosítás a jelentéstervezettel összhangban. 
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Módosítás  651 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Beruházási bizottság mind a négy 

formációjában négy tagnak állandó tagnak 

kell lennie. Emellett mind a négy 

formációban lennie kell két olyan 

szakértőnek, aki tapasztalattal rendelkezik 

a megfelelő szakpolitikai kerethez tartozó 

ágazatokhoz kapcsolódó beruházások 

terén. Legalább egy állandó tagnak 

rendelkeznie kell a fenntartható 

beruházásokra vonatkozó ismeretekkel. A 

Beruházási bizottság tagjait a Bizottság 

nevezi ki a megfelelő formációba vagy 

formációkba. A Beruházási bizottság az 

állandó tagok közül választ elnököt. 

A Beruházási bizottság mind az öt 

formációjában négy tagnak állandó tagnak 

kell lennie. Emellett mind az öt 

formációban lennie kell két olyan 

szakértőnek, aki tapasztalattal rendelkezik 

a megfelelő szakpolitikai kerethez tartozó 

ágazatokhoz kapcsolódó beruházások 

terén. Legalább egy állandó tagnak 

rendelkeznie kell a fenntartható 

beruházásokra vonatkozó ismeretekkel. A 

Beruházási bizottság tagjait a Bizottság 

nevezi ki a megfelelő formációba vagy 

formációkba. A Beruházási bizottság az 

állandó tagok közül választ elnököt. 

Or. en 

 

Módosítás  652 

Luigi Morgano, Silvia Costa 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Beruházási bizottság mind a négy 

formációjában négy tagnak állandó tagnak 

kell lennie. Emellett mind a négy 

formációban lennie kell két olyan 

szakértőnek, aki tapasztalattal rendelkezik 

a megfelelő szakpolitikai kerethez tartozó 

ágazatokhoz kapcsolódó beruházások 

terén. Legalább egy állandó tagnak 

rendelkeznie kell a fenntartható 

beruházásokra vonatkozó ismeretekkel. A 

Beruházási bizottság tagjait a Bizottság 

nevezi ki a megfelelő formációba vagy 

A Beruházási bizottság mind a négy 

formációjában négy tagnak állandó tagnak 

kell lennie. Emellett mind a négy 

formációban lennie kell három olyan 

szakértőnek, aki tapasztalattal rendelkezik 

a megfelelő szakpolitikai kerethez tartozó 

ágazatokhoz kapcsolódó beruházások 

terén. Legalább egy állandó tagnak 

rendelkeznie kell a fenntartható 

beruházásokra vonatkozó ismeretekkel, egy 

állandó tagnak pedig jártasnak kell lennie 

a kulturális és kreatív szakpolitikák terén. 
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formációkba. A Beruházási bizottság az 

állandó tagok közül választ elnököt. 
Szavazataikat a szakterületükhöz tartozó 

kérdésekben hozott döntéseknél kell 

figyelembe venni. A Beruházási bizottság 

tagjait a Bizottság nevezi ki a megfelelő 

formációba vagy formációkba. A 

Beruházási bizottság az állandó tagok 

közül választ elnököt. 

Or. en 

 

Módosítás  653 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 2 bekezdés – 6 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság elfogadja a Beruházási 

bizottságra vonatkozó eljárási szabályzatot 

és irányítja a Beruházási bizottság 

titkárságát. 

A titkári és adminisztratív feladatok 

tekintetében titkárság segíti mind a 

Beruházási bizottságot, mind az 

Irányítóbizottságot. Az Irányítóbizottság 
elfogadja a Beruházási bizottságra 

vonatkozó eljárási szabályzatot és 

megállapodásokat köt a titkárság 

irányítására vonatkozóan. 

Or. en 

Indokolás 

Ez a módosítás biztosítja, hogy a titkári és adminisztratív feladatok tekintetében titkárság 

segítse mind a Beruházási bizottságot, mind az Irányítóbizottságot. Az Irányítóbizottság 

elfogadja a Beruházási bizottságra vonatkozó eljárási szabályzatot és megállapodásokat köt a 

titkárság irányítására vonatkozóan. 

 

Módosítás  654 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 2 bekezdés – 6 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság elfogadja a Beruházási A Bizottság elfogadja a Beruházási 
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bizottságra vonatkozó eljárási szabályzatot 

és irányítja a Beruházási bizottság 

titkárságát. 

bizottságra vonatkozó eljárási szabályzatot 

és a saját szervezetén belül működteti a 

Beruházási bizottság titkárságát. 

Or. en 

 

Módosítás  655 

Sander Loones 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 2 bekezdés – 6 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság elfogadja a Beruházási 

bizottságra vonatkozó eljárási szabályzatot 

és irányítja a Beruházási bizottság 

titkárságát. 

A Bizottság elfogadja a Beruházási 

bizottságra vonatkozó eljárási szabályzatot, 

az EBB pedig irányítja a Beruházási 

bizottság titkárságát. 

Or. en 

 

Módosítás  656 

Miguel Viegas 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Beruházási bizottság tagjainak a 

bizottság tevékenységében való részvételük 

során pártatlanul és az InvestEU Alap 

kizárólagos érdekét szem előtt tartva kell 

végezniük a munkájukat. A tagok nem 

kérhetnek, és nem fogadhatnak el 

utasításokat a végrehajtó partnerektől, az 

uniós intézményektől, a tagállamoktól, 

vagy bármely más köz- vagy 

magánszervezettől. 

A Beruházási bizottság szakértőinek a 

bizottság tevékenységében való részvételük 

során pártatlanul és az InvestEU Alap 

kizárólagos érdekét szem előtt tartva kell 

végezniük a munkájukat. A tagok nem 

kérhetnek, és nem fogadhatnak el 

utasításokat a végrehajtó partnerektől, az 

uniós intézményektől, a tagállamoktól, 

vagy bármely más köz- vagy 

magánszervezettől. 

Or. pt 
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Módosítás  657 

Esther de Lange 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Beruházási bizottság minden egyes 

tagjának önéletrajzát és érdekeltségi 

nyilatkozatát nyilvánosságra kell hozni, és 

folyamatosan aktualizálni kell. A 

Beruházási bizottság tagjai késedelem 

nélkül közlik a Bizottsággal az 

összeférhetetlenség folyamatos 

ellenőrzéséhez szükséges információkat. 

A Beruházási bizottság minden egyes 

tagjának önéletrajzát és érdekeltségi 

nyilatkozatát nyilvánosságra kell hozni, és 

folyamatosan aktualizálni kell. A 

Beruházási bizottság tagjai késedelem 

nélkül közlik a Bizottsággal és az 

Irányítóbizottsággal az összeférhetetlenség 

folyamatos ellenőrzéséhez szükséges 

információkat. 

Or. en 

 

Módosítás  658 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Beruházási bizottság minden egyes 

tagjának önéletrajzát és érdekeltségi 

nyilatkozatát nyilvánosságra kell hozni, és 

folyamatosan aktualizálni kell. A 

Beruházási bizottság tagjai késedelem 

nélkül közlik a Bizottsággal az 

összeférhetetlenség folyamatos 

ellenőrzéséhez szükséges információkat. 

A Beruházási bizottság minden egyes 

tagjának önéletrajzát és érdekeltségi 

nyilatkozatát nyilvánosságra kell hozni, és 

folyamatosan aktualizálni kell. A 

Beruházási bizottság tagjai késedelem 

nélkül közlik a Bizottsággal és az 

Irányítóbizottsággal az összeférhetetlenség 

folyamatos ellenőrzéséhez szükséges 

információkat. 

Or. en 

Indokolás 

Pontosítás a jelentéstervezettel összhangban. 

 

Módosítás  659 
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Eva Kaili 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság felmentheti a tagot 

tisztségéből, amennyiben az nem tartja be 

az e bekezdésben meghatározott 

követelményeket, vagy más kellően 

indokolt okból. 

Az Irányítóbizottság felmentheti a tagot 

tisztségéből, amennyiben az nem tartja be 

az e bekezdésben meghatározott 

követelményeket, vagy más kellően 

indokolt okból. 

Or. en 

 

Módosítás  660 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság felmentheti a tagot 

tisztségéből, amennyiben az nem tartja be 

az e bekezdésben meghatározott 

követelményeket, vagy más kellően 

indokolt okból. 

Az Irányítóbizottság felmentheti a tagot 

tisztségéből, amennyiben az nem tartja be 

az e bekezdésben meghatározott 

követelményeket, vagy más kellően 

indokolt okból. 

Or. en 

Indokolás 

Pontosítás a jelentéstervezettel összhangban. 

 

Módosítás  661 

Eva Kaili 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 3 bekezdés – 3 a albekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az EBB az InvestEU Beruházási 

bizottságának támogatására titkárságot 
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bocsát rendelkezésre, amelynek 

irányításáról e rendelet 19. cikkének 

(2) bekezdése alapján kell megállapodni. 

Or. en 

 

Módosítás  662 

Barbara Kappel 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 3 bekezdés – 3 a albekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az EBB az InvestEU Beruházási 

bizottságának támogatására titkárságot 

bocsát rendelkezésre, amelynek 

irányításáról e rendelet 19. cikkének (2) 

bekezdése alapján kell megállapodni. 

Or. en 

 

Módosítás  663 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az e cikk szerinti tevékenysége során a 

Beruházási bizottság a végrehajtó 

partnerek által benyújtott 

dokumentumokra, illetve bármely egyéb 

olyan dokumentációra támaszkodik, 

amelyet relevánsnak tart. A végrehajtó 

partner által elvégzett projektértékelés nem 

jelent kötelezettséget a Beruházási 

bizottság számára abban a tekintetben, 

hogy egy finanszírozási vagy beruházási 

művelet uniós garanciában részesüljön-e. 

Az e cikk szerinti tevékenysége során a 

Beruházási bizottság a végrehajtó 

partnerek által benyújtott 

dokumentumokra, illetve bármely egyéb 

olyan dokumentációra támaszkodik, 

amelyet relevánsnak tart. A végrehajtó 

partner által készített eredménytábla nem 

jelent kötelezettséget a Beruházási 

bizottság számára abban a tekintetben, 

hogy egy finanszírozási vagy beruházási 

művelet uniós garanciában részesüljön-e. A 

Beruházási bizottság elnöke felkéri az 

érintett végrehajtó partner képviselőjét az 

eredménytábla bemutatására, a képviselő 
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pedig válaszol a Beruházási bizottság 

tagjai részéről felmerült kérdésekre. 

Or. en 

 

Módosítás  664 

Eva Kaili 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az e cikk szerinti tevékenysége során a 

Beruházási bizottság a végrehajtó 

partnerek által benyújtott 

dokumentumokra, illetve bármely egyéb 

olyan dokumentációra támaszkodik, 

amelyet relevánsnak tart. A végrehajtó 

partner által elvégzett projektértékelés nem 

jelent kötelezettséget a Beruházási 

bizottság számára abban a tekintetben, 

hogy egy finanszírozási vagy beruházási 

művelet uniós garanciában részesüljön-e. 

Az e cikk szerinti tevékenysége során a 

Beruházási bizottság a végrehajtó 

partnerek által benyújtott 

dokumentumokra, illetve bármely egyéb 

olyan dokumentációra támaszkodik, 

amelyet relevánsnak tart. A végrehajtó 

partner által készített eredménytábla nem 

jelent kötelezettséget a Beruházási 

bizottság számára abban a tekintetben, 

hogy egy finanszírozási vagy beruházási 

művelet uniós garanciában részesüljön-e. A 

Beruházási bizottság elnöke felkéri az 

érintett végrehajtó partner képviselőjét az 

eredménytábla bemutatására, a képviselő 

pedig válaszol a Beruházási bizottság 

tagjai részéről felmerült kérdésekre. 

Or. en 

 

Módosítás  665 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az e cikk szerinti tevékenysége során a 

Beruházási bizottság a végrehajtó 

partnerek által benyújtott 

dokumentumokra, illetve bármely egyéb 

Az e cikk szerinti tevékenysége során a 

Beruházási bizottság a Bizottság szervezeti 

keretében működő, és az Beruházási 

bizottság elnökének felelős titkárságra 
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olyan dokumentációra támaszkodik, 

amelyet relevánsnak tart. A végrehajtó 

partner által elvégzett projektértékelés nem 

jelent kötelezettséget a Beruházási 

bizottság számára abban a tekintetben, 

hogy egy finanszírozási vagy beruházási 

művelet uniós garanciában részesüljön-e. 

támaszkodik. A titkárság ellenőrzi a 

végrehajtó partnerek által benyújtott 

dokumentumok, többek között a 

szabványosított kérelem űrlap, az 

eredménytábla, illetve bármely egyéb 

olyan dokumentáció teljességét, amelyet a 

Beruházási bizottság relevánsnak tart. A 

Beruházási bizottság pontosítást kérhet a 

végrehajtó partnerektől vagy a bizottsági 

üléseken vagy olyan további információk 

igénylése formájában, amelyeket a 

következő ülésen kell benyújtani. A 

végrehajtó partner által elvégzett 

projektértékelés nem jelent kötelezettséget 

a Beruházási bizottság számára abban a 

tekintetben, hogy egy finanszírozási vagy 

beruházási művelet uniós garanciában 

részesüljön-e. 

Or. en 

 

Módosítás  666 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Beruházási bizottság a javaslatok 

értékelése és ellenőrzése során alkalmazza 

a 18. cikk (3) bekezdésében említett, 

mutatókat tartalmazó eredménytáblát. 

A Beruházási bizottság a javaslatok 

értékelése és ellenőrzése során alkalmazza 

a 17b. cikkben (új) említett, mutatókat 

tartalmazó eredménytáblát. 

Or. en 

 

Módosítás  667 

Miguel Viegas 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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 (4a) A Beruházási bizottságnak 

biztosítania kell a beruházások országok 

és régiók közötti méltányos és 

kiegyensúlyozott elosztását, garantálva 

ezzel a gazdasági, társadalmi és területi 

kohézió előmozdítását. 

Or. pt 

 

Módosítás  668 

Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Beruházási bizottság következtetéseit a 

tagok egyszerű többségi szavazásával 

fogadja el. Szavazategyenlőség esetén a 

Beruházási bizottság elnökének szavazata 

dönt. 

A Beruházási bizottság következtetéseit a 

tagok egyszerű többségi szavazásával 

fogadja el, amennyiben ez az egyszerű 

többség magában foglalja minden egyes 

szakpolitikai keret két szakértője közül 

legalább egynek a szavazatát. 
Szavazategyenlőség esetén a Beruházási 

bizottság elnökének szavazata dönt. 

Or. en 

 

Módosítás  669 

Luigi Morgano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Beruházási bizottság következtetéseit a 

tagok egyszerű többségi szavazásával 

fogadja el. Szavazategyenlőség esetén a 

Beruházási bizottság elnökének szavazata 

dönt. 

A Beruházási bizottság következtetéseit a 

tagok egyszerű többségi szavazásával 

fogadja el, amennyiben ez az egyszerű 

többség magában foglalja az adott 

szakpolitikai keret legalább egy 

szakértőjének szavazatát. 
Szavazategyenlőség esetén a Beruházási 

bizottság elnökének szavazata dönt. 
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Or. en 

 

Módosítás  670 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Beruházási bizottság által az uniós 

garancia keretében támogatandó 

finanszírozási vagy beruházási műveletre 

vonatkozóan adott jóváhagyást a 

nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell 

tenni, és annak indokolást is kell 

tartalmaznia. A nyilvánosságra hozott 

információk nem tartalmazhatnak 

bizalmas üzleti adatokat. 

A Beruházási bizottság által az uniós 

garancia keretében támogatandó 

finanszírozási vagy beruházási műveletre 

vonatkozóan adott jóváhagyást a 

nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell 

tenni, és annak indokolást, az 

alkalmazandó kritériumokat és a mutatók 

eredménytábláját is tartalmaznia kell. 

Különös hangsúlyt kell helyezni az 

addicionalitási kritériumnak való 

megfelelésre. 

Or. en 

 

Módosítás  671 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Beruházási bizottság által az uniós 

garancia keretében támogatandó 

finanszírozási vagy beruházási műveletre 

vonatkozóan adott jóváhagyást a 

nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell 

tenni, és annak indokolást is kell 

tartalmaznia. A nyilvánosságra hozott 

információk nem tartalmazhatnak bizalmas 

üzleti adatokat. 

A Beruházási bizottság által az uniós 

garancia keretében támogatandó 

finanszírozási vagy beruházási műveletre 

vonatkozóan adott jóváhagyást a 

nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell 

tenni, és annak indokolást is kell 

tartalmaznia. A nyilvánosságra hozott 

információk nem tartalmazhatnak bizalmas 

üzleti adatokat, amelyeket azonban igény 

esetén az Európai Parlament képviselői és 

a politikai frakciók tagjai számára, 

biztonsági szempontból megfelelő 
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olvasóteremben hozzáférhetővé kell tenni. 

Or. en 

 

Módosítás  672 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Beruházási bizottság által az uniós 

garancia keretében támogatandó 

finanszírozási vagy beruházási műveletre 

vonatkozóan adott jóváhagyást a 

nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell 

tenni, és annak indokolást is kell 

tartalmaznia. A nyilvánosságra hozott 

információk nem tartalmazhatnak bizalmas 

üzleti adatokat. 

A Beruházási bizottság által az uniós 

garancia keretében támogatandó 

finanszírozási vagy beruházási műveletre 

vonatkozóan adott jóváhagyást a 

nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell 

tenni, és annak indokolást is kell 

tartalmaznia. A nyilvánosságra hozott 

információk nem tartalmazhatnak bizalmas 

üzleti adatokat. Az uniós garancia 

keretében történő támogatás elutasítását 

eredményező következtetéseket az érintett 

végrehajtó partner számára 

hozzáférhetővé kell tenni. 

Or. en 

 

Módosítás  673 

Luigi Morgano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 5 bekezdés – 2 a albekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az uniós garancia keretében történő 

támogatás elutasítását eredményező 

következtetéseket az érintett végrehajtó 

partnerek számára hozzáférhetővé kell 

tenni. 

Or. en 
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Módosítás  674 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az eredménytáblát a finanszírozás vagy 

beruházási művelet vagy adott esetben az 

alprojekt aláírását követően nyilvánosan 

hozzáférhetővé kell tenni. A közzététel 

nem tartalmazhat olyan bizalmas üzleti 

adatokat vagy olyan személyes adatokat, 

amelyek az uniós adatvédelmi szabályok 

alapján nem hozhatók nyilvánosságra. 

Az eredménytáblát a finanszírozás vagy 

beruházási művelet vagy az alprojekt 

aláírását követően nyilvánosan 

hozzáférhetővé kell tenni. 

Or. en 

 

Módosítás  675 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az eredménytáblát a finanszírozás vagy a 

beruházási művelet vagy adott esetben az 

alprojekt aláírását követően nyilvánosan 

hozzáférhetővé kell tenni. A közzététel 

nem tartalmazhat olyan bizalmas üzleti 

adatokat vagy olyan személyes adatokat, 

amelyek az uniós adatvédelmi szabályok 

alapján nem hozhatók nyilvánosságra. 

Az eredménytáblát a beruházási művelet 

jóváhagyása előtt nyilvánosan 

hozzáférhetővé kell tenni. A közzététel 

nem tartalmazhat bizalmas üzleti adatokat, 

amelyeket azonban igény esetén az 

Európai Parlament képviselői és a 

politikai frakciók tagjai számára, 

biztonsági szempontból megfelelő 

olvasóteremben hozzáférhetővé kell tenni; 

A közzététel nem tartalmazhat továbbá 
olyan személyes adatokat, amelyek az 

uniós adatvédelmi szabályok alapján nem 

hozhatók nyilvánosságra. 

Or. en 
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Módosítás  676 

Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az eredménytáblát a finanszírozás vagy 

beruházási művelet vagy adott esetben az 

alprojekt aláírását követően nyilvánosan 

hozzáférhetővé kell tenni. A közzététel 

nem tartalmazhat olyan bizalmas üzleti 

adatokat vagy olyan személyes adatokat, 

amelyek az uniós adatvédelmi szabályok 

alapján nem hozhatók nyilvánosságra. 

Az eredménytáblát a finanszírozás vagy 

beruházási művelet vagy az alprojekt 

támogatásának jóváhagyását megelőzően 
nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni. A 

közzététel nem tartalmazhat olyan 

bizalmas üzleti adatokat vagy olyan 

személyes adatokat, amelyek az uniós 

adatvédelmi szabályok alapján nem 

hozhatók nyilvánosságra. 

Or. en 

 

Módosítás  677 

Eva Kaili 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az eredménytáblát a finanszírozás vagy 

beruházási művelet vagy adott esetben az 

alprojekt aláírását követően nyilvánosan 

hozzáférhetővé kell tenni. A közzététel 

nem tartalmazhat olyan bizalmas üzleti 

adatokat vagy olyan személyes adatokat, 

amelyek az uniós adatvédelmi szabályok 

alapján nem hozhatók nyilvánosságra. 

Az eredménytáblát a finanszírozás vagy 

beruházási művelet vagy adott esetben az 

alprojekt aláírását követően nyilvánosan 

hozzáférhetővé kell tenni. A közzététel 

nem tartalmazhat olyan bizalmas üzleti 

adatokat vagy olyan személyes adatokat, 

amelyek az uniós adatvédelmi szabályok 

alapján nem hozhatók nyilvánosságra. Az 

elutasított projektek elfogadott 

projektekhez mért arányát tagállamonként 

évente közölni kell. Minden egyes projekt 

esetében közzé kell tenni az elfogadás 

vagy az elutasítás indokolását. 

Or. en 
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Módosítás  678 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 5 bekezdés – 4 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Beruházási bizottság uniós garancia 

igénybevételét elutasító következtetéseit – 

szigorú titoktartási követelmények mellett 

– évente kétszer továbbítani kell az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. 

A Beruházási bizottság a következtetéseit, 

az alkalmazott kritériumokat és az 

eredménytábla kapcsolódó mutatóit – 

szigorú titoktartási követelmények mellett 

– valamennyi következtetésre és az érintett 

döntésekre vonatkozó eredménytáblákra 

kiterjedően, évente kétszer továbbítja az 

Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az 

InvestEU résztvevő tagállamainak. 

Or. en 

 

Módosítás  679 

Thierry Cornillet 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 6 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Amennyiben a Beruházási 

bizottságnak olyan finanszírozási vagy 

beruházási művelet esetében kell 

jóváhagynia az uniós garancia 

felhasználását, amely alprojekteket 

tartalmazó eszköz, program vagy struktúra, 

a jóváhagyásnak ki kell terjednie az 

alprojektekre, kivéve, ha a Beruházási 

bizottság fenntartja magának a jogot, 

hogy azokat külön hagyja jóvá. 

(6) Amennyiben a Beruházási 

bizottságnak olyan finanszírozási vagy 

beruházási művelet esetében kell 

jóváhagynia az uniós garancia 

felhasználását, amely alprojekteket 

tartalmazó eszköz, program vagy struktúra, 

a jóváhagyásnak ki kell terjednie az 

alprojektekre. 

Or. fr 
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Indokolás 

Amennyiben a beruházási projekteknek nem a nagyságrendje, hanem a száma és a minősége 

élvez elsőbbséget, úgy a programjavaslat Beruházási bizottság általi jóváhagyását követően 

fontos a megfelelő irányítás, és a Beruházási bizottságnak nem kellene egy folyamatos 

projektsorozattal foglalkoznia, tekintettel arra, hogy maga a program-jóváhagyási folyamat is 

hosszú. 

 

Módosítás  680 

Anne Sander 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 6 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Amennyiben a Beruházási 

bizottságnak olyan finanszírozási vagy 

beruházási művelet esetében kell 

jóváhagynia az uniós garancia 

felhasználását, amely alprojekteket 

tartalmazó eszköz, program vagy struktúra, 

a jóváhagyásnak ki kell terjednie az 

alprojektekre, kivéve, ha a Beruházási 

bizottság fenntartja magának a jogot, 

hogy azokat külön hagyja jóvá. 

(6) Amennyiben a Beruházási 

bizottságnak olyan finanszírozási vagy 

beruházási művelet esetében kell 

jóváhagynia az uniós garancia 

felhasználását, amely alprojekteket 

tartalmazó eszköz, program vagy struktúra, 

a jóváhagyásnak ki kell terjednie az 

alprojektekre. 

Or. en 

 

Módosítás  681 

Luigi Morgano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 6 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Amennyiben a Beruházási 

bizottságnak olyan finanszírozási vagy 

beruházási művelet esetében kell 

jóváhagynia az uniós garancia 

felhasználását, amely alprojekteket 

tartalmazó eszköz, program vagy struktúra, 

a jóváhagyásnak ki kell terjednie az 

alprojektekre, kivéve, ha a Beruházási 

(6) Amennyiben a Beruházási 

bizottságnak olyan finanszírozási vagy 

beruházási művelet esetében kell 

jóváhagynia az uniós garancia 

felhasználását, amely alprojekteket 

tartalmazó eszköz, program vagy struktúra, 

a jóváhagyásnak ki kell terjednie az 
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bizottság fenntartja magának a jogot, 

hogy azokat külön hagyja jóvá. 

alprojektekre. 

Or. en 

 

Módosítás  682 

Eva Kaili 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 6 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) A beruházási bizottságok csak 

valamennyi tagjuk kinevezése után, 

ideiglenes szerződések alkalmazása nélkül 

kezdik meg munkájukat. Például, ha a 

beruházási bizottságok tagjaira vonatkozó 

pályázati felhívás három évre szól, a 

beruházási bizottság tagjai által aláírt 

szerződés időtartama nem lehet három 

évnél rövidebb. 

Or. en 

 

Módosítás  683 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az InvestEU Tanácsadó Platformot a 

Bizottság a fő végrehajtó partnerként 

működő EBB csoporttal szoros 

együttműködésben irányítja, és adott 

esetben együttműködik a többi végrehajtó 

partnerrel az uniós szintű hatékonyság, 

szinergiák és eredményes földrajzi 

támogatás biztosítása érdekében, 

ugyanakkor maximálisan figyelembe veszi 

e tekintetben a meglévő struktúrákat és 

munkát is.  
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Or. en 

Indokolás 

Ez a módosítás egyértelművé teszi, hogy az InvestEU Tanácsadó Platformot a Bizottságnak a 

fő végrehajtó partnerként működő EBB csoporttal szoros együttműködésben kell irányítania, 

és adott esetben együtt kell működnie a többi végrehajtó partnerrel az uniós szintű 

hatékonyság, szinergiák és eredményes földrajzi támogatás biztosítása érdekében, 

ugyanakkor maximálisan figyelembe kell vennie e tekintetben a meglévő struktúrákat és 

munkát, például az Európai Beruházási Tanácsadó Platform tevékenységét is. 

 

Módosítás  684 

Barbara Kappel 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az InvestEU Tanácsadó Platformot az 

Európai Beruházási Bank a Bizottság 

megbízásából és vele szoros 

együttműködésben, az EBB csoporttal is 

együttműködve irányítja. 

Or. en 

 

Módosítás  685 

Ivana Maletić 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az InvestEU Tanácsadó Platformot a 

végrehajtó partnerekkel és más piacépítő 

intézményekkel, többek között a filantróp 

szervezetekkel együttműködve a Bizottság 

irányítja. 

Or. en 
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Módosítás  686 

Gérard Deprez 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az InvestEU Tanácsadó Platformot az 

EBB csoporttal és más végrehajtó 

partnerekkel együttműködve a Bizottság 

irányítja. 

Or. en 

 

Módosítás  687 

Eva Kaili 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az InvestEU Tanácsadó Platformot az 

Európai Beruházási Bank a Bizottság 

megbízásából és vele szoros 

együttműködésben irányítja. 

Or. en 

 

Módosítás  688 

Ivana Maletić 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Be kell vonni olyan filantróp/kockázati 

filantróp erőforrást („együttműködő 

platform”), amely iránymutatásokat ad és 

támogatást biztosít nem csak a 

garanciamechanizmus tekintetében, 

hanem a projektgazdák, a szociális 

innovációs ökoszisztémába potenciálisan 
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befektetők és az európai intézmények 

közötti együttműködési lehetőségek teljes 

skáláján is. 

Or. en 

 

Módosítás  689 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az InvestEU Tanácsadó Platform 

tanácsadó támogatást nyújt regionális és 

helyi szinten az éghajlati, környezeti és 

társadalmi hatást kifejtő projektek 

előmozdítására, az „első az 

energiahatékonyság” elvével 

összhangban. A támogatásnak 

kommunikációs és a projektfejlesztést 

segítő komponenst is magában kell 

foglalnia a fenntartható projektek 

kidolgozásához szükséges kapacitás 

további fejlesztése és a kisebb projektek 

nagyobbakkal való egyesítése érdekében. 

Or. en 

 

Módosítás  690 

Eva Kaili 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A Tanácsadó Platform az ESBA által 

működtetett Európai Beruházási 

Tanácsadó Platform révén felhalmozott 

tapasztalatokra épül. Működéséért, 

koordinálásáért és irányításáért az EBB 
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felel. 

Or. en 

 

Módosítás  691 

Siegfried Mureşan 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az InvestEU Tanácsadó 

Platformot az EBB csoporttal és más 

végrehajtó partnerekkel együttműködve a 

Bizottság irányítja. 

Or. en 

 

Módosítás  692 

Eva Kaili 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) adott esetben a projektgazdák 

segítése projektjeik kidolgozásában a 3., 7. 

és 11. cikkben meghatározott célkitűzések 

és támogathatósági kritériumok teljesítése 

érdekében, valamint kisebb projektek 

együttes fejlesztésének megkönnyítése; 

mindazonáltal az említett segítségnyújtás 

nem előlegezi meg a Beruházási bizottság 

azon döntését, hogy az adott projekt 

részesül-e az uniós garancia által biztosított 

támogatásban; 

b) adott esetben a projektgazdák 

segítése projektjeik kidolgozásában a 3., 7. 

és 11. cikkben meghatározott célkitűzések 

és támogathatósági kritériumok teljesítése 

érdekében, valamint kisebb projektek 

együttes fejlesztésének megkönnyítése, 

továbbá beruházási platformok 

kialakításának segítése jogi 

segítségnyújtás, illetve lehetőség szerint 

beruházási platform megállapodások 

mintájának biztosítása útján; 

mindazonáltal az említett segítségnyújtás 

nem előlegezi meg a Beruházási bizottság 

azon döntését, hogy az adott projekt 

részesül-e az uniós garancia által biztosított 

támogatásban; 
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Or. en 

 

Módosítás  693 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 2 bekezdés – e pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) proaktív tanácsadási támogatás 

nyújtása beruházási platformok – főként 

határokon átnyúló és több tagállam 

részvételével működő beruházási 

platformok – létrehozásához; 

e) proaktív tanácsadási támogatás 

nyújtása beruházási platformok – főként 

kis és közepes méretű projekteket egy vagy 

több tagállamban témák vagy régiók 

szerint összefogó beruházási platformok – 

létrehozásához; 

Or. en 

 

Módosítás  694 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 2 bekezdés – e pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) proaktív tanácsadási támogatás 

nyújtása beruházási platformok – főként 

határokon átnyúló és több tagállam 

részvételével működő beruházási 

platformok – létrehozásához; 

e) beruházási platformok – főként 

határokon átnyúló és több tagállam és/vagy 

régió részvételével működő 

makroregionális beruházási platformok – 

létrehozásához proaktív tanácsadási 

támogatás nyújtása, szükség esetén helyi 

jelenléttel; 

Or. en 

Indokolás 

Az ESBA rendelettel összhangban ez a módosítás biztosítja, hogy az InvestEU Tanácsadó 

Platform a beruházási platformok – főként határokon átnyúló és több tagállam és/vagy régió 

részvételével működő makroregionális beruházási platformok – létrehozásához proaktív 

tanácsadási támogatást nyújtson. 
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Módosítás  695 

Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) elősegíti és támogatja a 

támogatások útján vagy az uniós 

költségvetésből, illetve más forrásokból 

finanszírozott finanszírozási eszközök 

segítségével megvalósuló vegyes 

finanszírozást az uniós eszközök közötti 

szinergiák és kiegészítő jelleg 

megerősítése, valamint az InvestEU 

program maximális mobilizálása és 

hatása érdekében; 

Or. en 

 

Módosítás  696 

Luigi Morgano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 2 bekezdés – f pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) a következőkhöz kapcsolódó 

intézkedések támogatása: szervezeti 

kapacitás, készségek és folyamatok 

fejlesztésére irányuló kapacitásépítés, 

valamint a szervezetek beruházásra való 

felkészültségének megerősítése annak 

érdekében, hogy a projektgazdák és a 

hatóságok képesek legyenek a beruházási 

projektportfólió-tervek kialakítására és a 

projektirányításra, valamint – többek 

között a kockázatértékelési kapacitás vagy 

az ágazatspecifikus ismeretek 

fejlesztésének támogatása révén – a 

pénzügyi közvetítők olyan finanszírozási 

és beruházási műveleteinek előmozdítása, 

amelyek segítik a finanszírozáshoz jutás 

terén nehézségekkel küzdő szervezeteket. 

f) a következőkhöz kapcsolódó 

intézkedések támogatása: szervezeti 

kapacitás, készségek és folyamatok 

fejlesztésére irányuló kapacitásépítés, 

valamint a szervezetek beruházásra való 

felkészültségének megerősítése annak 

érdekében, hogy a projektgazdák és a 

hatóságok képesek legyenek a beruházási 

projektportfólió-tervek kialakítására és a 

projektirányításra, valamint – többek 

között a kockázatértékelési kapacitás vagy 

az ágazatspecifikus ismeretek 

fejlesztésének támogatása révén – a 

pénzügyi közvetítők olyan finanszírozási 

és beruházási műveleteinek előmozdítása, 

amelyek segítik a finanszírozáshoz jutás 

terén nehézségekkel küzdő szervezeteket, 
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különösen a kulturális és kreatív ágazatok 

tekintetében. 

Or. en 

 

Módosítás  697 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fa) proaktív tanácsadói támogatás 

nyújtása az induló vállalkozások számára, 

különösen, ha kutatási és innovációs 

beruházásaikat szellemi tulajdonjog-

címekkel, például szabadalmak 

megszerzésével kívánják megvédeni. 

Or. en 

Indokolás 

Az InvestEU Tanácsadó Platformnak kisebb projekteknek és induló vállalkozások 

projektjeinek tanácsadói támogatást kell nyújtania, különösen abban az esetben, ha az induló 

vállalkozások kutatási és innovációs beruházásaikat szellemitulajdonjog-címekkel, például 

szabadalmak megszerzésével kívánják megvédeni. 

 

Módosítás  698 

Sander Loones 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fa) a hatóságok és a projektgazdák 

számára a beruházási iránymutatásokra 

és azok értelmezésére vonatkozó 

valamennyi elérhető kiegészítő információ 

rendelkezésre bocsátása. 

Or. en 
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Módosítás  699 

Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az InvestEU Tanácsadó Platform 

köz- és magánszektorbeli projektgazdák, 

valamint pénzügyi és egyéb közvetítők 

rendelkezésére áll. 

(3) Az InvestEU Tanácsadó Platform 

köz- és magánszektorbeli projektgazdák – 

többek között nemzeti fejlesztési bankok, 

beruházási platformok, kkv-k és induló 

vállalkozások – valamint az állami 

hatóságok, valamint a pénzügyi és egyéb 

közvetítők rendelkezésére áll. 

Or. en 

 

Módosítás  700 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A (2) bekezdésben említett 

szolgáltatásokért díj számítható fel a 

szóban forgó szolgáltatás nyújtásával 

kapcsolatos költségek részbeni fedezésére. 

(4) A (2) bekezdésben említett 

szolgáltatásokért díj számítható fel a 

szóban forgó szolgáltatás nyújtásával 

kapcsolatos költségek részbeni fedezésére, 

kivéve az állami projektgazdák és a 

nonprofit szervezetek számára nyújtott 

szolgáltatásokat, amelyek díjmentesek. A 

kkv-k számára történő szakmai 

segítségnyújtásért díj címén legfeljebb a 

számukra nyújtott szolgáltatások tényleges 

költségének egyharmada számítható fel. 

Or. en 

 

Módosítás  701 

Alfred Sant 
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Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A (2) bekezdésben említett 

szolgáltatásokért díj számítható fel a 

szóban forgó szolgáltatás nyújtásával 

kapcsolatos költségek részbeni fedezésére. 

(4) A (2) bekezdésben említett 

szolgáltatásokért díj számítható fel a 

szóban forgó szolgáltatás nyújtásával 

kapcsolatos költségek részbeni fedezésére. 

A díjnak arányban kell állnia a 

finanszírozáshoz való hozzáférés 

potenciális mértékével. 

Or. en 

 

Módosítás  702 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A (2) bekezdésben említett 

szolgáltatásokért díj számítható fel a 

szóban forgó szolgáltatás nyújtásával 

kapcsolatos költségek részbeni fedezésére. 

(4) A (2) bekezdésben említett 

szolgáltatásokért arányos díj számítható fel 

a szóban forgó szolgáltatás nyújtásával 

kapcsolatos költségek részbeni fedezésére. 

Or. en 

 

Módosítás  703 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 5 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az (1) bekezdésben említett 

célkitűzés megvalósítása és a tanácsadási 

támogatás megkönnyítése érdekében az 

InvestEU Tanácsadó Platformnak fel kell 

használnia a Bizottság és a végrehajtó 

(5) Az (1) bekezdésben említett 

célkitűzés megvalósítása és a tanácsadási 

támogatás megkönnyítése érdekében az 

InvestEU Tanácsadó Platformnak fel kell 

használnia a Bizottság, az EBB csoport és 
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partnerek szakértelmét. a többi végrehajtó partner szakértelmét. 

Or. en 

 

Módosítás  704 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 6 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Szükség esetén biztosítani kell az 

InvestEU Tanácsadó Platform helyi 

jelenlétét. Ezt különösen azokban a 

tagállamokban vagy régiókban kell 

biztosítani, amelyek nehézségekkel 

szembesülnek az InvestEU Alaphoz 

kapcsolódó projektek fejlesztése során. Az 

InvestEU Tanácsadó Platform segíti a 

regionális és helyi szintű tudástranszfert az 

(1) bekezdésben említett támogatással 

összefüggő regionális és helyi kapacitás és 

szakértelem folyamatos kiépítése céljából. 

(6) Az InvestEU Tanácsadó Platform – 

a meglévő helyi adottságok figyelembe 

vételével – segíti a regionális és helyi 

szintű tudástranszfert az (1) bekezdésben 

említett támogatással összefüggő regionális 

és helyi kapacitás és szakértelem 

folyamatos kiépítése céljából. Az InvestEU 

Tanácsadó Platform jelen lehet minden 

olyan tagállamban és régióban, amelyek 

folyamatosan nehézségekkel 

szembesülnek az InvestEU Alaphoz 

kapcsolódó projektek fejlesztése során. Az 

utóbbi esetben a helyi jelenlét elsősorban 

a fenntartható helyi/regionális/nemzeti 

tanácsadási környezet létrehozására 

irányul. 

Or. en 

 

Módosítás  705 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 6 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Szükség esetén biztosítani kell az 

InvestEU Tanácsadó Platform helyi 

jelenlétét. Ezt különösen azokban a 

tagállamokban vagy régiókban kell 

biztosítani, amelyek nehézségekkel 

(6) Biztosítani kell az InvestEU 

Tanácsadó Platform jelenlétét minden 

olyan tagállamban és régióban, amelyek 

nehézségekkel szembesülnek az InvestEU 

Alaphoz kapcsolódó projektek fejlesztése 
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szembesülnek az InvestEU Alaphoz 

kapcsolódó projektek fejlesztése során. Az 

InvestEU Tanácsadó Platform segíti a 

regionális és helyi szintű tudástranszfert az 

(1) bekezdésben említett támogatással 

összefüggő regionális és helyi kapacitás és 

szakértelem folyamatos kiépítése céljából. 

során. Az InvestEU Tanácsadó Platform 

segíti a regionális és helyi szintű 

tudástranszfert az (1) bekezdésben említett 

támogatással összefüggő regionális és helyi 

kapacitás és szakértelem folyamatos 

kiépítése és a kisebb projektek 

végrehajtása és alkalmazása céljából. A 

Bizottság külön megállapodásokat ír alá a 

pénzintézetekkel vagy más közvetítőkkel a 

Tanácsadó Platform partnereiként történő 

kijelölésük és az InvestEU Tanácsadó 

Platform helyi megvalósításával való 

megbízásuk tárgyában. A Tanácsadó 

Platform valamennyi résztvevő 

tagállamban és régióban jelen van, 

különösen, ha nehézségek merülnek fel az 

InvestEU Alaphoz kapcsolódó projektek 

fejlesztése során. 

Or. en 

 

Módosítás  706 

Barbara Kappel 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 6 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Szükség esetén biztosítani kell az 

InvestEU Tanácsadó Platform helyi 

jelenlétét. Ezt különösen azokban a 

tagállamokban vagy régiókban kell 

biztosítani, amelyek nehézségekkel 

szembesülnek az InvestEU Alaphoz 

kapcsolódó projektek fejlesztése során. Az 

InvestEU Tanácsadó Platform segíti a 

regionális és helyi szintű tudástranszfert az 

(1) bekezdésben említett támogatással 

összefüggő regionális és helyi kapacitás és 

szakértelem folyamatos kiépítése céljából. 

(6) Szükség esetén biztosítani kell az 

InvestEU Tanácsadó Platform helyi 

jelenlétét. Ezt különösen azokban a 

tagállamokban vagy régiókban kell 

biztosítani, amelyek nehézségekkel 

szembesülnek az InvestEU Alaphoz 

kapcsolódó projektek fejlesztése során. Az 

InvestEU Tanácsadó Platform segíti a 

regionális és helyi szintű tudástranszfert az 

(1) bekezdésben említett támogatással 

összefüggő regionális és helyi kapacitás és 

szakértelem folyamatos kiépítése és a 

kisebb projektek végrehajtása és 

alkalmazása céljából. A Bizottság vagy az 

EBB az InvestEU Tanácsadó Platform 

irányítójaként adott esetben külön 

megállapodásokat ír alá a Tanácsadó 
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Platform partnereivel az említett 

partnerek részéről az InvestEU 

Tanácsadó Platform helyi 

megvalósításához biztosított hozzájárulás 

formális szabályozása céljából. 

Or. en 

 

Módosítás  707 

Eva Kaili 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 6 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Szükség esetén biztosítani kell az 

InvestEU Tanácsadó Platform helyi 

jelenlétét. Ezt különösen azokban a 

tagállamokban vagy régiókban kell 

biztosítani, amelyek nehézségekkel 

szembesülnek az InvestEU Alaphoz 

kapcsolódó projektek fejlesztése során. Az 

InvestEU Tanácsadó Platform segíti a 

regionális és helyi szintű tudástranszfert az 

(1) bekezdésben említett támogatással 

összefüggő regionális és helyi kapacitás és 

szakértelem folyamatos kiépítése céljából. 

(6) Szükség esetén biztosítani kell az 

InvestEU Tanácsadó Platform helyi 

jelenlétét. Ezt különösen azokban a 

tagállamokban vagy régiókban kell 

biztosítani, amelyek nehézségekkel 

szembesülnek az InvestEU Alaphoz 

kapcsolódó projektek fejlesztése során. Az 

InvestEU Tanácsadó Platform segíti a 

regionális és helyi szintű tudástranszfert az 

(1) bekezdésben említett támogatással 

összefüggő regionális és helyi kapacitás és 

szakértelem folyamatos kiépítése és a 

kisebb projektek végrehajtása és 

alkalmazása céljából. A Bizottság vagy az 

EBB az InvestEU Tanácsadó Platform 

irányítójaként adott esetben külön 

megállapodásokat ír alá a Tanácsadó 

Platform partnereivel az említett 

partnerek részéről az InvestEU 

Tanácsadó Platform helyi 

megvalósításához biztosított hozzájárulás 

formális szabályozása céljából. 

Or. en 

 

Módosítás  708 

Sander Loones 
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Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 6 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Szükség esetén biztosítani kell az 

InvestEU Tanácsadó Platform helyi 

jelenlétét. Ezt különösen azokban a 

tagállamokban vagy régiókban kell 

biztosítani, amelyek nehézségekkel 

szembesülnek az InvestEU Alaphoz 

kapcsolódó projektek fejlesztése során. Az 

InvestEU Tanácsadó Platform segíti a 

regionális és helyi szintű tudástranszfert az 

(1) bekezdésben említett támogatással 

összefüggő regionális és helyi kapacitás és 

szakértelem folyamatos kiépítése céljából. 

(6) Szükség esetén biztosítani kell az 

InvestEU Tanácsadó Platform helyi 

jelenlétét. Ezt különösen azokban a 

tagállamokban vagy régiókban kell 

biztosítani, amelyek nehézségekkel 

szembesülnek az InvestEU Alaphoz 

kapcsolódó projektek fejlesztése során. Az 

InvestEU Tanácsadó Platform segíti a 

regionális és helyi szintű tudástranszfert az 

(1) bekezdésben említett támogatással 

összefüggő regionális és helyi kapacitás és 

szakértelem folyamatos kiépítése céljából. 

Azokban a tagállamokban, amelyekben 

nemzeti fejlesztési bankok vagy intézetek 

működnek, a tagállamok ezeket a nemzeti 

fejlesztési bankokat vagy intézeteket 

kijelölhetik az InvestEU Tanácsadó 

Platform helyi megvalósítására. 

Or. en 

 

Módosítás  709 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 6 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) Az InvestEU Tanácsadó Platform 

– a meglévő helyi adottságok figyelembe 

vételével – segíti a regionális és helyi 

szintű tudástranszfert, szükség esetén az 

(1) bekezdésben említett regionális és 

helyi kapacitás és szakértelem folyamatos 

kiépítése céljából. Az InvestEU Tanácsadó 

Platform a célkitűzéseinek elérése 

érdekében együttműködhet a nemzeti és 

regionális fejlesztési bankokkal vagy 

intézetekkel. 
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Or. en 

 

Módosítás  710 

Eva Kaili 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság létrehozza az InvestEU 

Portált. Ez egy könnyen hozzáférhető és 

felhasználóbarát projektadatbázis, amely 

releváns információkat tartalmaz az egyes 

projektekről. 

(1) A Bizottság létrehozza az InvestEU 

Portált. Ez egy könnyen hozzáférhető és 

felhasználóbarát projektadatbázis, amely 

releváns információkat tartalmaz az egyes 

projektekről az EU minden hivatalos 

nyelvén. 

Or. en 

 

Módosítás  711 

Luigi Morgano, Silvia Costa 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 a cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 21a. cikk 

 Más uniós programokkal kapcsolatban 

fennálló szinergiák és kiegészítő jelleg 

 A Bizottság és a végrehajtó partnerek 

biztosítják, hogy az InvestEU program 

más uniós programok – úgy mint a 

Horizont Európa, az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz, a Digitális 

Európa program, az egységes piac, a kkv-

k versenyképessége és az európai 

statisztikai program, az európai 

űrprogram, az Európai Szociális Alap+, a 

Kreatív Európa, a Környezetvédelmi és 

éghajlat-politikai program (LIFE) és az 

Európai Védelmi Alap – célkitűzéseivel 

összhangban – kiaknázza az általa 

támogatott szakpolitikai területeken a 
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vissza nem térítendő támogatásokkal való 

finanszírozással és egyéb fellépésekkel 

kapcsolatban fennálló kiegészítő jelleget 

és szinergiákat. 

Or. en 

 

Módosítás  712 

Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 szakasz – Cím 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Nyomon követés és jelentéstétel, értékelés 

és kontroll 

Elszámoltathatóság, nyomon követés és 

jelentéstétel, értékelés és kontroll 

Or. en 

 

Módosítás  713 

Sander Loones 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 szakasz – Cím 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Nyomon követés és jelentéstétel, értékelés 

és kontroll 

Nyomon követés és jelentéstétel, 

felülvizsgálat és kontroll 

Or. en 

 

Módosítás  714 

Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 22. cikk 
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 Elszámoltathatóság 

 (1) Az Európai Parlament vagy a 

Tanács kérésére a Tanácsadó Testület 

elnöke beszámol az InvestEU Alap 

teljesítményéről az ezt kérő intézménynek, 

többek között az Európai Parlamentben 

tartott meghallgatáson való részvétele 

keretében is. 

 (2) A Tanácsadó Testület elnöke ‒ 

szóban vagy írásban ‒ válaszol az Európai 

Parlament vagy a Tanács által az 

InvestEU Alaphoz címzett kérdésekre, 

minden esetben a kérdés kézhezvételének 

napjától számított öt héten belül. 

 (3) Az Európai Parlament vagy a 

Tanács kérésére a Bizottság jelentést nyújt 

be e rendelet alkalmazásáról. 

 (4) Az Európai Parlament kérésére az 

EBB elnöke részt vesz az Európai 

Parlament által tartott, az EBB e rendelet 

hatálya alá tartozó finanszírozási és 

beruházási műveleteit érintő 

meghallgatáson. Az EBB elnöke szóban 

vagy írásban válaszol az Európai 

Parlament vagy a Tanács által az EBB-

hez címzett, az EBB e rendelet hatálya alá 

tartozó finanszírozási és beruházási 

műveleteire vonatkozó kérdésekre, a 

kérdés kézhezvételének napjától számított 

öt héten belül. 

Or. en 

 

Módosítás  715 

Eva Kaili 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az ESBA tapasztalatai alapján az 

InvestEU értékeléséhez egyetlen módszer 

használata mindig vitatható. A 
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Bizottságnak a teljesítmény értékeléséhez 

alternatív makrogazdasági és piaci 

méréseket ötvöző alternatív módszereket 

kell meghatároznia, és az e módszerekkel 

kapott eredményeket félévenként közzé 

kell tennie; 

Or. en 

 

Módosítás  716 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A Bizottság a [költségvetési 

rendelet] [241. és 250. cikkének] 

megfelelően jelentést készít az InvestEU 

program végrehajtásáról. E célból a 

végrehajtó partnerek évente megadják az 

ahhoz szükséges információkat, hogy a 

Bizottság eleget tehessen jelentéstételi 

kötelezettségeinek. 

(4) A Bizottság a [költségvetési 

rendelet] [241. és 250. cikkének] 

megfelelően jelentést készít az InvestEU 

program végrehajtásáról. E célból a 

végrehajtó partnerek évente megadják az 

ahhoz szükséges információkat, hogy a 

Bizottság eleget tehessen jelentéstételi 

kötelezettségeinek. Az éves jelentéstétel 

keretében a Bizottság évente mélyreható, 

többéves konszolidációs elemzést végez 

annak meghatározása céljából, hogy az 

éghajlat-politikai kiadások szintje közelít-

e a 60%-os célértékhez. A Bizottság 

tájékoztatást ad az éghajlat-politikai célok 

megvalósításához nyújtott támogatás 

mértékéről és eredményeiről, 

különválasztva a mérsékléssel és az 

alkalmazkodással kapcsolatos 

intézkedéseket, valamint tájékoztat a 

releváns pénzügyi eszközök éghajlat-

politikai célokhoz való hozzájárulásáról, 

és mindezt nyilvánosan elérhetővé teszi. 

Or. en 

 

Módosítás  717 
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Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk – 5 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Emellett a végrehajtó partnerek 

hathavonta jelentést nyújtanak be a 

Bizottságnak az e rendelet hatálya alá 

tartozó finanszírozási és beruházási 

műveletekről az uniós komponensre és – 

adott esetben tagállam szerinti bontásban – 

a tagállami komponensre lebontva. A 

jelentésnek tartalmaznia kell az uniós 

garancia igénybevételére vonatkozó 

követelményeknek és az e rendelet 

III. mellékletében meghatározott fő 

teljesítménymutatóknak való megfelelés 

értékelését. A jelentésnek tartalmaznia kell 

továbbá működési, statisztikai, pénzügyi és 

számviteli adatokat az egyes finanszírozási 

és beruházási műveletekre vonatkozóan, 

valamint a komponensek, szakpolitikai 

keretek, továbbá az InvestEU Alap 

szintjén. Az egyik jelentésnek tartalmaznia 

kell a végrehajtó partnerek által a 

[költségvetési rendelet] [155. cikke 

(1) bekezdésének a) pontja] szerint 

rendelkezésre bocsátott információkat. 

(5) Emellett a végrehajtó partnerek 

hathavonta jelentést nyújtanak be a 

Bizottságnak és az Európai Parlamentnek 

az e rendelet hatálya alá tartozó 

finanszírozási és beruházási műveletekről 

az uniós komponensre és – adott esetben 

tagállam szerinti bontásban – a tagállami 

komponensre lebontva. A jelentésnek 

tartalmaznia kell az uniós garancia 

igénybevételére vonatkozó 

követelményeknek és az e rendelet 

III. mellékletében meghatározott fő 

teljesítménymutatóknak való megfelelés 

értékelését. A jelentésnek tartalmaznia kell 

továbbá – a lehető legszélesebb körre 

kiterjedő, ugyanakkor a magánjellegű és 

az üzleti szempontból érzékeny adatok 

védelmét biztosító – működési, statisztikai, 

pénzügyi és számviteli adatokat az egyes 

finanszírozási és beruházási műveletekre 

vonatkozóan, valamint a komponensek, 

szakpolitikai keretek, továbbá az InvestEU 

Alap szintjén. Az egyik jelentésnek 

tartalmaznia kell a végrehajtó partnerek 

által a [költségvetési rendelet] [155. cikke 

(1) bekezdésének a) pontja] szerint 

rendelkezésre bocsátott információkat. 

Or. en 

Indokolás 

Az InvestEU Alap piaci jellegének biztosítása érdekében ez a módosítás lehetővé teszi, hogy 

az átláthatóság elve alapján ne legyen szükség olyan bizalmas üzleti adatok közzétételére, 

hogy emiatt a magánszektorbeli beruházók és projektgazdák esetleg elutasítsák az InvestEU-t. 

 

Módosítás  718 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 
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Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk – 5 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Emellett a végrehajtó partnerek 

hathavonta jelentést nyújtanak be a 

Bizottságnak az e rendelet hatálya alá 

tartozó finanszírozási és beruházási 

műveletekről az uniós komponensre és – 

adott esetben tagállam szerinti bontásban – 

a tagállami komponensre lebontva. A 

jelentésnek tartalmaznia kell az uniós 

garancia igénybevételére vonatkozó 

követelményeknek és az e rendelet 

III. mellékletében meghatározott fő 

teljesítménymutatóknak való megfelelés 

értékelését. A jelentésnek tartalmaznia kell 

továbbá működési, statisztikai, pénzügyi és 

számviteli adatokat az egyes finanszírozási 

és beruházási műveletekre vonatkozóan, 

valamint a komponensek, szakpolitikai 

keretek, továbbá az InvestEU Alap 

szintjén. Az egyik jelentésnek tartalmaznia 

kell a végrehajtó partnerek által a 

[költségvetési rendelet] [155. cikke 

(1) bekezdésének a) pontja] szerint 

rendelkezésre bocsátott információkat. 

(5) Emellett a végrehajtó partnerek 

hathavonta jelentést nyújtanak be a 

Bizottságnak az e rendelet hatálya alá 

tartozó finanszírozási és beruházási 

műveletekről az uniós komponensre és – 

adott esetben tagállam szerinti bontásban – 

a tagállami komponensre lebontva. A 

jelentésnek tartalmaznia kell az uniós 

garancia igénybevételére vonatkozó 

követelményeknek és az e rendelet 

III. mellékletében meghatározott fő 

teljesítménymutatóknak való megfelelés 

értékelését. A jelentésnek tartalmaznia kell 

továbbá működési, statisztikai, pénzügyi és 

számviteli adatokat az egyes finanszírozási 

és beruházási műveletekre vonatkozóan, 

valamint a komponensek, szakpolitikai 

keretek, továbbá az InvestEU Alap 

szintjén. Az egyik jelentésnek tartalmaznia 

kell a végrehajtó partnerek által a 

[költségvetési rendelet] [155. cikke 

(1) bekezdésének a) pontja] szerint 

rendelkezésre bocsátott információkat. A 

Bizottság összegyűjti és értékeli a 

végrehajtó partnerek jelentéseit, és 

nyilvános éves jelentések formájában 

összegzést terjeszt elő azokról, amelyben a 

program céljainak és 

teljesítménymutatóinak tükrében 

tájékoztatást ad a program végrehajtási 

szintjéről, rámutatva az InvestEU 

program által támogatott finanszírozási és 

beruházási műveletekben rejlő 

kockázatokra és lehetőségekre. 

Or. en 

 

Módosítás  719 

Eva Kaili 
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Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk – 5 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Emellett a végrehajtó partnerek 

hathavonta jelentést nyújtanak be a 

Bizottságnak az e rendelet hatálya alá 

tartozó finanszírozási és beruházási 

műveletekről az uniós komponensre és – 

adott esetben tagállam szerinti bontásban – 

a tagállami komponensre lebontva. A 

jelentésnek tartalmaznia kell az uniós 

garancia igénybevételére vonatkozó 

követelményeknek és az e rendelet 

III. mellékletében meghatározott fő 

teljesítménymutatóknak való megfelelés 

értékelését. A jelentésnek tartalmaznia kell 

továbbá működési, statisztikai, pénzügyi és 

számviteli adatokat az egyes finanszírozási 

és beruházási műveletekre vonatkozóan, 

valamint a komponensek, szakpolitikai 

keretek, továbbá az InvestEU Alap 

szintjén. Az egyik jelentésnek tartalmaznia 

kell a végrehajtó partnerek által a 

[költségvetési rendelet] [155. cikke 

(1) bekezdésének a) pontja] szerint 

rendelkezésre bocsátott információkat. 

(5) Emellett a végrehajtó partnerek 

hathavonta jelentést nyújtanak be az 

Európai Parlamentnek és a Bizottságnak 

az e rendelet hatálya alá tartozó 

finanszírozási és beruházási műveletekről 

az uniós komponensre és – adott esetben 

tagállam szerinti bontásban – a tagállami 

komponensre lebontva. A jelentésnek 

tartalmaznia kell az uniós garancia 

igénybevételére vonatkozó 

követelményeknek és az e rendelet 

III. mellékletében meghatározott fő 

teljesítménymutatóknak való megfelelés 

értékelését. A jelentésnek tartalmaznia kell 

továbbá működési, statisztikai, pénzügyi és 

számviteli adatokat az egyes finanszírozási 

és beruházási műveletekre vonatkozóan, 

valamint a komponensek, szakpolitikai 

keretek, továbbá az InvestEU Alap 

szintjén. Az egyik jelentésnek tartalmaznia 

kell a végrehajtó partnerek által a 

[költségvetési rendelet] [155. cikke 

(1) bekezdésének a) pontja] szerint 

rendelkezésre bocsátott információkat. 

Or. en 

 

Módosítás  720 

Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk – 5 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Emellett a végrehajtó partnerek 

hathavonta jelentést nyújtanak be a 

Bizottságnak az e rendelet hatálya alá 

tartozó finanszírozási és beruházási 

műveletekről az uniós komponensre és – 

adott esetben tagállam szerinti bontásban – 

(5) Emellett a végrehajtó partnerek 

hathavonta jelentést nyújtanak be a 

Bizottságnak és az Európai Parlamentnek 

az e rendelet hatálya alá tartozó 

finanszírozási és beruházási műveletekről 

az uniós komponensre és – adott esetben 
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a tagállami komponensre lebontva. A 

jelentésnek tartalmaznia kell az uniós 

garancia igénybevételére vonatkozó 

követelményeknek és az e rendelet 

III. mellékletében meghatározott fő 

teljesítménymutatóknak való megfelelés 

értékelését. A jelentésnek tartalmaznia kell 

továbbá működési, statisztikai, pénzügyi és 

számviteli adatokat az egyes finanszírozási 

és beruházási műveletekre vonatkozóan, 

valamint a komponensek, szakpolitikai 

keretek, továbbá az InvestEU Alap 

szintjén. Az egyik jelentésnek tartalmaznia 

kell a végrehajtó partnerek által a 

[költségvetési rendelet] [155. cikke 

(1) bekezdésének a) pontja] szerint 

rendelkezésre bocsátott információkat. 

tagállam szerinti bontásban – a tagállami 

komponensre lebontva. A jelentésnek 

tartalmaznia kell az uniós garancia 

igénybevételére vonatkozó 

követelményeknek és az e rendelet 

III. mellékletében meghatározott fő 

teljesítménymutatóknak való megfelelés 

értékelését. A jelentésnek tartalmaznia kell 

továbbá működési, statisztikai, pénzügyi és 

számviteli adatokat az egyes finanszírozási 

és beruházási műveletekre vonatkozóan, 

valamint a komponensek, szakpolitikai 

keretek, továbbá az InvestEU Alap 

szintjén. Az egyik jelentésnek tartalmaznia 

kell a végrehajtó partnerek által a 

[költségvetési rendelet] [155. cikke 

(1) bekezdésének a) pontja] szerint 

rendelkezésre bocsátott információkat. 

Or. en 

 

Módosítás  721 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk – 5 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Emellett a végrehajtó partnerek 

hathavonta jelentést nyújtanak be a 

Bizottságnak az e rendelet hatálya alá 

tartozó finanszírozási és beruházási 

műveletekről az uniós komponensre és – 

adott esetben tagállam szerinti bontásban – 

a tagállami komponensre lebontva. A 

jelentésnek tartalmaznia kell az uniós 

garancia igénybevételére vonatkozó 

követelményeknek és az e rendelet 

III. mellékletében meghatározott fő 

teljesítménymutatóknak való megfelelés 

értékelését. A jelentésnek tartalmaznia kell 

továbbá működési, statisztikai, pénzügyi és 

számviteli adatokat az egyes finanszírozási 

és beruházási műveletekre vonatkozóan, 

valamint a komponensek, szakpolitikai 

(5) Emellett a végrehajtó partnerek 

háromhavonta jelentést nyújtanak be a 

Bizottságnak az e rendelet hatálya alá 

tartozó finanszírozási és beruházási 

műveletekről az uniós komponensre és – 

adott esetben tagállam szerinti bontásban – 

a tagállami komponensre lebontva. A 

jelentésnek tartalmaznia kell az uniós 

garancia igénybevételére vonatkozó 

követelményeknek és az e rendelet 

III. mellékletében meghatározott fő 

teljesítménymutatóknak való megfelelés 

értékelését. A jelentésnek tartalmaznia kell 

továbbá működési, statisztikai, pénzügyi és 

számviteli adatokat az egyes finanszírozási 

és beruházási műveletekre vonatkozóan, 

valamint a komponensek, szakpolitikai 
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keretek, továbbá az InvestEU Alap 

szintjén. Az egyik jelentésnek tartalmaznia 

kell a végrehajtó partnerek által a 

[költségvetési rendelet] [155. cikke 

(1) bekezdésének a) pontja] szerint 

rendelkezésre bocsátott információkat. 

keretek, továbbá az InvestEU Alap 

szintjén. Az egyik jelentésnek tartalmaznia 

kell a végrehajtó partnerek által a 

[költségvetési rendelet] [155. cikke 

(1) bekezdésének a) pontja] szerint 

rendelkezésre bocsátott információkat. 

Or. en 

 

Módosítás  722 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) A Bizottság, webportálján, a 

finanszírozási és beruházási műveletekkel 

kapcsolatos tájékoztatást tesz közzé, 

amelyben többek között információt nyújt 

a projektek várt hatásaival és előnyeivel 

kapcsolatban, figyelembe véve a bizalmas 

és üzleti szempontból érzékeny 

információk védelmét. A webportál 

ezenkívül nyilvános hozzáférést biztosít a 

támogatható partnerek jegyzékéhez. 

 A végrehajtó partnerek és az uniós 

pénzeszközök egyéb kedvezményezettjei – 

az adatvédelemre és a dokumentumokhoz 

és információhoz való hozzáférésre 

vonatkozó uniós átláthatósági politikával 

és uniós szabályokkal összhangban – 

weboldalukon proaktív módon és 

rendszeresen nyilvánosan hozzáférhetővé 

teszik az e program által fedezett 

valamennyi finanszírozási és beruházási 

művelettel kapcsolatos információkat, 

különösen azt illetően, hogy e projektek 

miként járulnak hozzá e rendelet 

céljainak és követelményeinek 

megvalósításához. Ezeknek az 

információknak mindig figyelembe kell 

venniük a bizalmas és üzleti szempontból 

érzékeny információk védelmét. A 
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végrehajtó partnerek az e rendelettel 

összhangban az e program által fedezett 

finanszírozási és beruházási műveletekről 

általuk közzétett valamennyi 

tájékoztatóban nyilvánosságra hozzák az 

uniós támogatást. 

Or. en 

 

Módosítás  723 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) A Bizottság az év utolsó 

negyedében becslést ad az Európai 

Parlament és a Tanács számára az uniós 

garancia felhasználásáról, az alkalmazott 

feltöltési rátáról, a létrehozott 

munkahelyek számáról, a fenntartható 

fejlesztési célokhoz való hozzájárulásról, 

valamint az adott évben finanszírozott 

projektek kapcsán elért átlagos 

multiplikátor hatásról, továbbá a 16a. cikk 

rendelkezéseinek megfelelően, az uniós 

gazdaság ciklikus pozíciója alapján 

javaslatot tesz a következő évre 

vonatkozóan. 

Or. en 

 

Módosítás  724 

Sander Loones 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) A kockázati és a garancia portfólió 

figyelemmel kísérésére, valamint a 
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várható cash-flow becslésére vonatkozó 

valamennyi információt meg kell osztani a 

tanácsadó testülettel. 

Or. en 

 

Módosítás  725 

Sander Loones 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – cím 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Értékelés Felülvizsgálat 

Or. en 

 

Módosítás  726 

Sander Loones 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) 2025. szeptember 30-ig a Bizottság 

elvégzi az InvestEU program, és 

mindenekelőtt az uniós garancia 

felhasználásának időközi értékelését. 

(2) 2024. szeptember 30-ig a Bizottság 

elvégzi az InvestEU program, és 

mindenekelőtt az uniós garancia 

felhasználásának időközi felülvizsgálatát. 

Az időközi felülvizsgálat keretében 

mélyrehatóan értékelni kell az InvestEU 

Tanácsadó Platform teljesítményét. A 

felülvizsgálat eredményeit figyelembe kell 

venni e rendelet bármely 

felülvizsgálatánál. 

Or. en 

 

Módosítás  727 

Marco Valli 
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Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) 2025. szeptember 30-ig a Bizottság 

elvégzi az InvestEU program, és 

mindenekelőtt az uniós garancia 

felhasználásának időközi értékelését. 

(2) 2024. szeptember 30-ig el kell 

végezni az InvestEU program, és 

mindenekelőtt az uniós garancia 

felhasználásának független, időközi 

értékelését. 

Or. en 

 

Módosítás  728 

Eva Kaili 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) 2025. szeptember 30-ig a Bizottság 

elvégzi az InvestEU program, és 

mindenekelőtt az uniós garancia 

felhasználásának időközi értékelését. 

(2) 2024. szeptember 30-ig a Bizottság 

elvégzi az InvestEU program, és 

mindenekelőtt az uniós garancia 

felhasználásának időközi értékelését. 

Or. en 

 

Módosítás  729 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) 2025. szeptember 30-ig a Bizottság 

elvégzi az InvestEU program, és 

mindenekelőtt az uniós garancia 

felhasználásának időközi értékelését. 

(2) 2024. szeptember 30-ig a Bizottság 

elvégzi az InvestEU program, és 

mindenekelőtt az uniós garancia 

felhasználásának időközi értékelését. 

Or. en 
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Módosítás  730 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) 2025. szeptember 30-ig a Bizottság 

elvégzi az InvestEU program, és 

mindenekelőtt az uniós garancia 

felhasználásának időközi értékelését. 

(2) 2024. szeptember 30-ig a Bizottság 

elvégzi az InvestEU program, és 

mindenekelőtt az uniós garancia 

felhasználásának időközi értékelését. 

Or. en 

Indokolás 

Ez a módosítás az InvestEU program időközi értékelését korábbra helyezi, mint a Bizottság 

javaslata. 

 

Módosítás  731 

Esther de Lange 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) 2025. szeptember 30-ig a Bizottság 

elvégzi az InvestEU program, és 

mindenekelőtt az uniós garancia 

felhasználásának időközi értékelését. 

(2) 2024. szeptember 30-ig a Bizottság 

elvégzi az InvestEU program, és 

mindenekelőtt az uniós garancia 

felhasználásának időközi értékelését. 

Or. en 

 

Módosítás  732 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) 2025. szeptember 30-ig a Bizottság (2) 2024. szeptember 30-ig a Bizottság 
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elvégzi az InvestEU program, és 

mindenekelőtt az uniós garancia 

felhasználásának időközi értékelését. 

elvégzi az InvestEU program, és 

mindenekelőtt az uniós garancia 

felhasználásának időközi értékelését. 

Or. en 

 

Módosítás  733 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) 2025. szeptember 30-ig a Bizottság 

elvégzi az InvestEU program, és 

mindenekelőtt az uniós garancia 

felhasználásának időközi értékelését. 

(2) 2025. szeptember 30-ig a Bizottság 

elvégzi az InvestEU program, és 

mindenekelőtt az uniós garancia 

felhasználásának időközi értékelését. Az 

értékelésben be kell mutatni különösen, 

hogy a végrehajtó partnerek bevonása 

miként járult hozzá az InvestEU program, 

valamint az uniós szakpolitikák 

célkitűzéseinek eléréséhez, különös 

tekintettel a támogatott finanszírozási és 

beruházási műveletek földrajzi és ágazati 

egyensúlyára. 

Or. en 

 

Módosítás  734 

Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az InvestEU program 

végrehajtásának végén, de legkésőbb négy 

évvel az 1. cikkben meghatározott időszak 

végét követően a Bizottság elvégzi az 

InvestEU program és mindenekelőtt az 

uniós garancia felhasználásának végső 

értékelését. 

(3) Az InvestEU program 

végrehajtásának végén, de legkésőbb négy 

évvel az 1. cikkben meghatározott időszak 

végét követően el kell végezni az InvestEU 

program és mindenekelőtt az uniós 

garancia felhasználásának független végső 

értékelését. 
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Or. en 

 

Módosítás  735 

Eva Kaili 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az InvestEU program 

végrehajtásának végén, de legkésőbb négy 

évvel az 1. cikkben meghatározott időszak 

végét követően a Bizottság elvégzi az 

InvestEU program és mindenekelőtt az 

uniós garancia felhasználásának végső 

értékelését. 

(3) Az InvestEU program 

végrehajtásának végén, de legkésőbb két 

évvel az 1. cikkben meghatározott időszak 

végét követően a Bizottság elvégzi az 

InvestEU program és mindenekelőtt az 

uniós garancia felhasználásának végső 

értékelését. 

Or. en 

 

Módosítás  736 

Esther de Lange 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az InvestEU program 

végrehajtásának végén, de legkésőbb négy 

évvel az 1. cikkben meghatározott időszak 

végét követően a Bizottság elvégzi az 

InvestEU program és mindenekelőtt az 

uniós garancia felhasználásának végső 

értékelését. 

(3) Az InvestEU program 

végrehajtásának végén, de legkésőbb két 

évvel az 1. cikkben meghatározott időszak 

végét követően a Bizottság elvégzi az 

InvestEU program és mindenekelőtt az 

uniós garancia felhasználásának végső 

értékelését. 

Or. en 

 

Módosítás  737 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 3 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az InvestEU program 

végrehajtásának végén, de legkésőbb négy 

évvel az 1. cikkben meghatározott időszak 

végét követően a Bizottság elvégzi az 

InvestEU program és mindenekelőtt az 

uniós garancia felhasználásának végső 

értékelését. 

(3) Az InvestEU program 

végrehajtásának végén, de legkésőbb két 

évvel az 1. cikkben meghatározott időszak 

végét követően a Bizottság elvégzi az 

InvestEU program és mindenekelőtt az 

uniós garancia felhasználásának végső 

értékelését. 

Or. en 

Indokolás 

Ez a módosítás az InvestEU program végső értékelését korábbra helyezi, mint a Bizottság 

javaslata. 

 

Módosítás  738 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az InvestEU program 

végrehajtásának végén, de legkésőbb négy 

évvel az 1. cikkben meghatározott időszak 

végét követően a Bizottság elvégzi az 

InvestEU program és mindenekelőtt az 

uniós garancia felhasználásának végső 

értékelését. 

(3) Az InvestEU program 

végrehajtásának végén, de legkésőbb egy 

évvel az 1. cikkben meghatározott időszak 

végét követően a Bizottság elvégzi az 

InvestEU program és mindenekelőtt az 

uniós garancia felhasználásának végső 

értékelését. 

Or. en 

 

Módosítás  739 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 6 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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(6) A Bizottság a [költségvetési 

rendelet] [211. cikke (1) bekezdésének] 

megfelelően háromévente belefoglalja a 

[költségvetési rendelet] [250. cikkében] 

említett éves jelentésbe az e rendelet 

4. cikkének (1) bekezdésében 

meghatározott feltöltési ráta 

megfelelőségének vizsgálatát az uniós 

garancia által fedezett finanszírozási és 

beruházási műveletek tényleges kockázati 

profiljának figyelembevételével. A 

Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 

26. cikknek megfelelően felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a 

célból, hogy e vizsgálat alapján legfeljebb 

15 %-kal kiigazítsa az e rendelet 4. 

cikkének (1) bekezdésében megállapított 

feltöltési rátát. 

(6) A Bizottság e rendelet 

16a. cikkének megfelelően évente 

belefoglalja a 16a. cikkben említett 

jelentésbe az e rendelet 4. cikkének 

(1) bekezdésében meghatározott feltöltési 

ráta megfelelőségének vizsgálatát az uniós 

garancia által fedezett finanszírozási és 

beruházási műveletek tényleges kockázati 

profiljának figyelembevételével, a 

felhasznált uniós garancia összegét, az 

alkalmazott feltöltési rátát, a létrehozott 

munkahelyek számát, a fenntartható 

fejlesztési célokhoz való hozzájárulást, 

valamint az elért átlagos multiplikátor 

hatást. 

Or. en 

 

Módosítás  740 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A [költségvetési rendelet] [127. cikke] 

szerinti általános megbízhatóság alapját az 

uniós finanszírozás felhasználására 

vonatkozóan személyek vagy jogalanyok – 

köztük az uniós intézmények vagy szervek 

által felhatalmazottaktól eltérőek – által 

végzett ellenőrzések képezik. 

A [költségvetési rendelet] [127. cikke] 

szerinti általános megbízhatóság alapját az 

uniós finanszírozás felhasználására 

vonatkozóan személyek vagy jogalanyok – 

köztük az uniós intézmények vagy szervek 

által felhatalmazottaktól eltérőek – által 

végzett ellenőrzések képezik. Az uniós 

garanciát, az azzal kapcsolatos 

kifizetéseket és visszafizettetéseket, 

valamint az InvestEU program keretében 

végrehajtott műveleteket a Számvevőszék 

ellenőrzi. A Számvevőszék az e rendelet 

hatálybalépését követő 18 hónap elteltével 

különjelentést ad ki. 

Or. en 
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Módosítás  741 

Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az e rendelet szerint végzett tevékenységek 

külső pénzügyi ellenőrzését az Európai 

Számvevőszék látja el az EUMSZ 

287. cikke szerint. 

 A Bizottság és a végrehajtó partnerek 

biztosítják, hogy a Számvevőszék teljes 

körű hozzáféréssel rendelkezzen az 

ellenőrzési tevékenysége végrehajtásához 

általa szükségesnek ítélt valamennyi 

információhoz. 

Or. en 

 

Módosítás  742 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás 

gyakorlásának feltételeit ez a cikk 

határozza meg. 

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás 

gyakorlásának feltételeit ez a cikk 

határozza meg. A végrehajtó partnerek 

által végrehajtott, illetve a részvételükkel 

megvalósuló tevékenységekre vonatkozó 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat az 

érintett végrehajtó partnerekkel folytatott 

intenzív párbeszéd keretében, és nyilvános 

konzultációkat követően kell kidolgozni. 

Or. en 
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Indokolás 

Mivel a beruházási iránymutatások elfogadására felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

formájában kerül sor, a végrehajthatóság biztosításának alapvető feltétele a végrehajtó 

partnerek megfelelő bevonása és véleményük megismerése. A nyilvános konzultációk során 

valamennyi érintett fél, közöttük a végső kedvezményezettek is, lehetőséget kaphatnak az 

esetleges aggályaik kifejtésére. 

 

Módosítás  743 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottság az [e rendelet 

hatálybalépését követő] öt évre 

felhatalmazást kap a 7. cikk 

(6) bekezdésében, a 22. cikk 

(2) bekezdésében, valamint a 23. cikk 

(6) bekezdésében említett felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására. A 

Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 

említett ötéves időtartam letelte előtt 

jelentést készít a felhatalmazás 

gyakorlásáról. Amennyiben sem az 

Európai Parlament, sem a Tanács nem 

emel kifogást a meghosszabbítással 

szemben legkésőbb három hónappal a 

megfelelő többéves pénzügyi keret 

érvényességének vége előtt, akkor a 

felhatalmazás hallgatólagosan 

meghosszabbodik a következő többéves 

pénzügyi keretekkel azonos időtartamra. 

(2) A Bizottság az [e rendelet 

hatálybalépését követő] hét évre 

felhatalmazást kap a 7. cikk 

(6) bekezdésében, a 16a. cikk 

(3) bekezdésében, a 22. cikk 

(2) bekezdésében, a 22. cikk 

(5a) bekezdésében, valamint a 23. cikk 

(6) bekezdésében említett felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására. A 

Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 

említett ötéves időtartam letelte előtt 

jelentést készít a felhatalmazás 

gyakorlásáról. Amennyiben sem az 

Európai Parlament, sem a Tanács nem 

emel kifogást a meghosszabbítással 

szemben legkésőbb három hónappal a 

megfelelő többéves pénzügyi keret 

érvényességének vége előtt, akkor a 

felhatalmazás hallgatólagosan 

meghosszabbodik a következő többéves 

pénzügyi keretekkel azonos időtartamra. 

Or. en 

 

Módosítás  744 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Rendeletre irányuló javaslat 
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26 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az Európai Parlament vagy a 

Tanács bármikor visszavonhatja a 7. cikk 

(6) bekezdésében, a 22. cikk 

(2) bekezdésében és a 23. cikk 

(6) bekezdésében említett felhatalmazást. 

A visszavonásról szóló határozat 

megszünteti az abban meghatározott 

felhatalmazást. A határozat az Európai 

Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 

követő napon, vagy a benne megjelölt 

későbbi időpontban lép hatályba. A 

határozat nem érinti a már hatályban lévő, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

érvényességét. 

(3) Az Európai Parlament vagy a 

Tanács bármikor visszavonhatja a 7. cikk 

(6) bekezdésében, a 16a. cikk 

(3) bekezdésében, a 22. cikk 

(2) bekezdésében, a 22. cikk 

(5a) bekezdésében és a 23. cikk 

(6) bekezdésében említett felhatalmazást. 

A visszavonásról szóló határozat 

megszünteti az abban meghatározott 

felhatalmazást. A határozat az Európai 

Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 

követő napon, vagy a benne megjelölt 

későbbi időpontban lép hatályba. A 

határozat nem érinti a már hatályban lévő, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

érvényességét. 

Or. en 

 

Módosítás  745 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 cikk – 6 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A 7. cikk (6) bekezdése, a 22. cikk 

(2) bekezdése és a 23. cikk (6) bekezdése 

értelmében elfogadott, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, 

ha az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését 

követő két hónapon belül sem az Európai 

Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene 

kifogást, illetve, ha az említett időtartam 

lejártát megelőzően mind az Európai 

Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta 

a Bizottságot, hogy nem fog kifogást 

emelni. Az Európai Parlament vagy a 

Tanács kezdeményezésére ez az időtartam 

két hónappal meghosszabbodik. 

(6) A 7. cikk (6) bekezdése, a 16a. cikk 

(3) bekezdése, a 22. cikk (2) bekezdése, a 

22. cikk (5a) bekezdése és a 23. cikk 

(6) bekezdése értelmében elfogadott, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 

akkor lép hatályba, ha az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 

aktusról való értesítését követő két 

hónapon belül sem az Európai Parlament, 

sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 

illetve, ha az említett időtartam lejártát 

megelőzően mind az Európai Parlament, 

mind a Tanács arról tájékoztatta a 

Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 

Az Európai Parlament vagy a Tanács 
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kezdeményezésére ez az időtartam két 

hónappal meghosszabbodik. 

Or. en 

 

Módosítás  746 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) legfeljebb 11 500 000 000 EUR a 

3. cikk (2) bekezdésének a) pontjában 

meghatározott célkitűzésekre; 

a) legfeljebb a 4. cikk 

(1) bekezdésében meghatározott teljes 

pénzügyi keretösszeg 25%-a a 3. cikk 

(2) bekezdésének a) pontjában 

meghatározott célkitűzésekre; 

Or. en 

 

Módosítás  747 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) legfeljebb 11 500 000 000 EUR a 

3. cikk (2) bekezdésének a) pontjában 

meghatározott célkitűzésekre; 

a) legfeljebb az uniós komponens 

30%-a a 3. cikk (2) bekezdésének 

a) pontjában meghatározott célkitűzésekre; 

Or. en 

 

Módosítás  748 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 bekezdés – a pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) legfeljebb 11 500 000 000 EUR a 

3. cikk (2) bekezdésének a) pontjában 

meghatározott célkitűzésekre; 

a) legfeljebb 11 000 000 000 EUR a 

3. cikk (2) bekezdésének a) pontjában 

meghatározott célkitűzésekre; 

Or. en 

 

Módosítás  749 

Gérard Deprez 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) legfeljebb 11 500 000 000 EUR a 

3. cikk (2) bekezdésének a) pontjában 

meghatározott célkitűzésekre; 

a) legfeljebb 12 204 375 000 EUR a 

3. cikk (2) bekezdésének a) pontjában 

meghatározott célkitűzésekre; 

Or. en 

 

Módosítás  750 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) legfeljebb 11 250 000 000 EUR a 

3. cikk (2) bekezdésének b) pontjában 

meghatározott célkitűzésekre; 

b) legfeljebb a 4. cikk 

(1) bekezdésében meghatározott teljes 

pénzügyi keretösszeg 20%-a a 3. cikk 

(2) bekezdésének b) pontjában 

meghatározott célkitűzésekre; 

Or. en 

 

Módosítás  751 

Eider Gardiazabal Rubial 
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Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) legfeljebb 11 250 000 000 EUR a 

3. cikk (2) bekezdésének b) pontjában 

meghatározott célkitűzésekre; 

b) legfeljebb az uniós komponens 

28,5%-a a 3. cikk (2) bekezdésének 

b) pontjában meghatározott célkitűzésekre; 

Or. en 

 

Módosítás  752 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) legfeljebb 11 250 000 000 EUR a 

3. cikk (2) bekezdésének b) pontjában 

meghatározott célkitűzésekre; 

b) legfeljebb 11 000 000 000 EUR a 

3. cikk (2) bekezdésének b) pontjában 

meghatározott célkitűzésekre; 

Or. en 

 

Módosítás  753 

Gérard Deprez 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) legfeljebb 11 250 000 000 EUR a 

3. cikk (2) bekezdésének b) pontjában 

meghatározott célkitűzésekre; 

b) legfeljebb 11 954 375 000 EUR a 

3. cikk (2) bekezdésének b) pontjában 

meghatározott célkitűzésekre; 

Or. en 

 

Módosítás  754 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 
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Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 bekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) legfeljebb 11 250 000 000 EUR a 

3. cikk (2) bekezdésének c) pontjában 

meghatározott célkitűzésekre; 

c) legfeljebb a 4. cikk 

(1) bekezdésében meghatározott teljes 

pénzügyi keretösszeg 20%-a a 3. cikk 

(2) bekezdésének c) pontjában 

meghatározott célkitűzésekre; 

Or. en 

 

Módosítás  755 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 bekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) legfeljebb 11 250 000 000 EUR a 

3. cikk (2) bekezdésének c) pontjában 

meghatározott célkitűzésekre; 

c) legfeljebb az uniós komponens 

28,5%-a a 3. cikk (2) bekezdésének 

c) pontjában meghatározott célkitűzésekre; 

Or. en 

 

Módosítás  756 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 bekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) legfeljebb 11 250 000 000 EUR a 

3. cikk (2) bekezdésének c) pontjában 

meghatározott célkitűzésekre; 

c) legfeljebb 11 000 000 000 EUR a 

3. cikk (2) bekezdésének c) pontjában 

meghatározott célkitűzésekre; 

Or. en 
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Módosítás  757 

Gérard Deprez 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 bekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) legfeljebb 11 250 000 000 EUR a 

3. cikk (2) bekezdésének c) pontjában 

meghatározott célkitűzésekre; 

c) legfeljebb 11 954 375 000 EUR a 

3. cikk (2) bekezdésének c) pontjában 

meghatározott célkitűzésekre; 

Or. en 

 

Módosítás  758 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 bekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) legfeljebb 11 250 000 000 EUR a 

3. cikk (2) bekezdésének c) pontjában 

meghatározott célkitűzésekre; 

c) legfeljebb 12 500 000 000 EUR a 

3. cikk (2) bekezdésének c) pontjában 

meghatározott célkitűzésekre; 

Or. en 

 

Módosítás  759 

Paul Rübig 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 bekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) legfeljebb 11 250 000 000 EUR a 

3. cikk (2) bekezdésének c) pontjában 

meghatározott célkitűzésekre; 

c) legfeljebb 12 708 333 334 EUR a 

3. cikk (2) bekezdésének c) pontjában 

meghatározott célkitűzésekre; 

Or. en 
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Módosítás  760 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 melléklet– 1 bekezdés – d pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) legfeljebb 4 000 000 000 EUR a 

3. cikk (2) bekezdésének d) pontjában 

meghatározott célkitűzésekre. 

d) legfeljebb a 4. cikk 

(1) bekezdésében meghatározott teljes 

pénzügyi keretösszeg 15%-a a 3. cikk 

(2) bekezdésének d) pontjában 

meghatározott célkitűzésekre. 

Or. en 

 

Módosítás  761 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 melléklet– 1 bekezdés – d pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) legfeljebb 4 000 000 000 EUR a 

3. cikk (2) bekezdésének d) pontjában 

meghatározott célkitűzésekre. 

d) legfeljebb az uniós komponens 

13%-a a 3. cikk (2) bekezdésének 

d) pontjában meghatározott célkitűzésekre. 

Or. en 

 

Módosítás  762 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 melléklet– 1 bekezdés – d pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) legfeljebb 4 000 000 000 EUR a 

3. cikk (2) bekezdésének d) pontjában 

meghatározott célkitűzésekre. 

d) legfeljebb 5 000 000 000 EUR a 

3. cikk (2) bekezdésének d) pontjában 

meghatározott célkitűzésekre. 

Or. en 
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Módosítás  763 

Paul Rübig 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 melléklet– 1 bekezdés – d pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) legfeljebb 4 000 000 000 EUR a 

3. cikk (2) bekezdésének d) pontjában 

meghatározott célkitűzésekre. 

d) legfeljebb 4 729 166 665 EUR a 

3. cikk (2) bekezdésének d) pontjában 

meghatározott célkitűzésekre. 

Or. en 

 

Módosítás  764 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 melléklet– 1 bekezdés – d pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) legfeljebb 4 000 000 000 EUR a 

3. cikk (2) bekezdésének d) pontjában 

meghatározott célkitűzésekre. 

d) legfeljebb 5 567 500 000 EUR a 

3. cikk (2) bekezdésének d) pontjában 

meghatározott célkitűzésekre. 

Or. en 

 

Módosítás  765 

Gérard Deprez 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 melléklet– 1 bekezdés – d pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) legfeljebb 4 000 000 000 EUR a 

3. cikk (2) bekezdésének d) pontjában 

meghatározott célkitűzésekre. 

d) legfeljebb 4 704 375 000 EUR a 

3. cikk (2) bekezdésének d) pontjában 

meghatározott célkitűzésekre. 

Or. en 
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Módosítás  766 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 bekezdés – d a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da) legfeljebb a 4. cikk 

(1) bekezdésében EUR-ban meghatározott 

teljes pénzügyi keretösszeg 20%-a a 

3. cikk (2) bekezdésének (új) d) pontjában 

meghatározott célkitűzésekre. 

Or. en 

Indokolás 

A módosítás összhangban van a 3. cikkben és a 7. cikkben javasolt új épületfelújítási kerettel. 

 

Módosítás  767 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A finanszírozási és beruházási műveletek a 

következő területek közül egy vagy több 

alá tartozhatnak: 

A finanszírozási és beruházási műveletek a 

következő területekre korlátozódnak: 

Or. en 

 

Módosítás  768 

Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – bevezető rész 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. Az energetikai ágazat fejlesztése az 

energiaunió prioritásaival, többek között az 

energiaellátás biztonságával, valamint a 

2030-ig tartó időszakra szóló menetrend és 

a Párizsi Megállapodás keretében vállalt 

kötelezettségekkel összhangban, különösen 

a következők révén: 

1. Az energetikai ágazat fejlesztése – 

a fosszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatos 

tevékenységek, például az olaj, a szén és a 

földgáz, termelése, feltárása, feldolgozása, 

szállítása, forgalmazása, tárolása vagy 

elégetése, illetve a nukleáris energiával 

kapcsolatos tevékenységek kizárásával – 
az energiaunió prioritásaival, többek között 

az energiaellátás biztonságával, valamint a 

2030-ig tartó időszakra szóló menetrend és 

a Párizsi Megállapodás keretében vállalt 

kötelezettségekkel összhangban, különösen 

a következők révén: 

Or. en 

 

Módosítás  769 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. Az energetikai ágazat fejlesztése az 

energiaunió prioritásaival, többek között az 

energiaellátás biztonságával, valamint a 

2030-ig tartó időszakra szóló menetrend és 

a Párizsi Megállapodás keretében vállalt 

kötelezettségekkel összhangban, különösen 

a következők révén: 

1. Az energetikai ágazat fejlesztése – 

a fosszilis tüzelőanyagok termelésével, 

feldolgozásával, szállításával, 

forgalmazásával, tárolásával vagy 

elégetésével kapcsolatos tevékenységek 

kizárásával – az energiaunió prioritásaival, 

többek között az energiaellátás 

biztonságával, valamint a 2030-ig tartó 

időszakra szóló menetrend és a Párizsi 

Megállapodás keretében vállalt 

kötelezettségekkel összhangban, különösen 

a következők révén: 

Or. en 

 

Módosítás  770 

Jordi Solé, Sven Giegold 
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés– 1 pont – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a tiszta és fenntartható 

megújulóenergia-termelés, -ellátás vagy -

felhasználás bővítése; 

a) a megújulóenergia-termelés, -

ellátás vagy -felhasználás bővítése, 

valamint bevezetésének felgyorsítása; 

Or. en 

 

Módosítás  771 

Eva Kaili 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a fenntartható energetikai 

infrastruktúra fejlesztése, intelligenssé 

tétele és korszerűsítése (átviteli és elosztói 

szint, tárolási technológiák); 

c) a fenntartható energetikai 

infrastruktúra – beleértve a közvetlenül 

egymással kommunikáló (peer-to-peer) és 

decentralizált elosztórendszereket – 
fejlesztése, intelligenssé tétele és 

korszerűsítése (átviteli és elosztói szint, 

tárolási technológiák); 

Or. en 

 

Módosítás  772 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a fenntartható energetikai 

infrastruktúra fejlesztése, intelligenssé 

tétele és korszerűsítése (átviteli és elosztói 

szint, tárolási technológiák); 

c) a fenntartható energetikai 

infrastruktúra – beleértve az 

energiahálózatok összekapcsolását – 
fejlesztése, intelligenssé tétele és 

korszerűsítése (átviteli és elosztói szint, 



 

AM\1168409HU.docx 115/136 PE630.411v01-00 

 HU 

tárolási technológiák); 

Or. en 

 

Módosítás  773 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – d pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) megújuló/karbonsemleges 

forrásokból szintetikus üzemanyagok 

előállítása és kínálata; alternatív 

üzemanyagok; 

d) megújuló forrásokból szintetikus 

üzemanyagok előállítása és kínálata azzal a 

feltétellel, hogy azok életciklusuk alatt 

pozitív hatást fejtenek ki, és 

hatékonyságértékelésük kedvező; 

Or. en 

 

Módosítás  774 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés– 1 pont – e pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) szén-dioxid-leválasztási és -tárolási 

infrastruktúra. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  775 

Esther de Lange 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – e a pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) a meglévő infrastruktúra 

eszközeinek karbantartása vagy 

korszerűsítése a közlekedés és az energia 

ágazataiban, különös tekintettel a 

biztonságra és a védelmi szempontokra. 

Or. en 

 

Módosítás  776 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. Fenntartható közlekedési 

infrastruktúrák, valamint berendezések és 

innovatív technológiák fejlesztése az uniós 

közlekedési prioritásokkal, valamint a 

Párizsi Megállapodás keretében vállalt 

kötelezettségekkel összhangban, különösen 

a következők révén: 

2. Fenntartható közlekedési 

infrastruktúrák – az autópályák, 

gyorsforgalmi utak és repülőterek 

kizárásával –, valamint berendezések és 

innovatív technológiák fejlesztése az uniós 

közlekedési prioritásokkal, valamint a 

Párizsi Megállapodás keretében vállalt 

kötelezettségekkel összhangban, különösen 

a következők révén: 

Or. en 

 

Módosítás  777 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés– 2 pont – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a TEN-T infrastruktúra fejlesztését 

támogató projektek, beleértve annak városi 

csomópontjait, tengeri és belvízi kikötőit, 

multimodális termináljait és azok fő 

a) a TEN-T infrastruktúra 

fenntartható fejlesztését támogató 

projektek és kis léptékű projektek, 

beleértve a TEN-T városi csomópontjait – 



 

AM\1168409HU.docx 117/136 PE630.411v01-00 

 HU 

hálózatokkal való összeköttetéseit; amennyiben azok a multimodalitást és a 

nulla kibocsátású technológiákat célozzák 

–, fenntartható tengeri és belvízi kikötőit, 

multimodális termináljait és azok fő 

hálózatokkal való összeköttetéseit, 

valamint az e kikötőkben és terminálokon 

megvalósuló, ágazatokon átívelő 

projektek, így például hulladék- és víz-

újrahasznosító létesítmények és integrált 

elektromos töltőállomások a kikötőhelyen 

tartózkodó hajók számára; 

Or. en 

 

Módosítás  778 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés– 2 pont – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) intelligens és fenntartható városi 

mobilitással kapcsolatos projektek (az 

alacsony kibocsátású közlekedési 

módokkal, az akadálymentességgel, a 

légszennyezéssel és a zajjal, az 

energiafogyasztással és a balesetekkel 

összefüggésben); 

b) intelligens és fenntartható városi 

mobilitással kapcsolatos projektek (a nulla 

kibocsátású közlekedési módokkal, az 

akadálymentességgel, a légszennyezéssel 

és a zajjal, az energiafogyasztással és a 

balesetekkel összefüggésben); 

Or. en 

 

Módosítás  779 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a közlekedési mobil eszközök 

felújításának és utólagos átalakításának 

c) a közlekedési mobil eszközök 

felújításának és utólagos átalakításának 
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támogatása az alacsony kibocsátású 

mobilitási megoldások bevezetése céljából; 

támogatása a nulla kibocsátású mobilitási 

megoldások bevezetése céljából; 

Or. en 

 

Módosítás  780 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés– 2 pont – d pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) vasúti infrastruktúra, egyéb vasúti 

projektek és tengeri kikötők; 

d) vasúti infrastruktúra, többek között 

a korábbi felszámolás vagy a működtetés 

beszüntetése miatt jelenleg hiányzó 

regionális, határon átnyúló 

összeköttetések, valamint fenntartható 
tengeri kikötők; 

Or. en 

 

Módosítás  781 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés– 2 pont – e pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) alternatívüzemanyag-

infrastruktúra, beleértve az elektromos 

töltésre szolgáló infrastruktúrát. 

e) elektromos töltésre szolgáló 

infrastruktúra. 

Or. en 

 

Módosítás  782 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Rendeletre irányuló javaslat 
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II melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – e a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) a közlekedési és energetikai 

ágazatok meglévő infrastruktúrájának 

karbantartása, javítása, helyreállítása 

vagy korszerűsítése a biztonságuk javítása 

érdekében, valamint azért, hogy 

ellenállóbbak legyenek a várható éghajlati 

történésekkel és szélsőséges időjárási 

eseményekkel szemben; 

Or. en 

 

Módosítás  783 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – e a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) a meglévő infrastruktúra 

eszközeinek karbantartása vagy 

korszerűsítése a közlekedés és az energia 

ágazataiban, különös tekintettel a hosszú 

távú uniós közlekedési, energetikai és 

éghajlat-politikai célkitűzésekre; 

Or. en 

 

Módosítás  784 

Esther de Lange 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – e a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) újgenerációs akkumulátorok 

kifejlesztése az elektromos mobilitás 

előmozdítására; 
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Or. en 

 

Módosítás  785 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 2 a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2a. A nagy szén-dioxid-kibocsátású 

infrastruktúrákat, mint például az 

autópályák és repülőterek, valamint a 

nukleáris energia infrastruktúráit az 

InvestEU nem támogathatja, kivéve, ha a 

támogatás közvetlen célja az 

éghajlatváltozás hatásainak mérséklése és 

a változásokhoz való alkalmazkodás, 

illetve a meglévő infrastruktúrák 

karbantartása és biztonsága. 

Or. en 

 

Módosítás  786 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) projektek és vállalkozások a 

környezeti erőforrás-gazdálkodás és a 

tiszta technológiák területén; 

c) projektek és vállalkozások a 

környezeti erőforrás-gazdálkodás és a 

fenntartható technológiák területén; 

Or. en 

 

Módosítás  787 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 
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II melléklet – 1 bekezdés– 3 pont – f pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) éghajlatváltozással kapcsolatos 

fellépések, beleértve természeti veszélyek 

és katasztrófák kockázatának csökkentését; 

f) éghajlatváltozással kapcsolatos 

fellépések, beleértve természeti veszélyek 

és katasztrófák kockázatának csökkentését, 

az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodást és a változások 

hatásainak mérséklését; 

Or. en 

 

Módosítás  788 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés– 3 pont – g pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

g) körforgásos gazdaságot végrehajtó 

projektek és vállalkozások, amelyek az 

erőforrás-hatékonysági szempontokat 

integrálják a termelésbe és a 

termékéletciklusba, beleértve az elsődleges 

és másodlagos nyersanyagok fenntartható 

kínálatát; 

g) körforgásos gazdaságot végrehajtó 

projektek és vállalkozások, amelyek az 

erőforrás- és energiahatékonysági 
szempontokat integrálják a termelésbe és a 

termékéletciklusba, beleértve az elsődleges 

és másodlagos nyersanyagok 

újrahasznosítását; 

Or. en 

 

Módosítás  789 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés– 3 pont – h pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

h) az energiaintenzív ágazatok 

dekarbonizációja és kibocsátásának 

jelentős csökkentése, beleértve az 

innovatív alacsony kibocsátású 

h) az energiaintenzív ágazatok 

dekarbonizációja és kibocsátásának 

jelentős csökkentése, beleértve a szén-

dioxid-leválasztást és -hasznosítást és az 
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technológiák nagy léptékű demonstrációját 

és alkalmazását. 

innovatív nulla kibocsátású technológiák 

nagy léptékű demonstrációját és 

alkalmazását. 

Or. en 

 

Módosítás  790 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 szakasz – 3 pont – h a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ha) az éghajlatváltozás elleni 

projektek; 

Or. en 

 

Módosítás  791 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 szakasz – 3 pont – h b pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 hb) a fenntartható kulturális 

örökséget, különösen az európai 

kulturális örökség védelmének tárgyi és 

immateriális stratégiáit és eszközeit 

támogató projektek. 

Or. en 

 

Módosítás  792 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés– 5 pont – a pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) kutatás, beleértve a kutatási 

infrastruktúrát és a tudományos körök 

támogatását, valamint a [Horizont Európa] 

célkitűzéseihez hozzájáruló innovációs 

projekteket; 

a) kutatás, beleértve a kutatási 

infrastruktúrát és a tudományos körök 

támogatását, valamint a [Horizont Európa] 

célkitűzéseihez hozzájáruló 

termékfejlesztési és innovációs projekteket; 

Or. en 

 

Módosítás  793 

Sven Giegold, Jordi Solé 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 5 pont – d pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a tudományos élet és az ipar közötti 

együttműködési projektek; 

d) a tudományos élet, az ipar, a 

közvállalatok és a civil társadalom – ezen 

belül a betegképviseleti és végfelhasználói 

szervezetek – közötti együttműködési 

projektek; 

Or. en 

 

Módosítás  794 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés– 5 pont – f pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) új hatékony gyógyászati termékek, 

beleértve a gyógyszereket, az 

orvostechnikai eszközöket és a fejlett 

terápiás gyógyszerkészítményeket. 

f) új és fokozottan hatékony, 

hozzáférhető és elérhető árú gyógyászati 

termékek, beleértve a gyógyszereket, a 

védőoltásokat, az orvostechnikai 

eszközöket, a diagnosztikát és a fejlett 

terápiás gyógyszerkészítményeket, 

valamint új antimikrobiális és innovatív 

fejlesztési eljárások, amelyek során nem 
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alkalmaznak állatkísérleteket. 

Or. en 

 

Módosítás  795 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés– 6 pont – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) mesterséges intelligencia; a) előzetes értékelésen átesett, etikus 

mesterséges intelligencia; 

Or. en 

 

Módosítás  796 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 6 pont – d pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) blokklánc és egyéb megosztott 

könyvelési technológiák; 

d) megosztott könyvelési 

technológiák; 

Or. en 

 

Módosítás  797 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés– 6 pont – e pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) korszerű digitális készségek; e) a digitális készségek elősegítése; 
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Or. en 

 

Módosítás  798 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 7 pont – bevezető rész 

 
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 kkv-k és a kis 

méretű, közepes piaci tőkeértékű vállalatok 

számára, különösen a következők révén: 

Or. en 

 

Módosítás  799 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés– 7 pont – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) működő tőke és beruházás 

biztosítása; 

a) működő tőke és beruházás 

biztosítása a vállalatok életciklusa során; 

Or. en 

Indokolás 

Tekintettel a kkv-k és üzleti tevékenységeik sokféleségére, ez a módosítás egyértelművé teszi, 

hogy a működő tőkét és a beruházást a vállalati életciklus egészében – az induló 

vállalkozásként történő létrehozástól és a fejlesztéstől kezdve a vállalkozások átadásáig – 

biztosítani kell. 

 

Módosítás  800 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 
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Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 7 pont – b a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) női vállalkozás 

Or. en 

 

Módosítás  801 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 7 pont – b a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) a lízingtranzakciók 

finanszírozásának biztosítása. 

Or. en 

Indokolás 

Tekintettel arra, hogy a vállalati tőkének a fenntartható fejlődést szolgáló további 

beruházásokhoz történő rendelkezésre bocsátása révén a lízing a kkv-k számára előnyös, ez a 

módosítás lehetővé teszi, hogy a lízing műveletek az InvestEU keretében ugyanúgy 

garanciában részesüljenek, mint a jelenlegi finanszírozási programok, például a COSME, 

keretében. 

 

Módosítás  802 

Luigi Morgano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 8 pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

8. Kulturális és a kreatív ágazatok; 

média, audiovizuális ágazat és újságírás. 

8. Kulturális és a kreatív ágazatok; 

média, audiovizuális ágazat és újságírás, 

különösen, de nem kizárólagosan, az 

alábbiak révén: 

a) új technológiák, például a 

kulturális és kreatív termékekre és 
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szolgáltatásokra alkalmazott 

segédtechnológiák; 

b) kulturális és kreatív iparágak és 

ágazatok, például kiterjesztett 

valóság/virtuális valóság, immerzív 

környezetek, ember-számítógép 

interfészek, internetprotokoll- és 

felhőinfrastruktúrák, 5G hálózatok, új 

médiumok; 

c) digitális technológia használata az 

európai tárgyi és szellemi kulturális 

örökség megőrzésére és helyreállítására; 

d) a szellemi tulajdonhoz fűződő 

jogok technológiai kezelése. 

Or. en 

 

Módosítás  803 

Pervenche Berès, Christian Ehler 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 8 pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

8. Kulturális és a kreatív ágazatok; 

média, audiovizuális ágazat és újságírás. 

8. Kulturális és a kreatív ágazatok; 

játékipar; divatipar; média-vizuális ágazat 
és újságírás; Európai kulturális örökség 

felhő. 

Or. en 

 

Módosítás  804 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 9 pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

9. Turizmus. 9. Fenntartható turizmus. 

Or. en 
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Módosítás  805 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés– 11 pont – c a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) a nemek közötti egyenlőség 

előmozdítása; 

Or. en 

 

Módosítás  806 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés– 11 pont – h pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

h) innovatív egészségügyi 

megoldások, beleértve az egészségügyi 

szolgáltatásokat és az új ápolási-gondozási 

modelleket; 

h) innovatív egészségügyi 

megoldások, beleértve az e-egészségügyet, 

az egészségügyi szolgáltatásokat és az új 

ápolási-gondozási modelleket; 

Or. en 

 

Módosítás  807 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 12 pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

12. A védelmi ipar fejlesztése, ezáltal 

megerősítve az Unió stratégiai 

autonómiáját, különösen a következők 

törölve 
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támogatása révén: 

a) az Unió védelmi ipari ellátási lánca, 

különösen a kkv-k és a közepes piaci 

tőkeértékű vállalkozások pénzügyi 

támogatása révén; 

 

b) a védelmi ágazatban forradalmi 

innovációs projektekben részt vevő 

társaságok és szorosan kapcsolódó kettős 

felhasználású technológiák; 

 

c) a védelmi ágazat ellátási lánca az 

együttműködésen alapuló védelmi 

kutatásokban és fejlesztési projektekben 

való részvétel során, beleértve az Európai 

Védelmi Alap által támogatottakat; 

 

d) védelmi kutatási és képzési 

infrastruktúra. 

 

Or. en 

 

Módosítás  808 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 12 pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

12. A védelmi ipar fejlesztése, ezáltal 

megerősítve az Unió stratégiai 

autonómiáját, különösen a következők 

támogatása révén: 

törölve 

a) az Unió védelmi ipari ellátási lánca, 

különösen a kkv-k és a közepes piaci 

tőkeértékű vállalkozások pénzügyi 

támogatása révén; 

 

b) a védelmi ágazatban forradalmi 

innovációs projektekben részt vevő 

társaságok és szorosan kapcsolódó kettős 

felhasználású technológiák; 

 

c) a védelmi ágazat ellátási lánca az 

együttműködésen alapuló védelmi 

kutatásokban és fejlesztési projektekben 

való részvétel során, beleértve az Európai 
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Védelmi Alap által támogatottakat; 

d) védelmi kutatási és képzési 

infrastruktúra. 

 

Or. en 

 

Módosítás  809 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 13 pont – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

13. Világűr, különösen az űrágazat 

űrstratégiai célkitűzésekkel összhangban 

történő fejlesztése révén: 

13. Világűr, különösen az űrágazat 

űrstratégiai célkitűzésekkel összhangban 

történő, kizárólag a civil alkalmazásokra 

fókuszáló fejlesztése révén: 

Or. en 

 

Módosítás  810 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 13 pont – d pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) az űrhöz való biztonságos és védett 

hozzáférés szempontjából az Unió 

autonómiájának előmozdítása, beleértve a 

kettős felhasználás szempontjait. 

d) az űrhöz való biztonságos és védett 

hozzáférés szempontjából az Unió 

autonómiájának előmozdítása. 

Or. en 

 

Módosítás  811 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 2 pont – 2 1 a alpont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2.1.a) A projektek által lefedett régiók 

száma; 

Or. en 

 

Módosítás  812 

Sander Loones 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 2 pont – 2.1 a alpont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2.1.a)  Az aláírt műveletek volumene 

végrehajtó partnerenként 

Or. en 

 

Módosítás  813 

Alfred Sant 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 2 pont – 2 1 a alpont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2.1.a) A projektek földrajzi megoszlása 

Or. en 

 

Módosítás  814 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 3 pont – 3 2 alpont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3.2. Az éghajlat-politikai célkitűzések 3.2. Az éghajlat-politikai célkitűzések 

teljesítését támogató beruházások, 
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teljesítését támogató beruházások szakpolitikai keretek és kategóriák, 

valamint az éghajlat-politikai relevancia 

mértéke szerint részletezve; 

Or. en 

 

Módosítás  815 

Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 3 pont – 3.2 alpont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3.2. Az éghajlat-politikai célkitűzések 

teljesítését támogató beruházások 

3.2. Az éghajlat-politikai célkitűzések 

teljesítését támogató beruházások, 

beleértve az üvegházhatású gázok 

abszolút és a relatív kibocsátására 

gyakorolt hatást; 

Or. en 

 

Módosítás  816 

Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 3 pont – 3 3 a alpont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 3.3.a) A szociális gazdaságot és a 

szociális vállalkozásokat támogató 

beruházások  

Or. en 

 

Módosítás  817 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 3 pont – 3.3 a alpont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 3.3.a) Az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 

abszolút és relatív mértéke 

Or. en 

 

Módosítás  818 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 4 pont – 4 2 alpont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

4.2. Energia: A jobb energiafogyasztási 

osztályba sorolt háztartások száma 

4.2. Energia: A jobb energiafogyasztási 

osztályba sorolt háztartások száma, a közel 

nulla energiafelhasználású épületekre és 

a passzívházakra vonatkozó szabványok 

szerint felújított háztartások száma; 

Or. en 

 

Módosítás  819 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 4 pont – 4 2 a alpont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 4.2.a) Energia: megtakarított energia 

Or. en 

 

Módosítás  820 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 
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Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 4 pont – 4 2 b alpont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 4.2.b) Energia: az üvegházhatásúgáz-

kibocsátás abszolút és relatív mértéke 

Or. en 

 

Módosítás  821 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 4 pont – 4 4 alpont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

4.4. Közlekedés: a TEN-T keretében 

mozgósított beruházás, ebből: TEN-T 

törzshálózat 

4.4. Közlekedés: a TEN-T keretében 

mozgósított beruházás, ebből: TEN-T 

törzshálózat, kis léptékű projektek, egyéb; 

Or. en 

 

Módosítás  822 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 4 pont – 4 4 a alpont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 4.4.a) Közlekedés: az üvegházhatásúgáz-

kibocsátás abszolút és relatív mértéke 

Or. en 

 

Módosítás  823 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 
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Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 5 pont – 5 2 a alpont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 5.2.a) A globális társadalmi kihívások 

Horizont Európa programon belüli 

kezeléséhez való hozzájárulás: „Egészség 

és jóllét”, „Inkluzív társadalom”, 

„Ellenállóképes társadalom”, 

„Fenntartható élelmiszerek”, „Természeti 

erőforrások és környezet”; 

Or. en 

 

Módosítás  824 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 6 pont – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

6. Kkv-k 6. A kkv-kra vonatkozó adatok 

nemek szerinti bontásban 

Or. en 

 

Módosítás  825 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 7 pont – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

7. Szociális beruházás és 

készségfejlesztés 

7. A szociális beruházásra és 

készségfejlesztésre vonatkozó adatok 

nemek szerinti bontásban 

Or. en 
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