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RÖVID INDOKOLÁS 

A CONT bizottság véleménye a hatékony és eredményes pénzgazdálkodással kapcsolatos 

kérdésekre, és különösen a rendelettervezet 14. cikkére összpontosít, amely a Számvevőszék 

által végzett pénzügyi ellenőrzéssel foglalkozik. 

A Számvevőszéknek jogosultnak kell lennie arra, hogy az e rendelet értelmében végzett 

tevékenységekre vonatkozóan ellenőrzéseket hajtson végre, mivel valamennyi ilyen 

tevékenység keretében a közösségi kiadások és bevételek az EUMSZ 287. cikke szerinti 

kezelésére kerül sor. Hangsúlyozni kell különösen azt, hogy: 

1. Meghatározása szerint az ESBA egyértelműen azonosítható és átlátható garanciaeszköz, 

amelyet elsősorban az uniós költségvetés fedez. 

2. A beruházási bizottság tagjait a Bizottság javaslata alapján jelölik ki.  

3. A Bizottság képviselteti magát az ESBA irányítóbizottságában. 

4. A Bizottság tagja az EBB igazgatótanácsának, és a finanszírozási és beruházási műveletek 

jóváhagyása előtt az EBB konzultál vele.  

5. Az Európai Beruházási Tanácsadó Platform részben a Bizottság meglévő tanácsadó 

szolgálataira épül.  

6. A garanciaalap forrásait a Bizottság kezeli.  

7. A Bizottság és az EBB a tagállamok támogatásával előmozdítja a jelenlegi és a potenciális 

jövőbeli uniós beruházási projektek átlátható portfóliójának létrehozását. 

MÓDOSÍTÁSOK 

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot és a Gazdasági és 

Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi 

módosításokat: 

 

 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 bevezető hivatkozás 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 tekintettel az Európai Gazdasági és 

Szociális Bizottság és a Régiók 

Bizottságának véleményére, 

tekintettel az Európai Gazdasági és 

Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és 

az Európai Számvevőszék véleményére, 
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Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7a) Az Európai Számvevőszék az Európai 

Unió működéséről szóló szerződés 

(EUMSZ) 287. cikkének (4) cikke alapján 

2015. március 12-én elfogadta az Európai 

Stratégiai Beruházási Alapról, valamint 

az 1291/2013/EU és az 1316/2013/EU 

rendelet módosításáról szóló európai 

parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 

javaslatról szóló, 4/2015. sz. véleményét, 

amelyben körvonalazza a bizottsági 

javaslattal kapcsolatos észrevételeit, és 

javaslatokat terjeszt elő a rendelet 

javítására. 

 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9a) Egy beruházás hasznosságát 

ezenkívül annak fényében kell megítélni, 

hogy mennyire képes a magánbefektetőket 

a gazdaság hosszú távú finanszírozása 

felé terelni, tekintve, hogy jelenleg az 

európai magánmegtakarítások jelentős 

részét (körülbelül 16 000 milliárd eurót) 

nagyrészt rövid távra és gyakran az Unión 

kívül fektették be. 

 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 



 

AD\1057503HU.doc 5/54 PE551.899v02-00 

 HU 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

az Unió szakpolitikai céljainak eléréséhez 

hozzájáruló, magas gazdasági hozzáadott 

értékkel rendelkező stratégiai 

beruházásokat támogat. 

(11) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

az Európa 2020 stratégia céljainak 

eléréséhez hozzájáruló, magas gazdasági 

hozzáadott értékkel rendelkező stratégiai 

beruházásokat támogat. E tekintetben az 

infrastrukturális hálózatok számára 

nyújtott ESBA-támogatásnak hozzá kell 

járulnia az 1315/2013/EU rendelet 

közlekedésre vonatkozó célkitűzéseihez, a 

347/2013/EU rendelet energiahálózatokra 

vonatkozó célkitűzéseihez és a 

283/2014/EU rendelet távközlési 

infrastruktúrára vonatkozó 

célkitűzéseihez. Külön figyelmet kell 

fordítani a közlekedési, távközlési és 

energiaágazat közötti szinergiákat 

biztosító projektekre. 

 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

a meglévő EBB- és uniós eszközöknél 

magasabb kockázat-megtérülés profillal 

rendelkező projekteket támogat, hogy 

kiegészítse a meglévő műveleteket. Az 

ESBA az egész Unióban finanszíroz majd 

projekteket, többek között a válság által 

leginkább érintett országokban. Az Európai 

Stratégiai Beruházási Alapot csak akkor 

lehet igénybe venni, ha más forrásokból 

nem áll rendelkezésre ésszerű feltételek 

mellett finanszírozás. 

(15) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

a meglévő EBB- és uniós eszközöknél 

magasabb kockázat-megtérülés profillal 

rendelkező projekteket támogat, hogy 

kiegészítse a meglévő műveleteket. Az 

ESBA az egész Unióban finanszíroz majd 

projekteket, különösen a pénzügyi válság 

által leginkább érintett országokban. Az 

Európai Stratégiai Beruházási Alapot csak 

akkor lehet igénybe venni, ha más 

forrásokból nem áll rendelkezésre ésszerű 

feltételek mellett finanszírozás. 

 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 
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19 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (19a) A garanciaalapba történő 

befizetések célösszege 2016-ban 200 millió 

euró, 2017-ben 300 millió euró, 2018-ban 

1 milliárd euró, 2019-ben 2 milliárd euró, 

mely összegeket az Európai Parlament és 

a Tanács az éves költségvetési eljárás 

keretében fokozatosan hagyja jóvá, 

figyelembe véve az uniós garancia 

hatékony felhasználását és az ESBA 

keretében végrehajtott műveletek – rendes 

EBB-műveletekhez viszonyított – 

kiegészítő jellegének értékelését. 

 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (21a) Az ESBA végrehajtásának és 

ellenőrzésének módja, valamint a 

tagállamok kifejezett 

kötelezettségvállalása fontos szerepet 

játszik az ESBA sikerében, és elsősorban 

azt kell biztosítani, hogy objektív 

kritériumok alapján és a végrehajtás 

országától függetlenül a legjobb projektek 

kerüljenek kiválasztásra. 

 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

által támogatott EBB finanszírozási és 

beruházási műveleteket az EBB saját 

szabályai és eljárásai szerint (beleértve a 

(24) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

által támogatott EBB finanszírozási és 

beruházási műveleteket a 966/2012/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet1a 
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megfelelő ellenőrző intézkedéseket és az 

adóelkerülés megelőzésére hozott 

intézkedéseket), valamint az Európai 

Csalás Elleni Hivatalra (OLAF) és a 

Számvevőszékre vonatkozó szabályok és 

eljárások szerint kell irányítani, beleértve 

az Európai Bizottság, az Európai 

Számvevőszék és az Európai Beruházási 

Bank között létrejött háromoldalú 

megállapodást. 

szerint (beleértve a megfelelő ellenőrző 

intézkedéseket és az adóelkerülés 

megelőzésére hozott intézkedéseket), 

valamint az Európai Csalás Elleni 

Hivatalra (OLAF) és a Számvevőszékre 

vonatkozó szabályok és eljárások szerint 

kell irányítani. Ennélfogva haladéktalanul 

ellenőrizni kell, hogy nem gyengült-e az 

EBB által a közelmúltban elfogadott 

átláthatósági politikák szigora. 

 ________________ 

 1a Az Unió általános költségvetésére 

alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 

1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 

hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. 

október 25-i 966/2012/EU, Euratom 

európai parlamenti és tanácsi rendelet. 

(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.). 

Indokolás 

Felesleges. 

 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

25 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(25) Az EBB rendszeresen értékeli az 

Európai Stratégiai Beruházási Alap által 

támogatott tevékenységeket, hogy felmérje 

azok relevanciáját, teljesítményét és 

hatását, és azonosítsa a jövőbeli 

tevékenységek javítását szolgáló 

szempontokat. Ezek az értékelések 

hozzájárulnak az elszámoltathatósághoz és 

a fenntarthatóság elemzéséhez. 

(25) Az EBB és a beruházási bizottság 

rendszeresen értékeli az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap által támogatott 

tevékenységeket, és jelentést készít 

azokról, hogy felmérje az általuk a már 

folyamatban lévő uniós finanszírozású 

tevékenységekhez hozzáadott értéket, az 

ESBA által támogatott tevékenységek 
relevanciáját, teljesítményét és hatását, és 

azonosítsa a jövőbeli tevékenységek 

javítását szolgáló szempontokat. Ezek az 

értékelések hozzájárulnak a nyilvános 

elszámoltathatósághoz, a hatékony és 

eredményes pénzgazdálkodáshoz, az 

átláthatósághoz és a gazdasági, környezeti 



 

PE551.899v02-00 8/54 AD\1057503HU.doc 

HU 

és társadalmi fenntarthatóság elemzéséhez. 

 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(26) Az Európai Stratégiai Beruházási 

Alapon keresztül végrehajtott 

finanszírozási műveletek mellett létre kell 

hozni az Európai Beruházási Tanácsadó 

Platformot (EBTP). Az EBTP megerősített 

támogatást nyújt a projektek 

kidolgozásához és előkészítéséhez az egész 

Unióban, a Bizottság, az EBB, a nemzeti 

fejlesztési bankok és az európai strukturális 

és beruházási alapok irányító hatóságai 

szakértelmére építve. Ezáltal létrejön az 

Unión belüli beruházásokra vonatkozó 

technikai segítségnyújtással kapcsolatos 

kérdések megválaszolására szolgáló 

egyablakos rendszer. 

(26) Az Európai Stratégiai Beruházási 

Alapon keresztül végrehajtott 

finanszírozási műveletek mellett létre kell 

hozni az Európai Beruházási Tanácsadó 

Platformot (EBTP). Az EBTP megerősített 

támogatást nyújt a projektek 

kidolgozásához és előkészítéséhez az egész 

Unióban, a Bizottság, az EBB, a nemzeti 

fejlesztési bankok és az európai strukturális 

és beruházási alapok irányító hatóságai 

szakértelmére építve. Ezáltal létrejön az 

Unión belüli beruházásokra vonatkozó 

technikai segítségnyújtással kapcsolatos 

kérdések megválaszolására szolgáló 

egyablakos rendszer. Az EBTP 

együttműködik az EBB, a Bizottság és a 

tagállamok bevonásával működő meglévő 

tanácsadó szervekkel, pl. az Európai PPP 

Szakértői Központtal, illetve az ESBA 

vonatkozásában a pénzügyi eszközökkel 

kapcsolatos technikai tanácsadást nyújtó 

platformmal (FI-TAP). Az EBTP lehetővé 

teszi, hogy az Unió tagállamai és régiói az 

ESBA-finanszírozáshoz való igazságos 

hozzáférés biztosítása érdekében ingyenes 

szaktanácsadást kaphassanak. 

Indokolás 

Az Európai Számvevőszék ESBA-ról szóló 4/2015. sz. véleményének 29., 30. és 31. 

bekezdésében foglaltak átvétele. 

 

 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 
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27 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (27a) Annak érdekében, hogy az Unió 

költségvetése ne legyen kitéve a 

kötelezettségvállalásokon felüli függő 

kötelezettségeknek, általános mentességet 

és felmentést kell biztosítani az ESBA 

kedvezményezettjei által benyújtott jogi 

követelésekkel szemben. 

 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

30 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(30) Kialakításuk jellege miatt sem az 

EBB-nek nyújtott uniós garancia, sem a 

garanciaalap nem minősül „pénzügyi 

eszköznek” a 966/2012/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet4 értelmében. 

(30) Az uniós pénzügyi eszközökhöz való 

hasonlóságuk miatt az EBB-nek nyújtott 

uniós garanciának és a garanciaalapnak 

meg kell felelniük a hatékony és 

eredményes pénzgazdálkodás, az 

átláthatóság, az arányosság, a 

megkülönböztetésmentesség, az egyenlő 

bánásmód és a szubszidiaritás 

966/2012/EU, Euratom európai parlamenti 

és tanácsi rendelet4 140. cikkében említett 

elvének, és adott esetben a 966/2012/EU, 

Euratom rendelet 139. cikkének. 

__________________ __________________ 

4 Az Európai Parlament és a Tanács 2012. 

október 25-i 966/2012/EU, Euratom 

rendelete az Unió általános költségvetésére 

alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 

1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 

2012.10.26., 1. o.). 

4 Az Európai Parlament és a Tanács 2012. 

október 25-i 966/2012/EU, Euratom 

rendelete az Unió általános költségvetésére 

alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 

1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 

2012.10.26., 1. o.). 

 

 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 
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31 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(31) Az Unión belül jelentős számú 

potenciálisan életképes projekt létezik, 

amelyek a projektekhez kapcsolódó 

bizonytalanság és az átláthatóság hiánya 

miatt nem jutnak finanszírozáshoz. Ennek 

oka gyakran az, hogy a magánbefektetők 

nem tudnak a projektekről, vagy nem 

rendelkeznek elegendő információval a 

beruházási kockázat értékeléséhez. A 

Bizottságnak és az EBB-nek a tagállamok 

támogatásával elő kell mozdítaniuk az 

Unión belüli jelenlegi és jövőbeli 

beruházási projektek átlátható 

portfóliójának létrehozását. A 

projektportfólió biztosítja, hogy a 

beruházási projektekre vonatkozó 

információkat rendszeresen és strukturáltan 

nyilvánosan hozzáférhetővé tegyék annak 

érdekében, hogy a befektetők beruházási 

döntéseiket megbízható információkra 

alapozhassák. 

(31) Az Unión belül jelentős számú 

potenciálisan életképes projekt létezik, 

amelyek a projektekhez kapcsolódó 

bizonytalanság és az átláthatóság hiánya 

miatt nem jutnak finanszírozáshoz. Ennek 

oka gyakran az, hogy a magánbefektetők 

nem tudnak a projektekről, vagy nem 

rendelkeznek elegendő információval a 

beruházási kockázat értékeléséhez. A 

Bizottságnak és az EBB-nek a tagállamok 

támogatásával elő kell mozdítaniuk az 

Unión belüli jelenlegi és jövőbeli 

beruházási projektek átlátható 

nyilvántartásának létrehozását. A 

projektnyilvántartás biztosítja, hogy a 

beruházási projektekre vonatkozó 

információkat rendszeresen és strukturáltan 

nyilvánosan hozzáférhetővé tegyék annak 

érdekében, hogy a befektetők beruházási 

döntéseiket megbízható információkra 

alapozhassák. 

 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

32 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(32) A tagállamok nemzeti szinten is 

megkezdték a nemzeti jelentőségű 

projektek projektportfóliójának 

létrehozására és előmozdítására irányuló 

munkát. A Bizottság és az EBB által 

összeállított információknak linkeket kell 

tartalmazniuk a kapcsolódó nemzeti 

projektportfóliókhoz. 

(32) A tagállamok nemzeti szinten is 

megkezdték a nemzeti jelentőségű 

projektek projektnyilvántartásának 

létrehozására és előmozdítására irányuló 

munkát. A Bizottság és az EBB által 

összeállított információknak linkeket kell 

tartalmazniuk a kapcsolódó nemzeti 

projektnyilvántartásokhoz. 
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Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(33) Noha a projektportfólió keretében 

azonosított projekteket az EBB 

felhasználhatja az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap által támogatott projektek 

meghatározására és kiválasztására, a 

projektportfóliónak szélesebb hatókörrel 

kell rendelkeznie a projektek uniószerte 

történő azonosítására. Ebbe a hatókörbe 

tartozhatnak olyan projektek, amelyek 

alkalmasak a magánszektor általi, vagy az 

európai vagy nemzeti szinten rendelkezésre 

álló más eszközök támogatásával történő 

teljes körű finanszírozásra. Az Európai 

Stratégiai Beruházási Alapnak képesnek 

kell lennie támogatni a projektportfólióban 

meghatározott projektekhez kötődő 

finanszírozást és beruházást, de nem lehet 

automatizmus a listára való felkerülés és az 

Európai Stratégiai Beruházási Alap 

támogatásához való hozzáférés között, és 

az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

mérlegelési jogkört kap a listán nem 

szereplő projektek kiválasztására és 

támogatására. 

(33) Noha a projektnyilvántartásban 

szereplő projekteket az EBB 

felhasználhatja az ESBA által támogatandó 

projektek meghatározásához és 

kiválasztásához, a projektnyilvántartásnak 

szélesebb körűnek kell lennie az Unión 

belüli projektek meghatározását illetően. 

Ebbe a hatókörbe tartozhatnak olyan 

projektek, amelyek alkalmasak a 

magánszektor általi, vagy az európai vagy 

nemzeti szinten rendelkezésre álló más 

eszközök támogatásával történő teljes körű 

finanszírozásra. Az Európai Stratégiai 

Beruházási Alapnak képesnek kell lennie 

támogatni a projektnyilvántartásban 

meghatározott projektekhez kötődő 

finanszírozást és beruházást, de nem lehet 

automatizmus a listára való felkerülés és az 

Európai Stratégiai Beruházási Alap 

támogatásához való hozzáférés között, és 

az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

mérlegelési jogkört kap a listán nem 

szereplő projektek kiválasztására és 

támogatására. 

 

 

 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

34 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(34) Az európai polgárok felé való 

elszámoltathatóság biztosítása érdekében 

az EBB-nek rendszeresen jelentést kell 

tennie az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap fejlődéséről és hatásáról. 

(34) Az uniós polgárok felé való 

elszámoltathatóság biztosítása érdekében 

az EBB-nek, az irányítóbizottság 

elnökének és a beruházási bizottság 

ügyvezető igazgatójának rendszeresen 

jelentést kell tennie az Európai 
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Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai 

Stratégiai Beruházási Alap fejlődéséről és 

hatásáról, különösen az ESBA keretében 

végrehajtott műveleteknek a rendes EBB-

műveletekhez viszonyított kiegészítő 

jellegét érintően. 

 

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (35a) Mivel a garanciaalapot az uniós 

költségvetésből átcsoportosított jelentős 

összegek képezik, a Parlamentnek 

jogosultnak kell lennie arra, hogy az 

uniós költségvetés felhasználásának 

vizsgálata céljából – különös tekintettel a 

teljesítményre és a kiadási eredményekre 

– meghallgassa az uniós költségvetésért 

felelős biztost. 

Indokolás 

A költségvetési biztos és a Számvevőszék szemléletváltást sürgetett az uniós költségvetés uniós 

intézmények általi felhasználása terén, kiemelve, hogy nagyobb hangsúlyt kell helyezni az 

elszámoltathatóságra és a teljesítményre, továbbá hogy a kiadási eredményekre kell 

összpontosítani. Ezért fontos, hogy a Parlament megvizsgálhassa ezeket az elemeket és 

beszámoltathassa a biztost. A vizsgálathoz való jog kizárólag az biztos meghallgatására 

terjed ki az ESBA irányítása függetlenségének megőrzése érdekében. 

 

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az ESBA célja az unióbeli beruházások 

támogatása, és – az EBB megnövelt 

kockázatviselési képessége révén – a 

legfeljebb 3 000 alkalmazottat 

Az ESBA célja az unióbeli beruházások – 

ideértve uniós tagállamok és harmadik 

országok közötti projekteket is – 
támogatása, és – az EBB megnövelt 
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foglalkoztató vállalkozások számára a 

finanszírozáshoz való jobb hozzáférés 

biztosítása, különös hangsúlyt fektetve a 

kis- és középvállalkozásokra (a 

továbbiakban: ESBA-megállapodás). 

kockázatviselési képessége révén – a 

legfeljebb 3000 alkalmazottat foglalkoztató 

vállalkozások számára a finanszírozáshoz 

való jobb hozzáférés biztosítása, különös 

hangsúlyt fektetve a kis- és 

középvállalkozásokra (a továbbiakban: 

ESBA-megállapodás), összhangban a 

hatékony és eredményes pénzgazdálkodás, 

az átláthatóság, az arányosság, a 

megkülönböztetésmentesség, az egyenlő 

bánásmód és a szubszidiaritás elveivel. 

 

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1a. cikk 

 Fogalommeghatározások 

 E rendelet alkalmazásában a következő 

fogalommeghatározások alkalmazandók: 

 a) „ESBA-megállapodás”: az a jogi 

eszköz, amelyben a Bizottság és az EBB 

rögzíti az ebben a rendeletben az ESBA 

működésére vonatkozóan meghatározott 

feltételeket; 

 b) „nemzeti fejlesztési bank vagy 

intézmény”: hivatásos alapon pénzügyi 

tevékenységeket folytató jogi személy, 

amely egy tagállamtól megbízást kap arra, 

hogy központi, regionális vagy helyi 

szinten, alapvetően nem üzleti alapon 

közcélú fejlesztési tevékenységeket 

végezzen; 

 c) „beruházási platform”: különleges célú 

gazdasági egység, kezelt számla, 

szerződésen alapuló társfinanszírozási 

vagy kockázatmegosztási mechanizmus, 

vagy bármilyen más módon létrehozott 

mechanizmus, amelyen keresztül 

befektetők pénzügyi hozzájárulást 

nyújtanak több beruházási projekt 
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finanszírozása céljából, és amelyek között 

lehetnek egy adott tagállam területén 

végrehajtott több beruházási projektet 

összefogó nemzeti platformok, egy adott 

földrajzi térségben végrehajtott jelentős 

projektekben érdekelt több tagállamot 

összefogó, több országra kiterjedő vagy 

regionális platformok, valamint egy adott 

ágazat beruházási projektjeit összefogó 

tematikus platformok is; 

 d) „kis- és középvállalkozás” (kkv): a 

2003/361/EK bizottsági ajánlásban1a 

meghatározottak szerinti mikro-, kis- és 

középvállalkozás; 

 e) „közepes piaci tőkeértékű vállalat”: 

olyan, legfeljebb 3000 alkalmazottat 

foglalkoztató jogi személy, amely nem 

kkv; 

 f) „ESBA-kedvezményezett”: az ESBA-

megállapodás alapján az EBB által 

végrehajtott, EU által garantált pénzügyi 

eszközök bármely kölcsönfelvevője; 

 g) „kockázatviselési képesség”: az ESBA 

előzetesen átvállalja egy meghatározott 

beruházási projektnek egy EBB által 

kezelt pénzügyi eszközön keresztül történő 

finanszírozásához kapcsolódó lehetséges 

hitelkockázat egy részét olyan módon, 

hogy a portfólió összesített hitelkockázata 

legfeljebb a portfólió uniós garancia által 

fedezett részével egyenlő; 

 ______________ 

 1a A Bizottság 2003. május 6-i 

2003/361/EK ajánlása a mikro-, kis- és 

középvállalkozások meghatározásáról 

(HL L 124., 2003.5.20., 36. o.). 

 

 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az ESBA mint különálló, egyértelműen 

azonosítható és átlátható garanciaeszköz és 

az EBB által kezelt külön számla 

létrehozására vonatkozó rendelkezések; 

a) az ESBA mint különálló, egyértelműen 

azonosítható és átlátható garanciaeszköz és 

az EBB által kezelt külön számla 

létrehozására vonatkozó rendelkezések, 

amelyek tekintetében a Parlament és a 

Tanács az EUMSZ 319. cikkével, 

valamint a 996/2012/EU, Euratom 

rendelet 164., 165. és 166. cikkével 

összhangban határozatban évente 

mentesíti az EBB-t és a Bizottságot; 

 

 

Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

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

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) arra vonatkozó rendelkezések, hogy a 

Bizottság miként vállal teljes felelősséget 

az ESBA által kezelt uniós források 

tényleges felhasználásáért az Európai 

Unióról szóló szerződés (EUSZ) 17. 

cikkének (1) bekezdésében és az Európai 

Unió működéséről szóló szerződés 

(EUMSZ) 317. cikkében előírtak szerint, 

és miként akadályozza meg az 

elszámoltathatóság fellazítását; 

 

 

Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) az ESBA-ra vonatkozó, 3. cikk szerinti 

irányítási rendelkezések, az Európai 

Beruházási Bank alapokmányának sérelme 

nélkül; 

d) az ESBA-ra vonatkozó, 3. cikk szerinti 

irányítási rendelkezések, az Európai 

Beruházási Bank alapokmányának sérelme 

nélkül, beleértve az EBB irányítási 

költségei, valamint az EUSZ 17. cikkének 
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(1) bekezdése, az EUMSZ 317. cikke és a 

966/2012/EU, Euratom rendelet által a 

Bizottságra rótt feladatok végrehajtási 

költségei felső korlátjának 

meghatározását; 

 

Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – g pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

g) az uniós garancia felhasználására 

vonatkozó előírások, többek között a 

meghatározott időkeretek és a fő 

teljesítménymutatók; 

g) az uniós garancia felhasználására 

vonatkozó követelmények, többek között a 

meghatározott időkeretek és a fő 

teljesítménymutatók, amelyeknek célja, 

hogy mérjék az ESBA a növekedés és a 

foglalkoztatás, a belső piacra gyakorolt 

hatás, valamint a kis- és 

középvállalkozások előmozdítása 

tekintetében e rendeletben meghatározott 

célkitűzéseinek megvalósítását; a fent 

említett követelményeket az 

irányítóbizottság szükség esetén a 

körülményekhez igazíthatja; 

Indokolás 

A teljesítményértékelést össze kell kapcsolni az ESBA – különösen a (9)–(14) 

preambulumbekezdésben meghatározott – szakpolitikai célkitűzéseinek elérésével. 

 

 

Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – g a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ga) rendelkezések, amelyek biztosítják, 

hogy a kkv-kat és a mikrovállalkozásokat 

előnyben részesítik az ESBA-

támogatáshoz való hozzáférés során; 
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Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – h pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

h) az EBTP számára szükséges 

finanszírozásra vonatkozó rendelkezések a 

(2) bekezdés harmadik albekezdésének 

megfelelően; 

h) az EBTP jogi formájára, műveleti 

struktúrájára és finanszírozására 
vonatkozó rendelkezések a (2) bekezdés 

harmadik albekezdésének megfelelően; 

 

 

Módosítás  26 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – h a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ha) az EBB-nél az ESBA nevében 

felmerülő kiadások felső korlátjának 

feltétel nélküli meghatározására 

vonatkozó rendelkezések; 

 

 

Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – j a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ja) az ESBA által finanszírozott 

valamennyi projekt Számvevőszék általi 

külső ellenőrzését biztosító rendelkezések. 

 

 

Módosítás  28 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az ESBA-megállapodás előírja, hogy az 

ESBA által támogatott műveletek után az 

Uniót megillető díjazásra az uniós garancia 

lehívásakor teljesítendő kifizetések, 

valamint a (2) bekezdés harmadik 

albekezdése és az 5. cikk (3) bekezdése 

szerinti költségek levonását követően kerül 

sor. 

Az ESBA-megállapodás előírja, hogy az 

ESBA által támogatott műveletek után az 

Uniót megillető díjazásra az uniós garancia 

lehívásakor teljesítendő kifizetések, 

valamint az e cikk (2) bekezdésének 

harmadik albekezdése és az 5. cikk (3) 

bekezdése szerinti költségek levonását 

követően kerül sor, egy feltétel nélküli 

felső korlátig. 

 

 

Módosítás  29 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 2020. december 31-ig tartó időszakban 

az EBTP részbeni finanszírozását az Unió 

biztosítja évi legfeljebb 20 000 000 EUR 

összegig az EBTP által az EBB meglévő 

technikai segítségnyújtásán felül biztosított 

további szolgáltatások esetében. A 2020-at 

követő évek tekintetében az uniós 

hozzájárulás közvetlenül kapcsolódik a 

jövőbeli többéves pénzügyi keretekbe 

foglalt rendelkezésekhez. 

A 2018. december 31-ig tartó időszakban 

az EBTP részbeni finanszírozását az Unió 

biztosítja évi legfeljebb 20 000 000 EUR 

összegig az EBTP által az EBB meglévő 

technikai segítségnyújtásán felül biztosított 

további szolgáltatások esetében. 2018. 

december 31-ig felülvizsgálatot kell 

végezni, hogy értékeljék az EBTP sikerét 

és hozzáadott értékét a 2019. január 1. és 

2020. december 31. közötti második 

finanszírozási időszak megkezdése előtt. A 

2020-at követő évek tekintetében az uniós 

hozzájárulás közvetlenül kapcsolódik a 

jövőbeli többéves pénzügyi keretekbe 

foglalt rendelkezésekhez. 

 

 

Módosítás  30 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ESBA-megállapodás előírja, hogy (1) Az ESBA-megállapodás előírja, hogy a 
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az ESBA-t irányítóbizottság irányítja, 

amely az 5. cikk (2) bekezdésében foglalt 

célokkal összhangban meghatározza a 

stratégiai orientációt, a stratégiai 

eszközelosztást, valamint a működési 

szabályokat és eljárásokat, beleértve az 

ESBA által támogatható projektek 

beruházási politikáját és az ESBA 

kockázati profilját. Az irányítóbizottság a 

tagok közül választ elnököt. 

Bizottság és az EBB az ESBA által kezelt 

összes alappal és garanciával való 

gazdálkodás tekintetében közvetlenül felel 

az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak, és általuk közvetlenül 

elszámoltatható. E célból az ESBA-t 

irányítóbizottságnak kell irányítania, 

amelynek az uniós garancia felhasználása 

vonatkozásában, az 5. cikk (2) 

bekezdésében foglalt célokkal összhangban 

meg kell határoznia a stratégiai 

orientációt, a stratégiai eszközelosztást, 

valamint a működési szabályokat és 

eljárásokat, beleértve az ESBA által 

támogatható projektek beruházási 

politikáját és az ESBA kockázati profilját. 

Az irányítóbizottság a tagok közül választ 

elnököt. 

 

 

Módosítás  31 

Rendeletre irányuló javaslat 

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

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az elnök a beruházási bizottság 3. cikk (4) 

bekezdésében említett ügyvezető 

igazgatójával együtt évente legalább 

egyszer közös meghallgatáson jelentést 

tesz az ESBA tevékenységeinek 

eredményeiről az Európai Parlament 

illetékes bizottságainak. 

 

 

Módosítás  32 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az irányítóbizottság konszenzussal hoz 

határozatot. 

Az irányítóbizottság konszenzussal hozza 

meg határozatait. Ezeket a határozatokat 
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a nyilvánosság számára hozzáférhetővé 

kell tenni. 

 

 

Módosítás  33 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Az ESBA-megállapodás rendelkezik 

egy tanácsadó testület létrehozásáról. A 

tanácsadó testület a 4. cikk értelmében 

uniós garanciával fedezett nemzeti vagy 

helyi szintű projektekben részt vevő összes 

bank, köztük a nemzeti fejlesztési bankok 

képviselőiből áll. 

 A tanácsadó testület évente egyszer 

ülésezik Luxembourgban az EBB 

helyiségeiben. Az ülésre az EBB 

szervezésében kerül sor. A tanácsadó 

bizottság tagjai közötti minden egyéb 

kommunikáció írásban történik, amelyet 

egy év után közzétesznek. A tanácsadó 

testület kutatással támogathatja az 

irányítóbizottságot, a beruházási 

bizottságot és az ügyvezető igazgatót az 

ESBA műveleteinek folyamatos javítása 

érdekében. A testület valamennyi költségét 

és utazási kiadását azok a szervezetek 

viselik, amelyek képviseltetve kívánnak 

lenni a testületben. 

 

 

Módosítás  34 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az ügyvezető igazgatót és a helyettesét a 

Bizottság és az EBB együttes javaslata 

alapján az irányítóbizottság nevezi ki 

Az ügyvezető igazgatót és a helyettesét a 

Bizottság és az EBB együttes javaslata 

alapján, az Európai Parlament 
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három évre, határozott idejű, megújítható 

megbízatással. 

jóváhagyását követően az irányítóbizottság 

nevezi ki három évre, határozott idejű, egy 

alkalommal megújítható megbízatással. 

 

 

Módosítás  35 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) Az irányítóbizottság meghallgatását 

követően, az EBB jóváhagyásával a 

Bizottság az Európai Parlament elé 

terjeszti az ügyvezető igazgatói és helyettes 

ügyvezető igazgatói posztra javasolt 

jelöltek szűkített listáját. 

 Az EBB jóváhagyását követően a 

Bizottság jóváhagyás céljából az Európai 

Parlament elé terjeszti az ügyvezető 

igazgató és a helyettes ügyvezető igazgató 

kinevezésére irányuló javaslatot. E 

javaslat jóváhagyását követően az 

irányítóbizottság hároméves, egy 

alkalommal megújítható időtartamra 

kinevezi az ügyvezető igazgatót és 

helyettes ügyvezető igazgatót. 

 

 

Módosítás  36 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az ESBA-megállapodás előírja, hogy az 

ESBA keretében beruházási bizottságot 

kell létrehozni, amelynek feladata a 

potenciális műveletek vizsgálata az ESBA 

beruházási szabályainak megfelelően, 

valamint a műveletek uniós garancia révén 

történő támogatásának jóváhagyása az 5. 

cikknek megfelelően, tekintet nélkül a 

Az ESBA-megállapodás előírja, hogy az 

ESBA keretében beruházási bizottságot 

kell létrehozni. A beruházási bizottság 

feladata a potenciális műveletek vizsgálata 

az ESBA beruházási szabályainak 

megfelelően, valamint azon műveletek 

uniós garancia révén történő 

támogatásának jóváhagyása 
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műveletek földrajzi elhelyezkedésére. 

 a) az 5. cikknek megfelelően; 

 b) összhangban az 1316/2013/EU rendelet 

és az 1315/2013/EU rendelet általános 

céljaival, valamint az éves TEN-T 

munkaprogramokkal; 

 c) bizonyított gazdasági, társadalmi és 

fenntartható hozzáadott értéket teremtve 

az Európai Unióban a munkahelyek, a 

készségek, az innováció és a 

versenyképesség fejlesztésével, ami a 

meglévő uniós alapok és eszközök 

segítségével nem lett volna végrehajtható; 

 d) tekintet nélkül a műveletek Unión 

belüli földrajzi elhelyezkedésére. 

 

 

Módosítás  37 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A beruházási bizottság hat független 

szakértőből és az ügyvezető igazgatóból 

áll. A független szakértőknek jelentős és 

releváns piaci szakértelemmel kell 

rendelkezniük a projektfinanszírozás terén; 

az irányítóbizottság nevezi ki őket 

határozott idejű, megújítható megbízatással 

három évre. 

A beruházási bizottság nyolc független 

szakértőből és az ügyvezető igazgatóból 

áll. A független szakértőknek jelentős piaci 

szakértelemmel kell rendelkezniük a 

projektstrukturálás és 
projektfinanszírozás, valamint a 

makroökonómia területén. A beruházási 

bizottság tagjait nyílt és átlátható 

kiválasztási eljárás alapján az 

irányítóbizottság nevezi ki határozott idejű, 

megújítható megbízatással három évre. 

 Ebből a célból az irányítóbizottság egy 

legalább 16 szakértőből (8 férfi és 8 nő) 

álló listát állít össze, és azt benyújtja az 

Európai Parlamenthez. A listán szereplő 

szakértők meghallgatását követően az 

Európai Parlament határozatot fogad el, 

amelyben a szakértők közül nyolcat 

kinevezésre javasol az 

irányítóbizottságnak. 
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Módosítás  38 

Rendeletre irányuló javaslat 

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

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A beruházási bizottság minden egyes 

tagjának önéletrajzát és érdekeltségi 

nyilatkozatát nyilvánossá kell tenni, 

azokat gyakran aktualizálni kell, 

érvényességüket pedig a Bizottság és az 

EBB alaposan ellenőrzi. 

 

 

Módosítás  39 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A beruházási bizottság döntéseit egyszerű 

többséggel hozza. 

A beruházási bizottság döntéseit egyszerű 

többséggel hozza. A döntések függetlenek, 

mentesek minden indokolatlan 

befolyásolástól, valamint elérhetők a 

nyilvánosság számára. 

 

 

Módosítás  40 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 3a. cikk 

 Az ESBA-ra és az EBTP-re vonatkozó 

pénzügyi szabályok 

 Az ESBA-ra és az EBTP-re alkalmazandó 

pénzügyi szabályokat az irányítóbizottság 

fogadja el. Ezek a szabályok nem 
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térhetnek el a 966/2012/EK, Euratom 

rendelettől. 

 Az ESBA-megállapodásról folytatott 

tárgyalások keretében az ESBA 

létrehozása előtt vagy az irányítóbizottság 

hivatalos felkérésére a Bizottságot fel 

lehet hatalmazni arra, hogy kellően 

indokolt esetekben átmeneti pénzügyi 

szabályok formájában az EUMSZ 290. 

cikke és az e rendelet 17. cikke szerinti 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

útján lehetővé tegye az eltéréseket. Ezek 

az átmeneti pénzügyi szabályok legfeljebb 

három évig, illetve addig az időpontig 

érvényesek, amikor a Parlament és a 

Tanács az ESBA különleges 

követelményeinek beépítése céljából 

módosítja a 966/2012/EK, Euratom 

rendeletet. 

 

 

 

Módosítás  41 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az Unió garanciát nyújt (a továbbiakban: 

uniós garancia) az EBB-nek az e rendelet 

hatálya alá tartozó, Unión belül 

végrehajtott finanszírozási vagy beruházási 

műveletekhez. Az uniós garanciát a 6. 

cikkben említett eszközök tekintetében 

azonnal lehívható garanciaként kell 

nyújtani. 

(1) Az Unió garanciát nyújt (a 

továbbiakban: uniós garancia) az EBB-nek 

az e rendelet hatálya alá tartozó, Unión 

belül végrehajtott finanszírozási vagy 

beruházási műveletekhez. Az uniós 

garanciát a 966/2012/EU, Euratom 

rendelet 58. cikkének c) pontjával 

összhangban a nemzeti fejlesztési 

bankoknak vagy intézményeknek, 

valamint a beruházási platformoknak is 

biztosítani kell. Az uniós garanciát a jelen 

rendelet 6. cikkében említett támogatható 

eszközök tekintetében azonnal lehívható 

garanciaként kell nyújtani. 

 (2) Az ESBA kedvezményezettjeinek a 

Bizottsággal szembeni függő követeléseit 
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az uniós garanciára kell korlátozni. 

 

 

Módosítás  42 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az uniós garancia az EBB-nek a 3. cikk 

(5) bekezdésében említett beruházási 

bizottság által jóváhagyott finanszírozási és 

beruházási műveleteihez vagy az EBB 

finanszírozási és beruházási műveleteinek 

EBA általi végrehajtása céljából biztosított 

finanszírozáshoz nyújtható a 7. cikk (2) 

bekezdésének megfelelően. Az érintett 

műveletek összhangban vannak az uniós 

szakpolitikákkal és támogatják a következő 

általános célok valamelyikét: 

(2) Az uniós garancia csakis az EBB-nek a 

3. cikk (5) bekezdésében említett 

beruházási bizottság által jóváhagyott 

finanszírozási és beruházási műveleteihez 

vagy az EBB finanszírozási és beruházási 

műveleteinek az EBA általi, a 7. cikk (2) 

bekezdésének megfelelő, a beruházási 

bizottság által jóváhagyott végrehajtása 

céljából biztosított finanszírozáshoz 

nyújtható. 

 Az első albekezdésben említett műveletek 

összhangban vannak az uniós 

szakpolitikákkal, gazdasági és technikai 

szempontból életképesek, lehetőség szerint 

a maximális mértékben mobilizálják a 

magántőkét, kiegészítik a meglévő uniós 

alapokat és támogatási programokat, 

európai hozzáadott értéket hoznak létre, 

hozzájárulnak az Európa 2020 célok 

eléréséhez és támogatják a következő 

általános célok valamelyikét: 

 

 

Módosítás  43 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) infrastruktúra-fejlesztés, többek között a 

közlekedés területén, mindenekelőtt az 

ipari központokban; energiaügy, 

elsősorban az energiahálózatok 

a) infrastruktúra-fejlesztés, többek között a 

közlekedés területén, mindenekelőtt a 

tiszta városi közlekedés és az 

1315/2013/EU rendeletben meghatározott 
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összekapcsolása; valamint a digitális 

infrastruktúra; 
transzeurópai közlekedési hálózathoz 

kapcsolódó projektek érdekében; 

energiaügy, elsősorban az energiahálózatok 

összekapcsolása; valamint a digitális 

infrastruktúra; 

 

 

Módosítás  44 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az Európai Beruházási Bank 

alapokmánya 17. cikkének megfelelően az 

EBB a finanszírozási műveletek 

kedvezményezettjeire terheli az ESBA-hoz 

kapcsolódó költségeit.  

A második és harmadik albekezdés sérelme 

nélkül az uniós költségvetés nem fedezi az 

e rendelet keretében az EBB által 

végrehajtott finanszírozási és beruházási 

tevékenységekhez kapcsolódóan az EBB-

nél felmerült igazgatási kiadásokat vagy 

bármely egyéb díjat. 

(3) Az Európai Beruházási Bank 

alapokmánya 17. cikkének megfelelően az 

EBB az ESBA-megállapodásban előírt, 

feltétel nélküli felső korlátig a 

finanszírozási műveletek 

kedvezményezettjeire terheli az ESBA-hoz 

kapcsolódó költségeit. Az EBB nem 

behajtható költségeinek kockázatát teljes 

mértékben az EBB viseli. E bekezdés 
második és harmadik albekezdésének 

sérelme nélkül az uniós költségvetés nem 

fedezi az e rendelet keretében az EBB által 

végrehajtott finanszírozási és beruházási 

tevékenységekhez kapcsolódóan az EBB-

nél felmerült igazgatási kiadásokat vagy 

bármely egyéb díjat. 

 

 

Módosítás  45 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az EBB a 2. cikk (1) bekezdésének e) 

pontja szerint a teljes fennálló uniós 

garanciakötelezettség 1 %-ának megfelelő 

kumulált maximális felső korlát erejéig 

lehívhatja az uniós garanciát azon 

költségek fedezése céljából, amelyek a 

finanszírozási műveletek 

Az EBB a 2. cikk (1) bekezdésének e) 

pontja szerint az ESBA-megállapodásban 

előírt, feltétel nélküli felső korlát erejéig 

lehívhatja az uniós garanciát azon 

költségek fedezése céljából, amelyek a 

finanszírozási műveletek 

kedvezményezettjeinek való felszámítás 
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kedvezményezettjeinek való felszámítás 

során nem kerültek behajtásra. 

során nem kerültek behajtásra. 

 

 

Módosítás  46 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Amennyiben az EBB az ESBA nevében a 

7. cikk (2) bekezdésének megfelelően 

uniós garanciával fedezett finanszírozást 

nyújt az EBA-nak, az EBB díjai fedezhetők 

az uniós költségvetésből. 

Amennyiben az EBB az ESBA nevében a 

7. cikk (2) bekezdésének megfelelően 

uniós garanciával fedezett finanszírozást 

nyújt az EBA-nak, az EBB díjai fedezhetők 

az uniós költségvetésből. A díjakra az 

ESBA-megállapodásban feltétel nélküli 

felső korlátot kell megállítani. 

 

 

Módosítás  47 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Feltéve, hogy valamennyi releváns 

jogosultsági kritérium teljesül, a 

tagállamok felhasználhatják az európai 

strukturális és beruházási alapokat azon 

támogatható projektek finanszírozásához 

való hozzájárulásra, amelyeket az EBB az 

uniós garancia fedezete mellett finanszíroz. 

(4) Feltéve, hogy valamennyi releváns 

jogosultsági kritérium teljesül, a 

tagállamok felhasználhatják az európai 

strukturális és beruházási alapokat azon 

támogatható projektek finanszírozásához 

való hozzájárulásra, amelyeket az EBB az 

uniós garancia fedezete mellett finanszíroz. 

Amennyiben e támogatható projektek 

irányítása és ellenőrzése tekintetében több 

uniós jogi keret is alkalmazandó, úgy a 

966/2012/EU, Euratom rendelet és a 

vonatkozó ágazati finanszírozási 

jogszabályok élveznek elsőbbséget. 

 

 

Módosítás  48 

Rendeletre irányuló javaslat 
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6 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az 5. cikk (2) bekezdésének 

alkalmazásában az EBB az uniós garanciát 

alapvetően portfólióalapon fordítja az 

eszközök kockázatának fedezésére. 

Az 5. cikk (2) bekezdésének 

alkalmazásában az EBB az uniós garanciát 

kizárólag a támogatható eszközök 

hitelkockázatának fedezésére fordítja. Az 

uniós garancia kizárólag a beruházási 

bizottság által jóváhagyott projektek 

finanszírozásához felhasznált 

támogatható eszközök portfóliója alapján 

használható fel. 

 

 

Módosítás  49 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az EBB számára a (2) bekezdésnek 

megfelelően biztosított uniós garancia 

összege 16 000 000 000 EUR, amelyből 

legfeljebb 2 500 000 000 EUR juttatható az 

EBB által az EBA-nak nyújtott 

finanszírozáshoz. A 8. cikk (9) 

bekezdésének sérelme nélkül az EBB 

számára biztosított garancia keretében 

teljesített uniós kifizetések összesítve nem 

haladhatják meg a garancia összegét. 

(1) Az EBB számára a (2) bekezdésnek 

megfelelően biztosított uniós garancia 

összege 16 000 000 000 EUR, amelyből 

legfeljebb 2 500 000 000 EUR juttatható az 

EBB által az EBA-nak nyújtott 

finanszírozáshoz. A 8. cikk (9) 

bekezdésének sérelme nélkül az EBB 

számára biztosított garancia keretében 

teljesített uniós kifizetések összesítve nem 

haladhatják meg a garancia összegét, 

kizárva ezzel az uniós költségvetésre 

háruló függő kötelezettségeket. A végső 

kedvezményezettek Unióval szembeni, e 

garanciát meghaladó követelései 

kizárandók. 

 

 

Módosítás  50 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 2 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az ügyvezető igazgató a nyilvánosság 

számára könnyen hozzáférhetővé teszi és 

rendszeresen frissíti az uniós garanciával 

fedezett portfóliók kockázati mértékét, 

valamint azt a módszert és azokat az 

adatokat, amelyekkel egy adott 

eszközportfólió kockázatát meghatározták. 

 

 

Módosítás  51 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Amennyiben az EBB az ESBA-

megállapodással összhangban lehívja az 

uniós garanciát, az Unió a szóban forgó 

megállapodás feltételeinek megfelelően 

igény szerint teljesít kifizetést. 

(3) Amennyiben az EBB az ESBA-

megállapodással összhangban lehívja az 

uniós garanciát, az Unió a szóban forgó 

megállapodás feltételeinek megfelelően 

igény szerint teljesít kifizetést. E kifizetés 

az EBB által meghatározott uniós 

garanciából még le nem hívott összegre 

korlátozódik. Minden további veszteséget 

és kockázatot a portfólióhoz hozzájáruló 

egyéb szereplők és a projektekben érdekelt 

felek viselnek. Az Unió nem vállal az 

uniós garanciát meghaladó függő 

kötelezettségeket. 

 

 

Módosítás  52 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Az ESBA-megállapodásban az Unió 

számára általános mentességet és 

felmentést kell biztosítani az ESBA 

kedvezményezettjei által a Bizottsággal 

szemben benyújtott, az uniós garanciát 
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meghaladó követelésekkel szemben. 

 

 

Módosítás  53 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) kifizetések az Unió általános 

költségvetéséből, 

a) hozzájárulások az Unió általános 

költségvetéséből, 

 

 

Módosítás  54 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Kezdetben a célösszeget a (2) bekezdés a) 

pontjában említett források fokozatos 

befizetésével kell elérni. Amennyiben a 

garanciaalap kezdeti létrehozása során 

garancialehívásokra került sor, a 

garanciaalap (2) bekezdés b), c) és d) 

pontjában előírt forrásai egy, a 

garancialehívások összegének megfelelő 

összegig szintén hozzájárulnak a célösszeg 

eléréséhez. 

Kezdetben a célösszeget a (2) bekezdés a) 

pontjában említett források fokozatos 

befizetésével kell elérni, majd ezt követően 

a garanciaalap (2) bekezdés b), c) és d) 

pontjában előírt forrásait kell igénybe 

venni. 

 

 

Módosítás  55 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 

a 17. cikknek megfelelően felhatalmazáson 

alapuló jogi aktust fogadjon el az (5) 

bekezdésben előírt célösszeg legfeljebb 

10 %-kal történő kiigazítása 

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 

17. cikknek megfelelően felhatalmazáson 

alapuló jogi aktust fogadjon el az e cikk (5) 

bekezdésében előírt célszint legfeljebb 

10%-kal történő kiigazítása 
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vonatkozásában, hogy a célösszeg jobban 

tükrözze az uniós garancia lehívásának 

kockázatát. 

vonatkozásában, hogy a célszint jobban 

tükrözze az uniós garancia lehívásának 

kockázatát. Abban az esetben, ha nem 

elegendő a garanciavállalási kötelezettség 

50%-os kifizetése, a Bizottság a likviditási 

tartalék emelésére tesz javaslatot, 

feltüntetve a további kifizetési 

előirányzatok eredetét, a végső döntést 

pedig a Parlament és a Tanács hozza meg. 

Indokolás 

Az Európai Számvevőszék ESBA-ról szóló 4/2015. sz. véleményének 37. bekezdésében 

foglaltak átvétele. 

 

 

Módosítás  56 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 8 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) 2019. január 1-jétől, amennyiben a 

garanciából történő lehívások 

következtében a garanciaalap szintje nem 

éri el a célösszeg 50 %-át, a Bizottság 

jelentést nyújt be a garanciaalap 

feltöltéséhez esetleg szükséges rendkívüli 

intézkedésekről. 

(8) 2018. január 1-jétől, amennyiben a 

garanciából történő lehívások 

következtében a garanciaalap forrásai nem 

érik el a célösszeg 50%-át, a Bizottság 

jelentést nyújt be a garanciaalap 

feltöltéséhez esetleg szükséges rendkívüli 

intézkedésekről. A Bizottság, ha 

szükségesnek tartja, ajánlásokat terjeszt 

elő a garanciaalap szintjének 

kiigazítására vonatkozóan. 

Indokolás 

Az Európai Számvevőszék ESBA-ról szóló 4/2015. sz. véleményének 37. bekezdésében 

foglaltak átvétele. 

 

 

Módosítás  57 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 9 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9a) Az ESBA-hoz és az Unió pénzügyi 

felelősségvállalásához kapcsolódó 

költségvetési kiadás semmiképpen sem 

haladhatja meg az adott eszközzel 

kapcsolatban tett költségvetési 

kötelezettségvállalást, ami által 

elkerülhetők az uniós költségvetést terhelő 

függő kötelezettségek. 

Indokolás 

Az ESBA-rendelet szövegének kifejezetten tartalmaznia kell, hogy az Unió költségvetése nem 

viselhet olyan felelősséget, amely meghaladja a garancia költségvetéséhez való, magában a 

rendeletben meghatározott hozzájárulást. 

 

Módosítás  58 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság és az EBB a tagállamok 

támogatásával előmozdítja a jelenlegi és a 

potenciális jövőbeli uniós beruházási 

projektek átlátható portfóliójának 

létrehozását. A portfólió nem befolyásolja 

a 3. cikk (5) bekezdésének megfelelően 

kiválasztott végső projekteket. 

(1) A Bizottság és az EBB a tagállamok 

támogatásával előmozdítja a jelenlegi és a 

potenciális jövőbeli uniós beruházási 

projektek átlátható portfóliójának 

létrehozását. A portfólió csak láthatósági 

célokat szolgál, illetve tájékoztatást nyújt a 

befektetők számára, nem befolyásolja 

azonban a 3. cikk (5) bekezdésének 

megfelelően kiválasztott végső projekteket. 

 

 

Módosítás  59 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottság és az EBB rendszeres és 

strukturált alapon összeállítja, frissíti és 

terjeszti az olyan aktuális és jövőbeli 

(2) A Bizottság és az EBB rendszeres és 

strukturált alapon összeállítja, frissíti és 

nyilvánosan elérhető projektadatbázis 
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beruházásokra vonatkozó információkat, 

amelyek jelentős mértékben 

hozzájárulnak az uniós szakpolitikai célok 

eléréséhez. 

révén terjeszti az összes aktuális és 

jövőbeli beruházásra vonatkozó 

információkat. 

 

 

Módosítás  60 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A tagállamok rendszeres és strukturált 

alapon összeállítják, frissítik és terjesztik 

az aktuális és jövőbeli beruházásokra 

vonatkozó információkat a területükre 

vonatkozóan. 

(3) A tagállamok rendszeres és strukturált 

alapon összeállítják, az EBB-vel együtt 

frissítik és terjesztik az aktuális és jövőbeli 

beruházásokra vonatkozó információkat a 

területükre vonatkozóan. 

 

 

Módosítás  61 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az EBB – adott esetben az EBA-val 

együttműködve – félévente jelentést tesz a 

Bizottságnak az EBB által e rendelet 

keretében végrehajtott finanszírozási és 

beruházási műveletekről. A jelentés 

tartalmazza az uniós garancia 

felhasználására vonatkozó előírásoknak 

való megfelelés és a 2. cikk (1) 

bekezdésének g) pontja alapján 

megállapított fő teljesítménymutatók 

értékelését. A jelentés a statisztikai, 

pénzügyi és számviteli adatokat az EBB 

egyes finanszírozási és beruházási 

műveleteire vonatkozóan és összesített 

alapon is tartalmazza. 

(1) Az EBB – adott esetben az EBA-val 

együttműködve – félévente jelentést tesz az 

Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a 

Bizottságnak az EBB által e rendelet 

keretében végrehajtott finanszírozási és 

beruházási műveletekről. A két jelentés 

egyikét kellő időben kell elkészíteni ahhoz, 

hogy a Bizottság a releváns információkat 

beépíthesse az éves jelentésbe, amely 
tartalmazza az uniós garancia 

felhasználására vonatkozó előírásoknak 

való megfelelés és a 2. cikk (1) 

bekezdésének g) pontja alapján 

megállapított fő teljesítménymutatók 

értékelését. A jelentés a statisztikai, 

pénzügyi és számviteli adatokat az EBB 

egyes finanszírozási és beruházási 

műveleteire vonatkozóan és összesített 
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alapon is tartalmazza. 

Indokolás 

Az Európai Számvevőszék ESBA-ról szóló 4/2015. sz. véleményének 40. bekezdésében 

foglaltak átvétele. 

 

Módosítás  62 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az EBB – adott esetben az EBA-val 

együttműködve – évente jelentést tesz az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az 

EBB által végrehajtott finanszírozási és 

beruházási műveletekről. A jelentést 

nyilvánosságra kell hozni és annak 

tartalmaznia kell a következőket: 

(2) Az EBB – adott esetben az EBA-val 

együttműködve – évente jelentést tesz az 

Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a 

Számvevőszéknek az EBB által e rendelet 

értelmében végrehajtott finanszírozási és 

beruházási műveletekről. Az éves jelentést 

nyilvánosságra kell hozni és annak 

tartalmaznia kell a következőket: 

 

 

Módosítás  63 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az EBB finanszírozási és beruházási 

műveleteinek értékelése a műveletek, 

ágazatok, országok és régiók szintjén, 

valamint a műveletek e rendelettel való 

összhangjának értékelése, és értékelés az 

EBB finanszírozási és beruházási 

műveleteinek az 5. cikk (2) bekezdésében 

megállapított célok közötti eloszlásáról; 

a) az EBB finanszírozási és beruházási 

műveleteinek értékelése a műveletek, 

ágazatok, országok és régiók szintjén, 

valamint a műveletek e rendelettel és a 

966/2012/EU, Euratom rendelettel való 

összhangjának értékelése, és értékelés az 

EBB finanszírozási és beruházási 

műveleteinek a következő célok közötti 

eloszlásáról; 

 

 

Módosítás  64 

Rendeletre irányuló javaslat 
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10 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az EBB finanszírozási és beruházási 

műveletei hozzáadott értékének, a 

magánszektorbeli források 

mozgósításának, a becsült és a tényleges 

eredményeknek és az EBB finanszírozási 

és beruházási műveletei összesített 

eredményének és hatásának értékelése; 

b) a projektek hozzáadott értékének és 

teljesítményének a projekt lejáratakor a 

befektetés becsült és megvalósult 

megtérülése szerinti értékelése, az ESBA-

műveletek kiegészítő jellegének értékelése 

az szokásos EBB-műveletekkel összevetve, 

az EBB finanszírozási és beruházási 

műveletei hozzáadott értékének, a 

magánszektorbeli források 

mozgósításának, a becsült és a tényleges 

eredményeknek és az EBB finanszírozási 

és beruházási műveletei összesített 

eredményének és hatásának értékelése; 

 

 

Módosítás  65 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) az EBB finanszírozási és beruházási 

műveleteinek célzott és elért tőkeáttételi 

hatása; 

 

 

Módosítás  66 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 bekezdés – b b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 bb) a közlekedés tekintetében az 

1315/2013/EU rendelet, az 

energiahálózatok tekintetében a 

347/2013/EU rendelet és a távközlési 

infrastruktúra tekintetében a 

283/2014/EU rendelet céljaihoz való 

hozzájárulás értékelése; 
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Módosítás  67 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) az EBB finanszírozási és beruházási 

műveletei kedvezményezettjeinek jutó 

pénzügyi előny értékelése, összevont 

alapon; 

c) a kedvezményezetteknek jutó összeg, 

valamint az EBB finanszírozási és 

beruházási műveleteinek értékelése, 

összevont alapon; 

 

 

 

Módosítás  68 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) az EBB finanszírozási és beruházási 

műveletei minőségének értékelése; 

d) az EBB finanszírozási és beruházási 

műveletei hozzáadott értékének és az ezen 

műveletekhez kapcsolódó kockázatoknak 

az értékelése; 

 

 

Módosítás  69 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da) az EBB finanszírozási és beruházási 

műveleteinek végrehajtásába bevont 

pénzügyi közvetítők listája, beleértve a 14. 

és 15. cikk alkalmazásával kapcsolatos 

kérdéseket; 
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Módosítás  70 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 bekezdés – d b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 db) az ESBA-kedvezményezettek listája, 

beleértve az ESBA-megállapodás alapján 

az EBB által végrehajtott, az Unió által 

garantált pénzügyi eszközök hitelfelvevőit; 

 

 

Módosítás  71 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) az uniós garancia lehívására vonatkozó 

részletes információk; 

e) az uniós garancia lehívására vonatkozó 

részletes információk, veszteségek, 

megtérülések, beszedett összegek és 

bármilyen más kapott befizetés; 

 

 

Módosítás  72 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) a tőkebefektetések értéke az előző 

évekre tekintettel, valamint a tőkeeszközök 

értékvesztésének halmozott adatai; 

 

Módosítás  73 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 bekezdés – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) az ESBA pénzügyi kimutatásai. f) az ESBA pénzügyi kimutatásai, egy 

független, külső könyvvizsgáló 
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véleményével együtt; 

Indokolás 

Magától értetődő. 

 

 

Módosítás  74 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fa) részletes információk azokról a 

projektekről, amelyek hozzájárulást 

kaptak az európai strukturális és 

beruházási alapokból azon támogatható 

projektek finanszírozásához, amelyekbe az 

EBB az uniós garancia fedezete mellett 

befektet az 5. cikk (4) bekezdésének 

megfelelően; 

 

 

Módosítás  75 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 bekezdés – f b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fb) az EBB finanszírozási és beruházási 

műveleteire vonatkozó statisztikai, 

pénzügyi és számviteli adatok, összesített 

alapon. 

 

 

Módosítás  76 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az uniós garanciával fedezett (3) Az uniós garanciával fedezett 
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kockázatokkal kapcsolatban a Bizottság 

által elvégzendő számviteli és jelentéstételi 

feladatok, valamint a garanciaalap 

irányítása céljából az EBB – adott esetben 

az EBA-val együttműködve – évente 

benyújtja a Bizottságnak a következőket: 

kockázatokkal kapcsolatban a Bizottság 

által elvégzendő számviteli és jelentéstételi 

feladatok, valamint a garanciaalap 

irányítása céljából az EBB – adott esetben 

az EBA-val együttműködve – évente 

benyújtja a Bizottságnak és a 

Számvevőszéknek a következőket: 

 

 

Módosítás  77 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 3 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az EBB finanszírozási és beruházási 

műveleteire vonatkozó EBB- és EBA-

kockázatértékelés és besorolási 

információk; 

a) az EBB és az EBA által készített, az 

EBB e rendelet szerinti finanszírozási és 

beruházási műveleteire vonatkozó 

kockázatértékelés és besorolási 

információk; 

 

 

Módosítás  78 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 3 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az Unió fennálló pénzügyi 

kötelezettségei az EBB finanszírozási és 

beruházási műveleteire nyújtott garanciák 

tekintetében, egyedi műveletekre lebontva; 

b) az Unió fennálló pénzügyi 

kötelezettségei az EBB e rendelet szerinti 

finanszírozási és beruházási műveleteire 

nyújtott garanciák tekintetében, egyedi 

műveletekre lebontva; 

 

 

Módosítás  79 

Rendeletre irányuló javaslat 

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

 ca) a veszélyeztetett érték és más kockázati 

intézkedések kidolgozása valamennyi 

projektportfólióhoz és valamennyi 

támogatható eszköztípus portfóliójára; 

 

 

Módosítás  80 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A Bizottság minden év június 30-ig az 

előző naptári évre vonatkozó éves jelentést 

küld az Európai Parlamentnek, a 

Tanácsnak és a Számvevőszéknek a 

garanciaalap helyzetéről és irányításáról. 

(6) A Bizottság minden év március 31-ig 

elküldi az Európai Parlamentnek, a 

Tanácsnak és a Számvevőszéknek az előző 

naptári évre vonatkozó, a 966/2012/EU, 

Euratom rendelet szerinti éves 

beszámolót, pénzügyi kimutatást és az 

ESBA helyzetéről és irányításáról szóló 

éves jelentést. A jelentés az uniós garancia 

szintjének megfelelőségéről is 

tájékoztatást ad, és szükség esetén 

ajánlásokat tesz e szint kiigazítására. 

 

Indokolás 

Az Európai Számvevőszék ESBA-ról szóló 4/2015. sz. véleményének 37. és 41. bekezdésében 

foglaltak átvétele. 

 

 

Módosítás  81 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Európai Parlament kérésére az 

ügyvezető igazgató részt vesz az Európai 

Parlament által az ESBA teljesítménye 

kapcsán tartott meghallgatáson. 

(1) Az Európai Parlament kérésére és 

legalább évente kétszer az ügyvezető 

igazgató, az irányítóbizottság elnöke, az 

uniós költségvetésért felelős biztos és az 

EBB igazgatótanácsának elnöke részt 
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vesz az Európai Parlament által tartott, az 

ESBA teljesítményével és 

pénzgazdálkodásával, illetve az éves 

mentesítéssel kapcsolatos 

meghallgatásokon. 

 

 

 

Módosítás  82 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az Európai Parlament kérésére az 

uniós költségvetésért felelős biztos részt 

vesz az Európai Parlament által az uniós 

források garanciaalapban történő 

felhasználása kapcsán tartott 

meghallgatáson. 

Indokolás 

Mivel a garanciaalap jelentős mértékben reallokált uniós költségvetési pénzeszközökből áll 

majd, a Parlamentnek jogának kell lennie arra, hogy a Parlament elé hívja az uniós 

költségvetésért felelős biztost, hogy vizsgálja az uniós költségvetés felhasználását, különösen 

a teljesítményre és a költési eredményekre tekintettel. 

 

 

Módosítás  83 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az ügyvezető igazgató szóban vagy 

írásban válaszol az Európai Parlament által 

az ESBA-hoz címzett kérdésekre, minden 

esetben a kérdés kézhezvételétől számított 

öt héten belül. 

(2) Az ügyvezető igazgató, az ESBA 

irányítóbizottságának elnöke, az uniós 

költségvetésért felelős biztos és az EBB 

igazgatótanácsának elnöke szóban vagy 

írásban válaszol az Európai Parlament által 

az ESBA-hoz címzett kérdésekre, minden 

esetben a kérdés kézhezvételétől számított 

négy héten belül. 
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Módosítás  84 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A Bizottság az EBB-vel és adott 

esetben az EBA-val együttműködve 

jelentést tesz az ESBA pénzügyi 

teljesítményéről az EUMSZ 318. cikkében 

említett értékelő jelentésében. 

Indokolás 

A Bizottság mentesítéséről szóló legutóbbi állásfoglalásaiban az Európai Parlament kérte, 

hogy a Bizottság által az EUMSZ 318. cikke értelmében kidolgozott értékelő jelentés 

elsősorban a növekedési és foglalkoztatási stratégiára összpontosítson. E kérést „Az elért 

eredmények alapján az Unió pénzügyi helyzetének értékeléséről: új eszköz az Európai 

Bizottság továbbfejlesztett mentesítési eljárásához” című saját kezdeményezésű jelentés is 

megismételte (lásd a 2013/2172(INI) 11. pontját). 

 

 

Módosítás  85 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 3 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3b) Az EBB az Európai Parlament 

kérésére a mentesítési eljárás során 

keletkező bármely információt elküld az 

Európai Parlamentnek. 

 

 

Módosítás  86 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Legkésőbb [PO insert date: 18 months after 

the entry into force of this Regulation]-ig 

az EBB értékeli az ESBA működését. Az 

EBB benyújtja értékelését az Európai 

Legkésőbb [PO insert date: 12 months after 

the entry into force of this Regulation]-ig 

az EBB értékeli az ESBA működését az 

alprogramokra épülő ESBA-projektekre 
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Parlamentnek, a Tanácsnak és a 

Bizottságnak; 
tekintettel is, és értékeli a megcélzott 

beruházások életciklusát. Az EBB 

benyújtja értékelését az Európai 

Parlamentnek, a Tanácsnak és a 

Bizottságnak. Az értékelést a 

Számvevőszék véleménye egészíti ki. 

 

 

Módosítás  87 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Legkésőbb [PO insert date: 18 months 

after the entry into force of this 

Regulation]-ig a Bizottság értékeli az uniós 

garancia felhasználását és a garanciaalap 

működését, beleértve a forrásoknak a 8. 

cikk (9) bekezdése szerinti felhasználását. 

A Bizottság benyújtja értékelését az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.. A 

Bizottság benyújtja értékelését az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak. 

Legkésőbb [PO insert date: 12 months after 

the entry into force of this Regulation]-ig a 

Bizottság értékeli az uniós garancia 

felhasználását és a garanciaalap 

működésére tekintettel az alprogramokra 

épülő garanciák kedvezményezett 

projektjeire is, és értékeli a célzott 

beruházások életciklusát, beleértve a 

forrásoknak a 8. cikk (9) bekezdése szerinti 

felhasználását. A Bizottság benyújtja 

értékelését az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak. Az értékelést a Számvevőszék 

véleménye egészíti ki. 

 

 

Módosítás  88 

Rendeletre irányuló javaslat 

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

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az Európai Parlament vagy a Tanács 

kérésére független külső felek értékelik az 

ESBA működését, valamint az uniós 

garancia felhasználását és a garanciaalap 

működését, beleértve a támogatásoknak a 

8. cikk (9) bekezdése szerinti 

felhasználását. 
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Indokolás 

A Számvevőszék ESBA-ról szóló, 4/2015. számú véleményéből származó gondolat – 

42. bekezdés 

 

 

Módosítás  89 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az EBB átfogó jelentést hoz 

nyilvánosságra az ESBA működéséről; 

a) az EBB átfogó jelentést hoz 

nyilvánosságra az ESBA működéséről, 

valamint az ESBA-projektekről – a célzott 

beruházások életciklusának követése 

érdekében – az alprogramok alapján; 

 

 

Módosítás  90 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a Bizottság átfogó jelentést hoz 

nyilvánosságra az uniós garancia 

felhasználásáról és a garanciaalap 

működéséről. 

b) a Bizottság átfogó jelentést hoz 

nyilvánosságra az uniós garancia 

felhasználásáról és a garanciaalap 

működéséről, valamint a garanciából 

részesülő projektekről – a célzott 

beruházások életciklusának követése 

érdekében – az alprogramok alapján. 

 

 

Módosítás  91 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az EBB és az EBA rendszeresen 

benyújtja az Európai Parlament, a Tanács 

(4) Az EBB és az EBA rendszeresen 

benyújtja az Európai Parlament, a Tanács 
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és a Bizottság számára valamennyi 

független értékelő jelentését, amelyekben 

értékeli az e rendelet és más külső 

megbízások keretébe tartozó konkrét EBB- 

és EBA-tevékenységek során elért 

gyakorlati eredményeket. 

és a Bizottság számára valamennyi 

független értékelő jelentését, amelyekben 

értékeli az e rendelet és más külső 

megbízások keretébe tartozó konkrét EBB- 

és EBA-tevékenységek során elért 

gyakorlati eredményeket, e tevékenységek 

végső kimenetelére és hatásaira 

összpontosítva. 

 

 

Módosítás  92 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Legkésőbb [OP insert date three years 

after the entry into force of this 

Regulation]-ig a Bizottság jelentést nyújt 

be az Európai Parlament és a Tanács 

számára e rendelet alkalmazásáról, mely 

jelentéshez adott esetben megfelelő 

javaslatot csatol. 

(5) Legkésőbb [OP insert date three years 

after the entry into force of this 

Regulation]-ig a Bizottság jelentést nyújt 

be az Európai Parlament és a Tanács 

számára e rendelet alkalmazásáról, 

amelyben értékeli többek között az ESBA 

hozzáadott értékét és a meglévő uniós 

finanszírozási eszközökhöz viszonyított 

kiegészítő jellegét, és a jelentéshez adott 

esetben az előrelépést célzó, megfelelő 

javaslatot csatol. 

 

 

Módosítás  93 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az EBB – a dokumentumokhoz és 

információhoz való hozzáférésre 

vonatkozó saját átláthatósági politikájával 

összhangban – weboldalán a nyilvánosság 

számára hozzáférhetővé teszi az EBB 

finanszírozási és beruházási műveleteihez 

kapcsolódó információkat, valamint azt, 

hogy ezek a műveletek hogyan járulnak 

hozzá az 5. cikk (2) bekezdésében említett 

(1) Az EBB – a dokumentumokhoz és 

információhoz való hozzáférésre 

vonatkozó saját átláthatósági politikájával 

összhangban – weboldalán a nyilvánosság 

számára hozzáférhetővé teszi az EBB 

finanszírozási és beruházási műveleteihez 

kapcsolódó információkat, valamint azt, 

hogy ezek a műveletek hogyan járulnak 

hozzá az 5. cikk (2) bekezdésében említett 
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általános célokhoz. általános célokhoz és meghatározott 

műveletekhez; 

 (2) az EBB biztosítja, hogy az Európai 

Unió bármely polgára és a valamely 

tagállamában állandó lakóhellyel vagy 

székhellyel rendelkező bármely 

természetes vagy jogi személy hozzáférést 

kapjon az ESBA dokumentumaihoz a 

1049/2001/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendeletnek1a megfelelően. 

 (3) Amennyiben az információcsere és az 

információk közzététele tekintetében a 

Bizottság és az EBB részletes 

megállapodást kötött, e megállapodást 

nyilvánosságra kell hozni. 

 _______________ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

2001. május 30-i 145/2001/EK rendelete 

az Európai Parlament, a Tanács és a 

Bizottság dokumentumaihoz való 

nyilvános hozzáférésről (HL L 43., 

2001.5.31., 43. o.). 

 

 

Módosítás  94 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az ESBA-megállapodást közzé kell 

tenni. 

Indokolás 

A Számvevőszék ESBA-ról szóló, 4/2015. számú véleményéből származó gondolat – 

44. bekezdés 

 

Módosítás  95 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az uniós garanciát, valamint az annak 

keretében teljesítendő, az Unió általános 

költségvetését érintő kifizetéseket és 

behajtásokat a Számvevőszék pénzügyi 

ellenőrzés alá vonja. 

(1) Az e rendelet szerint végzett 

tevékenységek külső pénzügyi ellenőrzését 

a Számvevőszék látja el az EUMSZ 287. 

cikke szerint, így az az EUMSZ 319. cikke 

szerint a mentesítési eljárás alá tartozik. A 

Bizottság biztosítja, hogy a Számvevőszék 

gyakorolhassa az EUMSZ 287. cikk (3) 

bekezdés első albekezdésében biztosított 

jogát és teljes körűen hozzáférhessen 

minden, a vizsgálatához szükséges 

információhoz. A Bizottság és az EBB 

gondoskodik arról, hogy az e rendeletnek 

megfelelően végrehajtott 

tevékenységekben érintett valamennyi 

érintett fél tudomást szerezzen az EUMSZ 

287. cikke (3) bekezdésének első 

albekezdésében a Számvevőszékre 

ruházott hatáskörről. Az EBB, az EBA, az 

e rendeletnek megfelelően végrehajtott 

tevékenységekben érintett valamennyi 

pénzügyi közvetítő és a végső 

kedvezményezettek a 161/2012/EU, 

Euratom rendelet 161. cikkének 

megfelelően minden olyan feltételt és 

információt biztosítanak a 

Számvevőszéknek, amelyet az feladata 

elvégzéséhez szükségesnek tart. Az 

Európai Bizottság, az Európai 

Számvevőszék és az Európai Beruházási 

Bank közötti háromoldalú megállapodást 

e cikk követelményeinek megjelenítése 

érdekében felül kell vizsgálni. 

 

 

Módosítás  96 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az Európai Parlament és a Tanács 

kérheti, hogy a Számvevőszék vizsgáljon 

meg minden egyéb, az EUMSZ 287. 
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cikkének (4) bekezdésében foglalt 

hatáskörbe tartozó, kapcsolódó ügyet. 

 

 

Módosítás  97 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1b) A Számvevőszék a minden év április 

1-jével kezdődő 1 hónapos időszak 

vonatkozásában különjelentést készít. 

Minden különjelentésben vizsgálni kell a 

következőket: 

 a) az ESBA felhasználása során kellő 

figyelmet fordítottak-e a hatékonyságra és 

az eredményességre; 

 b) az ESBA-támogatás hozzájárult-e a 

fenntartható munkahelyek létrehozásával, 

a hosszú távú növekedéssel és a 

versenyképességgel kapcsolatos célok 

eléréséhez; 

 c) az ESBA által támogatott 

tevékenységeket a hatékony és 

eredményes pénzgazdálkodás, az 

átláthatóság, az arányosság, a 

megkülönböztetésmentesség, az 

addicionalitás, az egyenlő bánásmód és a 

szubszidiaritás elveinek megfelelően 

hajtották-e végre. 

 Minden különjelentésnek a tárgyát képező 

időszak végétől számított hat hónapon 

belül el kell készülnie. 

 A Számvevőszék minden különjelentést 

elküld az ESBA, az EBB, az Európai 

Parlament, a Tanács és a Bizottság vezető 

testületeinek és azokat haladéktalanul 

közzéteszi. 

 A Számvevőszék hatáskörrel rendelkezik 

arra, hogy az ESBA, az EBB és a 

Bizottság vezető testületeitől megszerezzen 

minden olyan információt, amely az e cikk 
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által ráruházott feladatainak teljesítéséhez 

szükséges, és az említett testületek minden 

megkért releváns információt 

rendelkezésre bocsátanak a Számvevőszék 

által megadott időkereteken belül. 

Indokolás 

A módosítások az Egységes Szanálási Alapról szóló (806/2014/EU) rendeletben foglalt 

meglévő rendelkezéseket tükrözik, amennyiben a Számvevőszék megbízást kap arra, hogy az 

ESBA teljesítményéről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének figyelembe 

vételéről éves különjelentést készítsen. 

 

 

Módosítás  98 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az EBB haladéktalanul értesíti az 

OLAF-ot és rendelkezésére bocsátja a 

szükséges információkat, ha az uniós 

garanciával fedezett műveletek 

előkészítésének, végrehajtásának vagy 

lezárásának bármely szakaszában 

megalapozottan feltételezheti, hogy az 

Unió pénzügyi érdekeit sértő potenciális 

csalás, korrupció, pénzmosás vagy más 

jogellenes tevékenység folyik. 

(1) Az EBB haladéktalanul értesíti az 

OLAF-ot és rendelkezésére bocsátja a 

szükséges információkat, ha az ESBA által 

fedezett műveletek előkészítésének, 

végrehajtásának vagy lezárásának bármely 

szakaszában megalapozottan feltételezheti, 

hogy az Unió pénzügyi érdekeit sértő 

potenciális csalás, korrupció, sikkasztás, 

pénzmosás vagy más jogellenes 

tevékenység folyik. 

 

 

Módosítás  99 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A 883/2013/EU, Euratom európai 

parlamenti és tanácsi rendeletben5, a 

2185/96/Euratom, EK tanácsi rendeletben6 

és a 2988/95/EK, Euratom tanácsi 

rendeletben7 megállapított 

rendelkezéseknek és eljárásoknak 

(2) A 883/2013/EU, Euratom európai 

parlamenti és tanácsi rendeletben5, a 

2185/96/Euratom, EK tanácsi rendeletben6 

és a 2988/95/EK, Euratom tanácsi 

rendeletben7 megállapított 

rendelkezéseknek és eljárásoknak 
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megfelelően az OLAF az Unió pénzügyi 

érdekeinek védelmében vizsgálati 

cselekményeket, köztük helyszíni 

ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezhet 

annak megállapítása érdekében, hogy az 

uniós garanciával fedezett műveletekkel 

kapcsolatban történt-e csalás, korrupció, 

pénzmosás vagy bármely más, az Unió 

pénzügyi érdekeit érintő jogellenes 

tevékenység. Az OLAF megküldheti az 

érintett tagállamok illetékes hatóságainak a 

vizsgálatok során szerzett információkat. 

megfelelően az OLAF az Unió pénzügyi 

érdekeinek védelmében vizsgálati 

cselekményeket, köztük helyszíni 

ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezhet 

annak megállapítása érdekében, hogy az e 

rendelet szerinti műveletekkel 

kapcsolatban történt-e csalás, korrupció, 

pénzmosás, terrorizmus finanszírozása, 

adócsalás vagy adóelkerülés vagy bármely 

más, pénzügyi érdekeket érintő jogellenes 

tevékenység. Az OLAF megküldheti az 

érintett tagállamok illetékes hatóságainak a 

vizsgálatok során szerzett információkat. 

__________________ __________________ 

5 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 

szeptember 11-i 883/2013/EU, Euratom 

rendelete az Európai Csalás Elleni Hivatal 

(OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, 

valamint az 1073/1999/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet és az 

1074/1999/Euratom tanácsi rendelet 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 

2013.9.18., 1. o.). 

5 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 

szeptember 11-i 883/2013/EU, Euratom 

rendelete az Európai Csalás Elleni Hivatal 

(OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, 

valamint az 1073/1999/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet és az 

1074/1999/Euratom tanácsi rendelet 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 

2013.9.18., 1. o.). 

6 A Tanács 1996. november 11-i 

2185/96/Euratom, EK rendelete az Európai 

Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással 

és egyéb szabálytalanságokkal szembeni 

védelmében a Bizottság által végzett 

helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról 

(HL L 292., 1996.11.15., 2. o.). 

6 A Tanács 1996. november 11-i 

2185/96/Euratom, EK rendelete az Európai 

Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással 

és egyéb szabálytalanságokkal szembeni 

védelmében a Bizottság által végzett 

helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról 

(HL L 292., 1996.11.15., 2. o.). 

7 A Tanács 1995. december 18-i 

2988/95/EK, Euratom rendelete az Európai 

Közösségek pénzügyi érdekeinek 

védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.). 

7 A Tanács 1995. december 18-i 

2988/95/EK, Euratom rendelete az Európai 

Közösségek pénzügyi érdekeinek 

védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.). 

 

 

Módosítás  100 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Amennyiben a jogellenes tevékenységek 

bizonyítást nyernek, az EBB az uniós 

Amennyiben az OLAF ellenőrzése során 

bizonyítást nyert jogellenes tevékenységek, 
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garancia által fedezett műveletei 

tekintetében behajtásra irányuló 

intézkedéseket tesz. 

például a pénzmosás, a terrorizmus 

finanszírozása, az adócsalás és az 

adókijátszás, a korrupció és az Unió 

pénzügyi érdekeit sértő csalás miatt tesz 

javaslatot a behajtásra, az EBB és a 

Bizottság műveletei tekintetében 

végrehajtja a behajtást. 

 

 

Módosítás  101 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az e rendelet alapján támogatott 

műveletekre vonatkozóan aláírt 

finanszírozási megállapodások olyan 

rendelkezést tartalmaznak, amely az 

ESBA-megállapodásnak, az EBB 

szabályainak és az alkalmazandó 

szabályozási előírásoknak megfelelően 

csalás, korrupció és más jogellenes 

tevékenység esetén lehetővé teszi az EBB 

finanszírozási és beruházási műveleteiből 

való kizárást. Az EBB finanszírozási és 

beruházási műveleteiből való kizárás 

alkalmazására vonatkozó határozatot a 

megfelelő finanszírozási vagy beruházási 

megállapodással összhangban kell 

meghozni. 

(3) Az e rendelet alapján támogatott 

műveletekre vonatkozóan aláírt 

finanszírozási megállapodások olyan 

rendelkezést tartalmaznak, amely az 

ESBA-megállapodásnak, az EBB 

szabályainak és az alkalmazandó 

szabályozási előírásoknak megfelelően 

csalás, korrupció és más jogellenes 

tevékenység esetén lehetővé teszi az EBB 

finanszírozási és beruházási műveleteiből 

való kizárást. Az EBB finanszírozási és 

beruházási műveleteiből való kizárás 

alkalmazására vonatkozó határozatot a 

megfelelő finanszírozási vagy beruházási 

megállapodással összhangban kell 

meghozni. A fenti megállapodásokról 

értesíteni kell az Európai Parlamentet. 

 

 

Módosítás  102 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az EBB finanszírozási és beruházási 

műveletei során nem támogatja a 

jogellenes célból – például a pénzmosás, a 

terrorizmus finanszírozása, az adócsalás és 

(1) Az EBB, az EBA és valamennyi 

pénzügyi közvetítő finanszírozási és 

beruházási műveletei során nem támogatja 

a jogellenes célból – például a pénzmosás, 
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az adókijátszás, a korrupció vagy az Unió 

pénzügyi érdekeit sértő csalás céljából – 

végzett tevékenységeket. Mindenekelőtt az 

EBB – az Unió, a Gazdasági 

Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 

vagy a Pénzügyi Akció Munkacsoport 

szabályai alapján gyengén szabályozottnak 

vagy nem együttműködőnek minősített 

joghatóságokkal szembeni politikájának 

megfelelően – nem vesz részt olyan 

finanszírozási vagy beruházási műveletben, 

amely nem együttműködő joghatóságban 

található gazdasági egységen keresztül 

kerül végrehajtásra. 

a terrorizmus finanszírozása, az adócsalás 

és az adókijátszás, a korrupció vagy az 

Unió pénzügyi érdekeit sértő csalás 

céljából – végzett tevékenységeket. 

Mindenekelőtt az EBB – az Unió, a 

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 

Szervezet vagy a Pénzügyi Akció 

Munkacsoport szabályai alapján gyengén 

szabályozottnak vagy nem 

együttműködőnek minősített 

joghatóságokkal szembeni politikájának 

megfelelően – nem vesz részt olyan 

finanszírozási vagy beruházási műveletben, 

amely a nemzetközileg elfogadott adóügyi 

standardok alkalmazása terén nem 

együttműködő joghatóságban található 

gazdasági egységen keresztül kerül 

végrehajtásra. Az EBB e követelményeket 

az ESBA-hoz hozzájáruló valamennyi 

harmadik fél és minden beruházási 

platform vonatkozásában alkalmazza. 

Indokolás 

A módosítás átveszi a költségvetési rendelet 140. cikke (4) bekezdésének pontos 

szóhasználatát, amelyből láthatólag e szöveg is merít. 

 

 

Módosítás  103 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az EBB vagy az EBA által a 2015. január 

1-je és az ESBA-megállapodás megkötése 

közötti időszakban aláírt finanszírozási és 

beruházási műveletek esetében az EBB 

vagy az EBA kérheti a Bizottságtól az 

uniós garanciával való fedezést. 

(1) Az EBB vagy az EBA által a 2015. 

január 1-je és az ESBA-megállapodás 

megkötése közötti időszakban aláírt 

finanszírozási és beruházási műveletek 

esetében értékelést kérhetnek a beruházási 

bizottságtól. A beruházási bizottság a 

Bizottság elé terjesztheti e műveleteket az 

uniós garanciával való fedezésre irányuló 

javaslattal. 
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Indokolás 

Az Európai Számvevőszék ESBA-ról szóló 4/2015. sz. véleményének 45. bekezdésében 

foglaltak átvétele. 

 

 

Módosítás  104 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság megvizsgálja az említett 

műveleteket és – amennyiben megfelelnek 

az 5. cikkben és az ESBA-

megállapodásban megállapított tartalmi 

követelményeknek – dönt az uniós 

garancia e műveletekre történő 

kiterjesztéséről. 

(2) A Bizottság – figyelembe véve a 

független beruházási bizottság értékelését 

– megvizsgálja az említett műveleteket és – 

amennyiben megfelelnek az 5. cikkben és 

az ESBA-megállapodásban megállapított 

tartalmi követelményeknek – dönt az uniós 

garancia e műveletekre történő 

kiterjesztéséről. E döntéséről tájékoztatja 

az Európai Parlamentet. 

Indokolás 

Az Európai Számvevőszék ESBA-ról szóló 4/2015. sz. véleményének 45. bekezdésében 

foglaltak átvétele. 
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