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MÓDOSÍTÁSOK 

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság felkéri a Külügyi Bizottságot, a Fejlesztési Bizottságot és 

a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságokat, hogy vegyék figyelembe az alábbi 

módosításokat: 

Módosítás   1 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A kezdetben Afrikában és az uniós 

szomszédságban megvalósítandó 

beruházások támogatásához szükség van az 

EU ambiciózus külső beruházási tervére, 

amely előmozdítja az Egyesült Nemzetek 

2030-ig tartó időszakra vonatkozó 

fenntartható fejlesztési menetrendjében (a 

továbbiakban: a 2030-ig tartó menetrend) 

meghatározott fenntartható fejlődési 

célokat, valamint a nemrégiben 

felülvizsgált európai szomszédságpolitika 

keretében tett kötelezettségvállalásokat, így 

egyúttal a migráció kiváltó okait is kezeli. 

A külső beruházási terv szintén hozzájárul 

a Párizsi Megállapodás (COP 21) 

végrehajtásához. 

(1) Az Afrikában és az uniós 

szomszédságban megvalósítandó 

beruházások támogatásához szükség van az 

EU ambiciózus külső beruházási tervére, 

amely előmozdítja az Egyesült Nemzetek 

2030-ig tartó időszakra vonatkozó 

fenntartható fejlesztési menetrendjében (a 

továbbiakban: a 2030-ig tartó menetrend) 

meghatározott fenntartható fejlesztési 

célokat, valamint a nemrégiben 

felülvizsgált európai szomszédságpolitika 

keretében tett kötelezettségvállalásokat, így 

egyúttal a migráció egyik legfontosabb 

kiváltó okát is kezeli. A külső beruházási 

terv szintén hozzájárul a Párizsi 

Megállapodás (COP 21) végrehajtásához. 

 

Módosítás   2 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A külső beruházási tervbe be kell 

ágyazni a fejlesztési célú finanszírozásra 

vonatkozó addisz-abebai cselekvési 

menetrend kapcsán tett uniós 

kötelezettségvállalásokat. A tervnek 

emellett lehetővé kell tennie az európai 

befektetők és magáncégek – köztük a kis- 

és középvállalkozások – számára, hogy 

hatékonyabban kivegyék részüket a 

(2) A külső beruházási tervbe be kell 

ágyazni a fejlesztési célú finanszírozásra 

vonatkozó addisz-abebai cselekvési 

menetrend kapcsán tett uniós 

kötelezettségvállalásokat. A tervnek 

emellett lehetővé kell tennie az európai 

befektetők és magáncégek – különösen a 

kis- és középvállalkozások – számára, 

hogy hatékonyabban hozzájáruljanak a 
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partnerországok fenntartható fejlődéséből. partnerországok fenntartható fejlődéséhez, 

nagy hangsúlyt helyezve a 

„fenntarthatóságra”. 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A külső beruházási terv feladata, 

hogy integrált pénzügyi csomagot 

biztosítson az azon országokra irányuló 

beruházások finanszírozásához, amelyek az 

egyrészről az afrikai, karibi és csendes-

óceáni államok csoportjának tagjai, 

másrészről az Európai Közösség és 

tagállamai által 2000. június 23-án 

Cotonouban aláírt partnerségi 

megállapodás részes felei, valamint 

amelyek részt vesznek a 

szomszédságpolitikában, és ezáltal 

növekedési és foglalkoztatási lehetőségeket 

teremtsen, maximalizálja az 

addicionalitást, innovatív termékeket 

nyújtson és magánforrásokat vonjon be. 

(4) A külső beruházási terv feladata, 

hogy integrált pénzügyi csomagot 

biztosítson az azon afrikai országok 

régióira irányuló beruházások 

finanszírozásához, amelyek az egyrészről 

az afrikai, karibi és csendes-óceáni 

államok, másrészről az Európai Közösség 

és tagállamai között létrejött, 2000. június 

23-án Cotonouban aláírt partnerségi 

megállapodás (AKCS–EK partnerségi 

megállapodás) részes felei, valamint részt 

vesznek a szomszédságpolitikában. Ez 

további növekedési és foglalkoztatási 

lehetőségeket teremt, maximalizálja az 

addicionalitást és további magánforrások 

felhasználásának ösztönzése által 

hozzájárul innovatív termékek 

előállításához, valamint a fenntartható 

fejlődés és a körforgásos gazdaság 

előmozdításához. Földrajzilag 

kiegyensúlyozott megközelítést kell 

biztosítani annak érdekében, hogy az 

AKCS–EU partnerségi megállapodás 

valamennyi aláírójának és valamennyi 

szomszédságpolitikai partnerországnak 

egyenlő esélye legyen hozzáférni az 

európai innovációs partnerség keretében 

nyújtott finanszírozáshoz.  

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) Az Európai Számvevőszéknek az 

Unió külkapcsolataiban alkalmazott 

támogatásötvözésről szóló megállapításai 

fényében1a   – amelyek rávilágítottak arra, 

hogy a vizsgált projekteknek közel fele 

esetében nem volt kellő bizonyíték a 

támogatások indokoltságára, és számos 

érintett esetben utaltak jelek arra, hogy a 

beruházásokra uniós hozzájárulás nélkül 

is sor került volna – rendkívül fontos, 

hogy támogatásötvözést csak akkor szabad 

alkalmazni, ha a Bizottság egyértelműen 

tudja bizonyítani az általa képviselt 

hozzáadott értéket. 

 ____________ 

 1a Az Európai Számvevőszék 16/2014. sz., 

„A regionális beruházási eszközök által 

nyújtott támogatások és a pénzintézeti 

hitelek ötvözésének eredményessége az 

Unió külső politikáinak támogatása 

szempontjából” című különjelentése 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Az EFFA egy egyablakos rendszer 

keretében fogadja be a pénzügyi 

intézményektől és az állami vagy 

magánbefektetőktől érkező finanszírozási 

javaslatokat, és változatos pénzügyi 

támogatási eszközöket biztosít a 

támogatható beruházások számára. Az 

EFFA-garancia fedezetét az EFFA 

Garanciaalap biztosítja. Az EFFA 

innovatív eszközöket alkalmaz a 

beruházások támogatása és a magánszektor 

bevonása érdekében. 

(6) Az EFFA egy egyablakos rendszer 

keretében fogadja be a pénzügyi 

intézményektől és az állami vagy 

magánbefektetőktől érkező finanszírozási 

javaslatokat, iránymutatást nyújt és 

minden szükséges információt megad a 

fejlesztési tevékenységekbe beruházni 

kívánó befektetők számára, és változatos 

pénzügyi támogatási eszközöket biztosít a 

támogatható beruházások számára. Az 

EFFA-garancia fedezetét az EFFA 

Garanciaalap biztosítja. Az EFFA 

innovatív eszközöket alkalmaz a 

partnerországok fenntartható fejlődésére 
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irányuló beruházások támogatása és a 

magánszektor bevonása érdekében. 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A stratégiai testület emellett segíti a 

Bizottságot a stratégiai irányvonalak és az 

átfogó beruházási célok meghatározásában. 

A stratégiai testület ugyancsak előmozdítja 

a regionális platformokkal való 

koordinációt és koherenciát. Ennek 

köszönhetően biztosított a külső 

tevékenység különböző eszközeinek 

egymást kiegészítő jellege. A stratégiai 

testület társelnöki feladatait a Bizottság és 

az Unió külügyi és biztonságpolitikai 

főképviselője együttesen látja el az Unió 

külpolitikai céljaival és harmadik 

országokkal fennálló partnerségi kereteivel 

való összhang és koherencia biztosítása 

érdekében. 

(8) A stratégiai testület emellett segíti a 

Bizottságot a stratégiai irányvonalak és az 

átfogó beruházási célok meghatározásában. 

A stratégiai testület ugyancsak előmozdítja 

a regionális platformokkal való 

koordinációt, együttműködést és 

koherenciát. Ennek köszönhetően 

biztosított a külső tevékenység különböző 

eszközeinek egymást kiegészítő jellege és 

a köztük lévő szinergiák megerősítése. A 

stratégiai testület társelnöke a Bizottság 

első alelnöke/az Unió külügyi és 

biztonságpolitikai főképviselője az Unió 

külpolitikai céljaival és harmadik 

országokkal fennálló partnerségi kereteivel 

való összhang és koherencia biztosítása 

érdekében. 

 

Módosítás   7 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8a) Az EFFA-garancia nem 

használható olyan nagyszabású 

infrastrukturális projektek 

finanszírozására, amelyek a 

munkahelyteremtésre csekély hatást 

gyakorolnak, és amelyek költség-haszon 

aránya miatt a beruházás nem 

fenntartható. Az EFFA-garancia csak 

olyan projekteket finanszírozhat, amelyek 

végrehajtása alapos és független előzetes 

értékelés és megfelelő költség-haszon 
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elemzés alapján nem vitatott környezeti, 

pénzügyi és társadalmi szempontból. 

 

Módosítás   8 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Az EFFA-garancia hatásának 

fokozása céljából – az érintett régiók 

igényeit figyelembe véve – a tagállamok 

számára lehetővé kell tenni, hogy 

garancianyújtás vagy pénzbefizetés útján 

tegyék meg hozzájárulásaikat. A 

hozzájárulások hozzárendelhetők egy adott 

régióhoz, ágazathoz vagy beruházási 

kerethez. 

(14) Az EFFA-garancia hatásának 

fokozása céljából – az érintett régiók azon 

igényeit figyelembe véve, hogy növeljék a 

fenntartható fejlődéshez hozzájáruló 

projektekbe történő beruházásokat és 

finanszírozást, és méltányos 

foglalkoztatási lehetőségeket teremtsenek 
– a tagállamok számára lehetővé kell tenni, 

hogy garancianyújtás vagy pénzbefizetés 

útján tegyék meg hozzájárulásaikat. A 

hozzájárulások hozzárendelhetők egy adott 

régióhoz, ágazathoz vagy beruházási 

kerethez. 

 

Módosítás   9 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) A Bizottság az európai polgárokkal 

szembeni elszámoltathatóság biztosítása 

érdekében minden évben jelentést tesz az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az 

EFFA-garanciával fedezett finanszírozási 

és beruházási műveletekről. A jelentést 

nyilvánosságra kell hozni annak érdekében, 

hogy az érdekelt felek – köztük a civil 

társadalom képviselői – megtehessék 

észrevételeiket. A Bizottság emellett az 

elszámoltathatóság és az átláthatóság 

biztosítása érdekében évente jelentést tesz 

az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 

az EFFA Garanciaalap kezeléséről. 

(16) A Bizottság az európai polgárokkal 

szembeni elszámoltathatóság biztosítása 

érdekében minden évben jelentést tesz az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az 

EFFA-garanciával fedezett finanszírozási 

és beruházási műveletekről. A jelentést 

nyilvánosságra kell hozni annak érdekében, 

hogy az érdekelt felek – köztük a civil 

társadalom képviselői – megtehessék 

észrevételeiket. A Bizottság emellett az 

elszámoltathatóság, az átláthatóság és az 

irányítás eredményességének biztosítása 

érdekében évente jelentést tesz az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak az EFFA 

Garanciaalap kezeléséről. 
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Módosítás   10 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (17a) Az Európai Számvevőszék 

14/2014. sz. különjelentésének1a 

megállapításai alapján a Bizottság évente 

értékeli az EFFA-műveletek 

hatékonyabbá és átláthatóbbá tételére 

vonatkozó igazgatási kapacitásai 

javítását.  

 ____________ 

 1a A Számvevőszék „Az uniós intézmények 

és szervek hogyan számítják ki, csökkentik 

és ellentételezik üvegházhatásúgáz-

kibocsátásaikat?” című, 14/2014. számú 

különjelentése 

 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az EFFA elősegíti a 2030-ig tartó 

menetrend fenntartható fejlesztési céljainak 

elérését – különös tekintettel a fenntartható 

növekedésre, a munkahelyteremtésre, a 

társadalmi-gazdasági ágazatokra, valamint 

a mikro-, kis- és középvállalkozások 

támogatására –, ezáltal kezeli a migráció 

kiváltó okait, és hozzájárul a származási 

országukba visszaküldött migránsok 

fenntartható visszailleszkedéséhez, 

ugyanakkor maximalizálja az 

addicionalitást, innovatív termékeket kínál 

és magánforrásokat von be. 

(2) Az EFFA elősegíti a 2030-ig tartó 

menetrend fenntartható fejlesztési céljainak 

elérését – jelentős hangsúlyt fektetve a 

szegénység felszámolására, a gazdasági, 

környezeti és szociális jogokat tiszteletben 

tartó fenntartható növekedésre, több és 

méltányos munkahely létrehozására, a 

körforgásos gazdaság létrehozására, a 

társadalmi-gazdasági ágazatokra, a 

közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 

javítására, az éghajlatváltozás 

mérséklésére és az ahhoz való 

alkalmazkodásra, a helyi közösségek 

bevonására, valamint a mikro-, kis- és 

középvállalkozások támogatására –, ezáltal 

kezeli a migráció kiváltó okait, és 

hozzájárul a származási országukba 

visszaküldött migránsok fenntartható 
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visszailleszkedéséhez, ugyanakkor 

maximalizálja az addicionalitást, innovatív 

termékeket kínál és magánforrásokat von 

be. 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A stratégiai testület stratégiai útmutatást ad 

és támogatja a Bizottságot az EFFA-

garancia felhasználására vonatkozó átfogó 

beruházási célok meghatározásában A 

stratégiai testület emellett elősegíti a 

regionális beruházási platformok közötti, 

illetve az EBB külső hitelezési megbízatása 

keretében végzett műveletekkel – köztük 

az EBB-rezilienciajavítási 

kezdeményezéssel – való koordinációt és 

koherenciát. 

A stratégiai testület stratégiai útmutatást ad 

és támogatja a Bizottságot az EFFA-

garancia felhasználására vonatkozó átfogó 

beruházási célok, a regionális platformok 

támogathatóságára vonatkozó 

kritériumok, valamint a működési 

szabályok és eljárások meghatározásában. 

A stratégiai testület emellett elősegíti a 

regionális beruházási platformok közötti, 

illetve az EBB külső hitelezési megbízatása 

keretében végzett műveletekkel – köztük 

az EBB-rezilienciajavítási 

kezdeményezéssel – való koordinációt, 

együttműködést és koherenciát. Az 

Európai Parlamenten belül a stratégiai 

testület tevékenységét állandó jelleggel 

egy irányító testület felügyeli. 

 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A stratégiai testület a Bizottság, az 

Unió külügyi és biztonságpolitikai 

főképviselője (a főképviselő), a tagállamok 

és az EBB képviselőiből áll. A Bizottság 

más hozzájárulókat is felkérhet a stratégiai 

testületben való tagságra, adott esetben 

figyelembe véve a testület álláspontját. A 

partnerországok, a releváns regionális 

(2) A stratégiai testület a Bizottság, az 

Unió külügyi és biztonságpolitikai 

főképviselője (a főképviselő), a 

tagállamok, az Európai Parlament, az 

EBB és az afrikai és a szomszédságbeli 

partnerországok képviselőiből áll. A 

Bizottság más hozzájárulókat is felkér a 

stratégiai testületben való tagságra, adott 
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szervezetek, a támogatható partnerek és 

az Európai Parlament adott esetben 

megfigyelő státuszt kaphatnak. A stratégiai 

testület társelnöki feladatait a Bizottság és 

a főképviselő látja el. 

esetben figyelembe véve a testület 

álláspontját. A releváns regionális 

szervezetek és egyéb érdekelt felek, 

például civil társadalmi csoportok adott 

esetben megfigyelő státuszt kaphatnak. A 

stratégiai testület társelnöki feladatait a 

Bizottság és a főképviselő látja el. A 

stratégiai testület biztosítja, hogy 

megfelelően konzultáljanak a 

partnerországokbeli érdekelt felek széles 

körével. 

 

Módosítás   14 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Unió kezdetben az afrikai és a 

szomszédsági partnerországokban 

visszavonhatatlan, feltétel nélküli és 

azonnal lehívható garanciát nyújt a 

támogatható partnerek számára az e 

rendelet hatálya alá tartozó finanszírozási 

és beruházási műveletekhez. 

(1) A projekt életképességének gondos 

mérlegelését követően az Unió kezdetben 

az afrikai és a szomszédsági 

partnerországokban visszavonhatatlan, 

feltétel nélküli és azonnal lehívható 

garanciát nyújt a támogatható partnerek 

számára az e rendelet hatálya alá tartozó 

finanszírozási és beruházási műveletekhez. 

 

Módosítás   15 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A támogatható partnerek a 

vonatkozó garanciamegállapodás 

megkötését követő legfeljebb négyéves 

időszakban köthetnek szerződéseket a 

pénzügyi közvetítőkkel vagy a végső 

kedvezményezettekkel. 

(A magyar változatot nem érinti.) 
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Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – cím 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az EFFA-garancia igénybevételére 

vonatkozó támogathatósági kritériumok 

Az EFFA-garancia igénybevételére 

vonatkozó támogathatósági és kizárási 

kritériumok 

 

Módosítás   17 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az EFFA-garancia keretében 

támogatható finanszírozási és beruházási 

műveletek illeszkednek az uniós 

szakpolitikákhoz – különösen az Unió 

fejlesztési és szomszédságpolitikájához –, 

valamint a partnerországok stratégiáihoz és 

szakpolitikáihoz, továbbá az alábbi 

általános célok előmozdítására irányulnak: 

(1) Az EFFA-garancia keretében 

támogatható finanszírozási és beruházási 

műveletek illeszkednek az uniós 

szakpolitikákhoz (különösen az Unió 

fejlesztési és szomszédságpolitikájához), 

valamint a partnerországok stratégiáihoz és 

szakpolitikáihoz, és az alábbi általános 

célok előmozdítására kell irányulniuk: 

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés – -a pont (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -a) a 2030-ig tartó időszakra 

vonatkozó menetrend fenntartható 

fejlesztési céljainak elérése; 

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

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

a) a gazdasági és társadalmi fejlődés 

támogatása, különös tekintettel a 

fenntarthatóságra és a 

munkahelyteremtésre (mindenekelőtt a 

fiatalok és a nők számára), ezáltal kezelve 

a migráció kiváltó okait és hozzájárulva a 

származási országukba visszaküldött 

migránsok fenntartható 

visszailleszkedéséhez; 

a) a szegénység felszámolása, a 

gazdasági és társadalmi fejlődés 

támogatása, különös tekintettel a 

fenntarthatóságra és a fenntartható, 

tisztességes munkahelyek teremtésére, 

mindenekelőtt a fiatalok, a nők és a 

kirekesztés által fenyegetett emberek 

számára; 

 

Módosítás   20 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a társadalmi-gazdasági ágazatok 

fellendítése, különös tekintettel az 

infrastruktúrára – beleértve a fenntartható 

energiát –, a vízgazdálkodásra, a 

közlekedésre, az információs és 

kommunikációs technológiákra, a 

környezetre, a természeti erőforrások 

fenntartható hasznosítására és a kék 

növekedésre, a szociális infrastruktúrára, 

valamint a humántőkére, a társadalmi-

gazdasági környezet javítása érdekében; 

b) a társadalmi-gazdasági ágazatok 

fellendítése, különös tekintettel az 

infrastruktúrára – beleértve a fenntartható 

energiát –, a vízgazdálkodásra, a 

közlekedésre, az információs és 

kommunikációs technológiákra, a 

környezetre, a természeti erőforrások 

fenntartható hasznosítására és a kék 

növekedésre, a szociális infrastruktúrára, a 

humántőkére, valamint a körforgásos 

gazdaságra a társadalmi-gazdasági 

környezet javítása érdekében, ugyanakkor 

figyelembe véve az EFFA-garancia 

kedvezményezettjeinek prioritásait; 

 

Módosítás   21 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) az érintett területeken élő emberek 

bevonása a finanszírozott projektek 

tervezésébe; 
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Módosítás   22 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) finanszírozási források biztosítása a 

mikro-, kis- és középvállalkozások 

számára, kiemelt figyelmet fordítva a 

magánszektor fejlesztésére; 

c) finanszírozási források biztosítása a 

mikro-, kis- és középvállalkozások 

számára, kiemelt figyelmet fordítva egy 

olyan stabil, helyi magánszektor 

fejlesztésére, amely hosszú távon is 

életképes; 

 

Módosítás   23 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) semmilyen módon nem 

kapcsolódik a 20. cikkben említett, nem 

együttműködő joghatóságokhoz; 

 

Módosítás   24 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az EFFA-garancia konkrétan olyan 

finanszírozási és beruházási műveleteket 

támogat, amelyek: 

(2) Amellett, hogy megelőzi a 

spekulációt és/vagy a szolgáltatások 

monopolizálását, az EFFA-garancia 

konkrétan olyan finanszírozási és 

beruházási műveleteket támogat, amelyek: 

 

Módosítás   25 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) gazdasági és pénzügyi szempontból c) gazdasági és pénzügyi szempontból 
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életképesek, figyelembe véve az állami 

vagy magánpartnerek által a projekthez 

nyújtott lehetséges támogatást és 

társfinanszírozást; 

életképesnek bizonyultak, figyelembe véve 

az állami vagy magánpartnerek által a 

projekthez nyújtott lehetséges támogatást 

és társfinanszírozást; 

 

Módosítás  26 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 2 bekezdés – ea pont (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) tiszteletben tartják a nemzetközi 

jog által szentesített emberi jogokat. 

 

Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 2a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az EFFA-garancia nem támogat 

olyan finanszírozási és beruházási 

műveleteket, amelyek: 

 a)  a katonai vagy a biztonsági 

ágazathoz kapcsolódnak; 

 b)  támogatják a nukleáris energia 

fejlesztését; 

 c)  még inkább elősegítik a fosszilis 

tüzelőanyagok és a szén-dioxid-

kibocsátások magas szinten való 

rögzülését; 

 d)  jelentős környezeti külső 

költségekkel járnak, különösen nagy 

léptékű infrastruktúrák esetén; 

 e)  olyan ágazatokra vagy projektekre 

vonatkoznak, amelyek a 

partnerországokban veszélyeztetik az 

emberi jogokat, különösen a helyi vagy 

őslakos közösségekéit, mint például a 

lakosság lakhelyelhagyásra kényszerítése, 

nagyarányú földszerzés, paramilitáris 



 

PE597.708v02-00 14/25 AD\1123297HU.docx 

HU 

műveletek vagy erdőirtással érintett 

területeken folytatott tevékenységek. E 

kockázatok azonosítása érdekében 

nyilvánosan elérhető előzetes emberi jogi 

és környezetvédelmi hatásvizsgálatot kell 

végezni. 

 f) amennyiben fennáll a környezet, a 

társadalom vagy a helyi közösségek 

károsításának gyanúja, figyelembe véve az 

elővigyázatosság elvét. 

 

Módosítás   28 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 7 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) 2021. január 1-jétől, amennyiben az 

EFFA-garanciából történő lehívások 

következtében a Garanciaalap tartalékainak 

szintje az (5) bekezdésben említett 

feltöltési ráta 50 %-a alá csökken, a 

Bizottság jelentést nyújt be az EFFA 

Garanciaalap feltöltéséhez esetleg 

szükséges rendkívüli intézkedésekről. 

(7) 2021. január 1-jétől, amennyiben az 

EFFA-garanciából történő lehívások 

következtében a Garanciaalap tartalékainak 

szintje az (5) bekezdésben említett 

feltöltési ráta 50 %-a alá csökken, a 

Bizottság jelentést nyújt be: 

 a)  a hiány okáról, részletes 

magyarázatokkal, valamint  

 b)  amennyiben erre szükség 

mutatkozik, az EFFA Garanciaalap 

feltöltéséhez esetleg szükséges minden 

rendkívüli intézkedésről. 

 

Módosítás  29 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Gyakoriság és feltételek A 

Bizottság éves jelentést nyújt be az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak az EFFA-

garanciával fedezett finanszírozási és 

beruházási műveletekről. A jelentést 

(1) Gyakoriság és feltételek A 

Bizottság éves jelentést nyújt be az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak az EFFA-

garanciával fedezett finanszírozási és 

beruházási műveletekről. A jelentést 
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nyilvánosságra kell hozni. A jelentés a 

következő elemeket tartalmazza: 

nyilvánosságra kell hozni. A jelentés a 

következő, országspecifikus formátumba 

rendezett elemeket tartalmazza: 

 

Módosítás  30 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az EFFA-garanciával fedezett 

finanszírozási és beruházási műveletek 

értékelése műveleti, ágazati, országos és 

regionális szinten, valamint az e rendelettel 

való összhang szempontjából; 

a) az EFFA-garanciával fedezett 

finanszírozási és beruházási műveletek 

független értékelése műveleti, ágazati, 

országos és regionális szinten, valamint az 

e rendelettel – és különösen az 

addicionalitás elvével – való összhang 

szempontjából; 

Módosítás   31 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 1 bekezdés – aa pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) a stratégiai testület által az 5. 

cikknek megfelelően kitűzött átfogó 

beruházási célok elért eredményeinek 

értékelése; 

 

Módosítás  32 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  ab) a 2030-ig tartó időszakra 

vonatkozó menetrend fenntartható 

fejlesztési céljainak eléréséhez 

összességében nyújtott hozzájárulás 

értékelése; 
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Módosítás  33 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 1 bekezdés – a c pont (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  ac) a megújuló energiára, az 

energiahatékonyságra és az 

éghajlatváltozásra vonatkozó uniós 

politikai kötelezettségvállalások 

szempontjából releváns finanszírozási és 

beruházási műveletekre fordított források 

arányának értékelése; 

Módosítás  34 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 1 bekezdés – a d pont (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  ad) az EFFA-garancia hatálya alá 

tartozó műveletek minőségének és az e 

műveletekhez kapcsolódó – politikai, 

működési vagy pénzügyi – kockázati 

kitettségnek az értékelése; 

 

Módosítás  35 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az EFFA-garanciával fedezett 

finanszírozási és beruházási műveletek 

hozzáadott értékére, a mozgósított 

magánforrásokra, a becsült és a tényleges 

teljesítményre, valamint az eredményekre 

és hatásokra vonatkozó összesített 

értékelés, amely kitér a munkahely-

teremtési hatásra is; 

b) az EFFA-garanciával fedezett 

finanszírozási és beruházási műveletek 

hozzáadott értékére, a mozgósított 

magánforrásokra, a becsült és az elért 

teljesítményre, valamint az eredményekre 

és hatásokra vonatkozó összesített, hosszú 

távú értékelés, amely kitér a munkahely-

teremtési hatásra is; 
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Módosítás   36 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 1 bekezdés – f pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) a támogatható partnerek 

finanszírozási és beruházási műveletei által 

képviselt hozzáadott érték, illetve az ezen 

műveletekhez kapcsolódó teljes kockázat 

értékelése; 

f) a támogatható partnerek 

finanszírozási és beruházási műveletei által 

képviselt hozzáadott érték, illetve az ezen 

műveletekhez kapcsolódó teljes kockázat 

független értékelése; 

Módosítás   37 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 1 bekezdés – g pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

g) az EFFA-garancia lehívására, a 

veszteségre, a megtérülésre, a behajtott 

összegre és a kapott egyéb befizetésekre 

vonatkozó részletes információk; 

g) az EFFA-garancia lehívására, a 

veszteségre, a megtérülésre, a behajtott 

összegre és a kapott egyéb befizetésekre 

vonatkozó részletes információk, valamint 

az EFFA-garancia jövőbeni lehívására 

vonatkozó kockázatok megjelölése; 

 

Módosítás  38 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság 2020. december 31-ig 

értékeli az EFFA működését. A Bizottság 

az e rendelet alkalmazásának független 

értékelését is tartalmazó értékelő jelentését 

benyújtja az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak. Abban az esetben, ha a 

jóváhagyott finanszírozási és beruházási 

műveletek 2020. június 30. előtt teljes 

mértékben felhasználják az EFFA-garancia 

rendelkezésre álló összegét, a Bizottság 

haladéktalanul benyújtja az említett 

jelentést. 

(1) A Bizottság 2020. december 31-ig 

értékeli az EFFA működését. A Bizottság 

az e rendelet alkalmazásának független 

értékelését – beleértve az EFFA révén 

elért hatások és eredmények értékelését – 

is tartalmazó értékelő jelentését benyújtja 

az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. 

Abban az esetben, ha a jóváhagyott 

finanszírozási és beruházási műveletek 

2020. június 30. előtt teljes mértékben 

felhasználják az EFFA-garancia 

rendelkezésre álló összegét, a Bizottság 

haladéktalanul benyújtja az említett 
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jelentést. 

 

Módosítás  39 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 cikk – 2 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottság 2020. december 31-ig, 

majd azt követően háromévente értékeli az 

EFFA Garanciaalap használatát. A 

Bizottság benyújtja értékelő jelentését az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Az 

értékelő jelentést a Számvevőszék 

véleménye kíséri. 

(2) A Bizottság 2020. december 31-ig, 

majd azt követően háromévente értékeli az 

EFFA Garanciaalap használatát és 

működését. A Bizottság benyújtja értékelő 

jelentését az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak. Az értékelő jelentést a 

Számvevőszéknek az EFFA Garanciaalap 

kezeléséről, valamint az EFFA-műveletek 

eredményességéről és addicionalitásáról 

szóló véleménye kíséri. Amennyiben az 

EFFA Garanciaalap kiigazítására van 

szükség, vagy abban az esetben, ha az 

EFFA Garanciaalap időtartamát 2020 

utánra is kiterjesztik, az értékelő 

jelentéshez csatolni kell az e rendelet 

megfelelő módosítására irányuló 

jogalkotási javaslatot is. 

 

Módosítás  40 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A támogatható partnerek – a 

dokumentumokhoz és információhoz való 

hozzáférésre vonatkozó uniós átláthatósági 

politikával és a vonatkozó általános uniós 

elvekkel összhangban – weboldalukon 

nyilvánosan hozzáférhetővé teszik az e 

rendelet hatálya alá tartozó, EFFA-

garanciával fedezett valamennyi 

finanszírozási és beruházási művelettel 

kapcsolatos információkat, különösen azt 

illetően, hogy e műveletek miként járulnak 

A stratégiai testület részletes 

jegyzőkönyveit haladéktalanul közzé kell 

tenni. A műveletek EFFA-garanciával 

való finanszírozásának jóváhagyását 

követően az eredménytáblát is közzé kell 

tenni. A támogatható partnerek – a 

dokumentumokhoz és információhoz való 

hozzáférésre vonatkozó uniós átláthatósági 

politikával és a vonatkozó általános uniós 

elvekkel összhangban – weboldalukon 

nyilvánosan hozzáférhetővé teszik az e 
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hozzá e rendelet követelményeinek 

teljesítéséhez. 

rendelet hatálya alá tartozó, EFFA-

garanciával fedezett valamennyi 

finanszírozási és beruházási művelettel 

kapcsolatos információkat, különösen azt 

illetően, hogy e műveletek miként járulnak 

hozzá e rendelet követelményeinek 

teljesítéséhez. 

 

Módosítás   41 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 a cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 17a. cikk 

 A részt vevő partnereknek meg kell 

könnyíteniük a meglévő jogalapokra 

vonatkozó információkhoz való 

hozzáférést és stratégiailag 

népszerűsíteniük kell a finanszírozási és 

beruházási műveleteket annak érdekében, 

hogy az alap tevékenységei közelebb 

kerüljenek a polgárokhoz, a 

közvéleményhez és a lehetséges 

magánbefektetőkhöz. 

 

Módosítás  42 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az e rendeletnek megfelelően 

végrehajtott tevékenységek külső 

ellenőrzését a Számvevőszék végzi, az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 

(EUMSZ) 287. cikkével összhangban. 

(1) Az e rendeletnek megfelelően 

végrehajtott tevékenységek külső 

ellenőrzését a Számvevőszék végzi, az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 

(EUMSZ) 287. cikkével összhangban, így 

az az EUMSZ 319. cikke szerint a 

mentesítési eljárás alá tartozik. 
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Módosítás  43 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 2 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) E cikk (1) bekezdése céljából a 

Számvevőszék kérésére – az EUMSZ 287. 

cikkének (3) bekezdésével összhangban – 

hozzáférést biztosítanak számára a 

feladata elvégzéséhez szükséges 

valamennyi dokumentumhoz, illetve 

információhoz. 

(2) E cikk (1) bekezdése céljából a 

Számvevőszék kérésére – az EUMSZ 287. 

cikkének (3) bekezdésével összhangban – 

hozzáférést biztosítanak számára az 

ellenőrzési feladatai elvégzéséhez 

szükséges valamennyi dokumentumhoz, 

illetve információhoz. 

 

Módosítás  44 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) 2020. június 30-ig, majd ezt 

követően háromévente a Számvevőszék 

különjelentést tesz közzé az EFFA 

Garanciaalap felhasználásáról, valamint 

az EFFA hatékonyságáról és 

eredményességéről. 

 

Módosítás   45 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság vagy a támogatható 

partnerek haladéktalanul értesítik az 

Európai Csalás Elleni Hivatalt (OLAF), 

és rendelkezésére bocsátják a szükséges 

információkat, ha az e rendelet hatálya alá 

tartozó finanszírozási és beruházási 

műveletek előkészítésének, 

végrehajtásának vagy lezárásának bármely 

szakaszában megalapozottan 

(1) Ha a Bizottság az e rendelet hatálya 

alá tartozó finanszírozási és beruházási 

műveletek előkészítésének, 

végrehajtásának vagy lezárásának bármely 

szakaszában megalapozottan feltételezheti, 

hogy csalás, korrupció, pénzmosás vagy 

bármely más, az Unió pénzügyi érdekeit 

sértő jogellenes tevékenység folyik, a 

Bizottság vagy támogatható partnerei 
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feltételezhetik, hogy csalás, korrupció, 

pénzmosás vagy bármely más, az Unió 

pénzügyi érdekeit sértő jogellenes 

tevékenység folyik. 

haladéktalanul értesítik az Európai 

Csalás Elleni Hivatalt (OLAF), és 

rendelkezésére bocsátják a teljes körű és 

alapos vizsgálat lefolytatásához szükséges 

információkat. 

 

Módosítás  46 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 883/2013/EU, Euratom európai 

parlamenti és tanácsi rendeletben, a 

2185/96/Euratom, EK tanácsi rendeletben 

és a 2988/95/EK, Euratom tanácsi 

rendeletben megállapított 

rendelkezéseknek és eljárásoknak 

megfelelően az OLAF az Unió pénzügyi 

érdekeinek védelmében vizsgálati 

cselekményeket, köztük helyszíni 

ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezhet 

annak megállapítása érdekében, hogy az e 

rendelet hatálya alá tartozó bármely 

finanszírozási és beruházási művelettel 

kapcsolatban történt-e csalás, korrupció, 

pénzmosás vagy bármely más, az Unió 

pénzügyi érdekeit érintő jogellenes 

tevékenység. Az OLAF a vizsgálati 

tevékenysége keretében szerzett bármely 

információt továbbíthatja az érintett 

tagállamok illetékes hatóságainak. 

A 883/2013/EU, Euratom európai 

parlamenti és tanácsi rendeletben, a 

2185/96/Euratom, EK tanácsi rendeletben 

és a 2988/95/EK, Euratom tanácsi 

rendeletben megállapított 

rendelkezéseknek és eljárásoknak 

megfelelően az OLAF az Unió pénzügyi 

érdekeinek védelmében vizsgálati 

cselekményeket, köztük helyszíni 

ellenőrzéseket és vizsgálatokat végez annak 

megállapítása érdekében, hogy az e 

rendelet hatálya alá tartozó bármely 

finanszírozási és beruházási művelettel 

kapcsolatban történt-e csalás, korrupció, 

pénzmosás, terrorizmus finanszírozása, 

adócsalás, szervezett bűnözés vagy 

bármely más, az Unió pénzügyi érdekeit 

érintő jogellenes tevékenység. Az OLAF a 

vizsgálati tevékenysége keretében szerzett 

bármely információt továbbíthatja az 

érintett tagállamok illetékes hatóságainak. 

 

Módosítás   47 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben az ilyen jogellenes 

tevékenységek bizonyítást nyernek, a 

támogatható partnerek behajtásra irányuló 

intézkedéseket hoznak az ilyen 

Amennyiben az ilyen jogellenes 

tevékenységek bizonyítást nyernek, a 

támogatható partnerek behajtásra irányuló 

intézkedéseket hoznak az ilyen 
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tevékenységekkel érintett, e rendelet 

hatálya alá tartozó finanszírozási és 

beruházási műveleteik tekintetében. 

tevékenységekkel érintett, e rendelet 

hatálya alá tartozó finanszírozási és 

beruházási műveleteik tekintetében, 

továbbá az illetékes hatóságok 

rendelkezésére bocsátják a vizsgálathoz és 

az esetleges vádemeléshez szükséges 

információkat. 

 

Módosítás   48 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A támogatható partnerek 

finanszírozási és beruházási műveleteik 

során nem támogathatnak jogellenes célból 

– például pénzmosás, a terrorizmus 

finanszírozása, adócsalás és adókijátszás, 

korrupció vagy az Unió pénzügyi érdekeit 

sértő csalás céljából – végzett 

tevékenységeket. A támogatható partnerek 

– az Unió, a Gazdasági Együttműködési és 

Fejlesztési Szervezet vagy a Pénzügyi 

Akció Munkacsoport szabályai alapján 

gyengén szabályozottnak vagy nem 

együttműködőnek minősített országokkal 

és területekkel szembeni politikájukkal 

összhangban – nem vehetnek részt olyan 

finanszírozási vagy beruházási műveletben, 

amely nem együttműködő országban vagy 

területen található gazdasági egységen 

keresztül kerül végrehajtásra. 

(1) A támogatható partnerek 

finanszírozási és beruházási műveleteik 

során nem támogathatnak jogellenes célból 

– például (de nem kizárólag) pénzmosás, a 

terrorizmus finanszírozása, szervezett 

bűnözés, adócsalás és adókijátszás, 

korrupció vagy az Unió pénzügyi érdekeit 

sértő csalás vagy egyéb tevékenységek 

céljából – végzett tevékenységeket. A 

támogatható partnerek – az Unió, a 

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 

Szervezet vagy a Pénzügyi Akció 

Munkacsoport szabályai alapján gyengén 

szabályozottnak vagy nem 

együttműködőnek minősített országokkal 

és területekkel szembeni politikájukkal 

összhangban – nem vehetnek részt olyan 

finanszírozási vagy beruházási műveletben, 

amely nem együttműködő országban vagy 

területen található gazdasági egységen 

keresztül kerül végrehajtásra. 

Módosítás  49 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 2 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A támogatható partnerek pénzügyi 

és beruházási műveleteik során a pénzügyi 

rendszernek a pénzmosás, valamint a 

(2) A támogatható partnerek pénzügyi 

és beruházási műveleteik során a pénzügyi 

rendszernek a pénzmosás, valamint a 
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terrorizmus finanszírozása céljára való 

felhasználásának megelőzéséről szóló 

uniós jogban – különösen az (EU) 

2015/847 európai parlamenti és tanácsi 

rendeletben és az (EU) 2015/849 európai 

parlamenti és tanácsi irányelvben – előírt 

elveket és normákat alkalmazzák. A 

támogatható partnerek az e rendelet alapján 

történő közvetlen finanszírozást és 

közvetítőkön keresztül végrehajtott 

finanszírozást egyaránt a tényleges 

tulajdonosra vonatkozó információknak az 

(EU) 2015/849 irányelv szerinti 

felfedésétől teszik függővé. 

terrorizmus finanszírozása céljára való 

felhasználásának megelőzéséről szóló 

uniós jogban – különösen az (EU) 

2015/847 európai parlamenti és tanácsi 

rendeletben és az (EU) 2015/849 európai 

parlamenti és tanácsi irányelvben – előírt 

elveket és normákat alkalmazzák. A 

támogatható partnerek az e rendelet alapján 

történő közvetlen finanszírozást és 

közvetítőkön keresztül végrehajtott 

finanszírozást egyaránt a tényleges 

tulajdonosra vonatkozó információknak az 

(EU) 2015/849 irányelv (az Unió 

pénzmosásellenes irányelve) szerinti 

felfedésétől teszik függővé. 
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