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RÖVID INDOKOLÁS 

A Bizottság elkötelezte magát egy, a munkahelyteremtésre, a hosszú távú növekedésre és a 

versenyképességre összpontosító kezdeményezés elindítása mellett. Az „Európai beruházási 

terv” című bizottsági közlemény kezdeti iránymutatással szolgált arra nézve, miként tud 

Európa felülkerekedni a pénzügyi és gazdasági válságon. Az új kezdeményezés jogszabályi 

kerete az Európai Stratégiai Beruházási Alapról (ESBA) szóló rendeletre irányuló javaslatban 

került előterjesztésre. Az elképzelések szerint az ESBA közpénzek mozgósításán keresztül 

magánberuházásokat generál, és befektetésbarát környezetet teremt. Az Európai Beruházási 

Banknak (EBB) nyújtott 16 milliárd eurós kezdeti uniós garancia és a maga az EBB által tett 

5 milliárd eurós kötelezettségvállalás a magántőke mozgósítása által 315 milliárd euró 

összegű többletfinanszírozást eredményezne beruházások céljára. Az EBB már bejelentette, 

hogy kész a 2015-ös nyári szünet előtt projekteket előfinanszírozni kis- és középvállalkozások 

számára. 

 

Oktatás és képzés 

Célkitűzése szerint az ESBA a munkahelyteremtést ösztönző, a hosszú távú növekedést 

előmozdító és a versenyképességet növelő projektekre irányul. A Bizottság az 5. cikk (2) 

bekezdésében helyesen veszi fel az oktatásra és a képzésre irányuló beruházásokat 

finanszírozási és beruházási műveleteinek általános céljai közé. A minőségi oktatás és képzés 

a társadalmi befogadás kulcsfontosságú tényezője, és a későbbiekben beruházási döntéseket 

és gazdasági növekedést eredményez. 

 

Kulturális és kreatív ágazatok 

A Bizottság ugyanakkor nem ragadta meg a lehetőséget arra, hogy jobban kiaknázza a 

kulturális és kreatív ágazatokban rejlő jelentős potenciált. A gazdasági növekedés és 

foglalkoztatás érdekében az európai kulturális és kreatív ágazatok előtérbe helyezéséről szóló 

állásfoglalásában az Európai Parlament már felismerte, hogy a kulturális és kreatív ágazatok 

döntő szerepet játszhatnak az Unió gazdasági fellendülésében. A kulturális és kreatív 

ágazatok a gazdasági és társadalmi innováció forrásaiként szolgálnak, kölcsönhatásban állnak 

számos más gazdasági ágazattal, és vonzzák a befektetőket. Ezért a kulturális és kreatív 

ágazatokba való beruházásokat bele kell foglalni az 5. cikk (2) bekezdésében felsorolt 

általános célok közé a jövőbeni beruházásoknak többek között e fontos gazdasági ágazatba 

történő irányítása érdekében. 
 

A releváns szakértelem 

Az ESBA irányítása kulcsfontosságú az Alap sikere szempontjából. A beruházási bizottság az 

egyes projektek végső értékelője, mivel neki kell döntenie arról, hogy felhasználható-e az 

uniós garancia az adott projekt céljára. A projektfinanszírozás terén szerzett tapasztalat fontos, 

de nem elegendő kritérium a beruházási bizottság szakértőinek kiválasztásánál. Annak 

biztosítása érdekében, hogy a finanszírozási és beruházási műveletek általános céljai 

teljesüljenek, gondoskodni kell arról is, hogy a beruházási bizottság tagjai tapasztalattal 

rendelkezzenek mindezen célok támogatása terén. Amit mindenképpen el kell kerülni, az az, 

hogy a bizottság összetételét tekintve részrehajló legyen, mivel ez azzal a kockázattal járna, 

hogy bizonyos szakpolitikai célkitűzéseket kiemelten kezelnek, elhanyagolva eközben a más 

területekre – például az oktatásra és a képzésre, illetve a kulturális és kreatív ágazatokra – 

irányuló szükséges beruházásokat. 
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Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 

Az ESBA egy részét 3,3 milliárd eurónak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből történő 

átcsoportosítása fedezné. Ezen összeg magában foglal egy, az európai digitális szolgáltatási 

infrastruktúrákra szánt 2017/2018-as költségvetésből származó, 0,1 milliárd eurós összeget. 

Az Europeanát – Európa digitális könyvtárát, levéltárát és múzeumát – jelenleg ebből a 

költségvetési sorból finanszírozzák. Biztosítani kell, hogy az Európai Hálózatfinanszírozási 

Eszköz költségvetésének csökkentése ne befolyásolja az Europeana finanszírozását és 

zökkenőmentes működését.  

MÓDOSÍTÁSOK 

A Kulturális és Oktatási 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 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Az ESBA célja, hogy segítsen az 

Unión belüli produktív beruházások 

finanszírozási és végrehajtási 

nehézségeinek leküzdésében, és biztosítsa 

a finanszírozáshoz való jobb hozzáférést. 

A cél az, hogy a finanszírozáshoz való jobb 

hozzáférés leginkább a kis- és 

középvállalkozásoknak kedvezzen. 

Helyénvaló a finanszírozáshoz való jobb 

hozzáférés előnyeit a közepes piaci 

tőkeértékű, vagyis legfeljebb 3 000 

alkalmazottat foglalkoztató vállalatokra is 

kiterjeszteni. Európa jelenlegi beruházási 

nehézségeinek leküzdése hozzájárulhat az 

Unió gazdasági, társadalmi és területi 

kohéziójának megerősítéséhez. 

(10) Az ESBA célja, hogy a gazdaság és a 

munkahelyteremtés fellendítése, valamint 

a társadalmi és kulturális befogadás 

céljából segítsen az Unión belüli produktív 

beruházások finanszírozási és végrehajtási 

nehézségeinek leküzdésében. A cél az, 

hogy a finanszírozáshoz való jobb 

hozzáférés leginkább a kis- és 

középvállalkozásoknak kedvezzen. 

Helyénvaló a finanszírozáshoz való jobb 

hozzáférés előnyeit a közepes piaci 

tőkeértékű, vagyis legfeljebb 3 000 

alkalmazottat foglalkoztató vállalatokra is 

kiterjeszteni. Európa jelenlegi beruházási 

nehézségeinek leküzdése hozzájárulhat az 

Unió gazdasági, társadalmi és területi 

kohéziójának megerősítéséhez. 
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Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

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 

Alapnak az Unió szakpolitikai céljainak 

eléréséhez hozzájáruló, magas társadalmi 

és gazdasági hozzáadott értékkel 

rendelkező, a kutatást, valamint az 

oktatást és képzést előmozdító stratégiai 

beruházásokat kell támogatnia. 

 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

magas társadalmi és gazdasági értéket 

teremtő projekteket céloz meg. Az ESBA 

mindenekelőtt a munkahelyteremtést, a 

hosszú távú növekedést és a 

versenyképességet előmozdító projektekre 

irányul. Az Európai Stratégiai Beruházási 

Alap az egyedi projektek igényeinek 

legjobb kielégítése érdekében a pénzügyi 

termékek széles körét támogatja, többek 

között a saját tőkét, az idegen tőkét vagy a 

garanciákat. A termékek ezen széles köre 

lehetővé teszi az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap számára, hogy 

alkalmazkodjon a piaci igényekhez, 

mindemellett ösztönzi a projektekben a 

magánberuházást. Az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap nem helyettesítheti a 

magánpiaci finanszírozást, hanem a piac 

hiányosságait kezelve mozgósítania kell a 

magánfinanszírozást, a közpénzek 

leghatékonyabb és stratégiai 

felhasználásának biztosítása érdekében. Az 

állami támogatásokra vonatkozó elvekkel 

(14) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

magas társadalmi és gazdasági értéket 

teremtő projekteket céloz meg. Az ESBA 

mindenekelőtt a kutatást, az oktatást és a 

képzést, a munkahelyteremtést, a hosszú 

távú növekedést és a versenyképességet 

előmozdító, és az intelligens, fenntartható 

és inkluzív növekedésre irányuló uniós 

stratégia céljainak megvalósításához 

hozzájáruló projektekre irányul. Az 

Európai Stratégiai Beruházási Alap az 

egyedi projektek igényeinek legjobb 

kielégítése érdekében a pénzügyi termékek 

széles körét támogatja, többek között a 

saját tőkét, az idegen tőkét vagy a 

garanciákat. A termékek ezen széles köre 

lehetővé teszi az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap számára, hogy 

alkalmazkodjon a piaci igényekhez, 

mindemellett ösztönzi a projektekben a 

magánberuházást. Az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap nem helyettesítheti a 

magánpiaci finanszírozást, hanem a piac 

hiányosságait kezelve mozgósítania kell a 
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való összhang előírása hozzájárul a 

hatékony és stratégiai felhasználáshoz. 

magánfinanszírozást, a közpénzek 

leghatékonyabb és stratégiai 

felhasználásának biztosítása érdekében. Az 

állami támogatásokra vonatkozó elvekkel 

való összhang előírása hozzájárul a 

hatékony és stratégiai felhasználáshoz. 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (14a) Az Európai Stratégiai Beruházási 

Alapnak a kulturális és kreatív 

ágazatokon belüli projekteket is meg kell 

céloznia. A kulturális és kreatív ágazatok 

katalizátorai és terjesztői az innovációnak, 

amelynek kedvező hatásai nem 

korlátozódnak a kulturális és kreatív 

ágazatokra, hanem számos más gazdasági 

ágazatra is kiterjednek. 

Indokolás 

Számos tanulmány megerősítette az uniós gazdasághoz való jelentős hozzájárulásukat a 

növekedés és a munkahelyteremtés tekintetében. Elengedhetetlen, hogy a kulturális és kreatív 

ágazatok hozzáférhessenek a finanszírozási módszerekhez és modellekhez, különös tekintettel 

arra, hogy minden kreatív tevékenység velejárója a kockázatvállalás. 

 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

gazdaságilag és technikailag várhatóan 

életképes beruházásokra irányul, amelyek 

bizonyos mértékben magukban 

foglalhatnak indokolt kockázatokat, 

ugyanakkor megfelelnek az Európai 

Stratégiai Beruházási Alap általi 

(16) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

gazdaságilag és technikailag várhatóan 

életképes beruházásokra irányul, amelyek 

bizonyos mértékben magukban 

foglalhatnak indokolt kockázatokat, 

ugyanakkor megfelelnek az Európai 

Stratégiai Beruházási Alap általi 



 

AD\1054817HU.doc 7/15 PE549.112v02-00 

 HU 

finanszírozás különleges 

követelményeinek. 

finanszírozás különleges 

követelményeinek. Ezért az ESBA-

támogatás vonatkozásában egyértelmű 

elveket, megfelelő gazdasági és társadalmi 

kritériumokat és feltételeket kell 

megállapítani. 

 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (16a) Az Európai Stratégiai Beruházási 

Alapnak az oktatás, a képzés és a kutatás, 

az ikt-val kapcsolatos készségek 

fejlesztése, a digitális oktatás, valamint a 

kulturális és kreatív ágazatok területén 

induló projekteket is meg kell céloznia. Az 

e területeken végrehajtott beruházások 

esetében olyan holisztikus megközelítést 

kell alkalmazni, amely az oktatásban és 

kultúrában meglévő saját értékeket 

kellőképpen tiszteletben tartja. A hosszú 

távú hatás, a fenntarthatóság és a magas 

színvonal meghatározó kritériumok a 

támogatott projektek kiválasztásában. 

 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

támogatásának infrastrukturális és 

nagyszabású közepes tőkeértékű 

projektekhez való felhasználásáról egy 

beruházási bizottság dönt. A beruházási 

bizottság a beruházási projektek területein 

járatos és tapasztalt független szakértőkből 

áll. A beruházási bizottság elszámoltatható 

(17) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

támogatásának infrastrukturális és 

nagyszabású közepes tőkeértékű 

projektekhez való felhasználásáról egy 

beruházási bizottság dönt. A beruházási 

bizottság a beruházási projektek területein, 

valamint a finanszírozási és beruházási 

műveletek általános céljainak 
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az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

irányítóbizottsága felé, amely felügyeli az 

Európai Stratégiai Beruházási Alap 

célkitűzéseinek teljesülését. Az EBA 

tapasztalatának tényleges kihasználása 

érdekében az Európai Stratégiai Beruházási 

Alap támogatja az EBA finanszírozását, 

hogy az EBA egyéni projektekbe 

kezdhessen a kis- és középvállalkozások, 

valamint a kisméretű közepes piaci 

tőkeértékű vállalatok terén. 

támogatásában járatos és tapasztalt 

független szakértőkből áll. A beruházási 

bizottság elszámoltatható az Európai 

Stratégiai Beruházási Alap 

irányítóbizottsága felé, amely felügyeli az 

Európai Stratégiai Beruházási Alap 

célkitűzéseinek teljesülését. Az EBA 

tapasztalatának tényleges kihasználása 

érdekében az Európai Stratégiai Beruházási 

Alap támogatja az EBA finanszírozását, 

hogy az EBA egyéni projektekbe 

kezdhessen a kis- és középvállalkozások, 

valamint a kisméretű közepes piaci 

tőkeértékű vállalatok terén. 

Indokolás 

A 3. cikk (5) bekezdésének módosításához való hozzáigazítás. 

 

Módosítás  8 

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, amelynek 

hozzáférhetőségét többnyelvű és 

decentralizált megközelítésmód segíti elő, 

támogatva az információk hatékony 

terjesztését. 
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Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(29) Az uniós költségvetésből származó 

hozzájárulás részleges finanszírozása 

céljából az 1291/2013/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet2 által 

létrehozott „Horizont 2020” kutatási és 

innovációs keretprogram (2014–2020), és 

az 1316/2013/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet3 által létrehozott Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz 

rendelkezésre álló pénzügyi keretét 

csökkenteni kell. Ezek a programok olyan 

célokat szolgálnak, amelyek nem jelennek 

meg újra az Európai Stratégiai 

Beruházási Alapnál. Mindazonáltal a 

várakozások szerint a két program 

keretének a garanciaalap finanszírozása 

céljából való csökkentése a programok 

mandátumának bizonyos területein 

nagyobb mértékű beruházásokat biztosít, 

mint az a meglévő programokon keresztül 

lehetséges lenne. Az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap az uniós garanciával 

képes a kutatás, fejlesztés és innováció, 

valamint a közlekedési, távközlési és 

energiaügyi infrastruktúrák területén 

megsokszorozni a pénzügyi hatást ahhoz 

képest, mint ha a forrásokat a tervezett 

Horizont 2020 és Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz 

programokon belüli vissza nem térítendő 

támogatások útján költötték volna el. 

Ezért indokolt a jelenleg az említett 

programokra előirányzott források egy 

részének az Európai Stratégiai 

Beruházási Alaphoz való átirányítása. 

törölve 

__________________  

2 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 

december 11-i 1291/2013/EU rendelete a 

„Horizont 2020” kutatási és innovációs 

keretprogram (2014–2020) létrehozásáról 
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és az 1982/2006/EK határozat hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 347., 

2013.12.20., 104. o.). 

3 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 

december 11-i 1316/2013/EU rendelete az 

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 

létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet 

módosításáról és a 680/2007/EK és 

67/2010/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 129. 

o.). 

 

 

 

Módosítás  10 

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 tagállamoknak, valamint 

regionális és helyi hatóságaiknak 

törekedniük kell az európai jelentőségű 

projektek projektportfóliójának 

létrehozására és előmozdítására. A 

Bizottság és az EBB által összeállított 

információknak linkeket kell tartalmazniuk 

a kapcsolódó nemzeti projektportfóliókhoz. 

 

 

Módosítás  11 

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 

foglalkoztató vállalkozások számára a 

finanszírozáshoz való jobb hozzáférés 

biztosítása, különös hangsúlyt fektetve a 

kis- és középvállalkozásokra (a 

Az ESBA célja az unióbeli beruházások 

támogatása, és – az EBB megnövelt 

kockázatviselési képessége révén – a 

legfeljebb 3 000 alkalmazottat 

foglalkoztató vállalkozások számára jobb 

és elérhetőbb finanszírozás biztosítása, 

különös hangsúlyt fektetve a kis- és 

középvállalkozásokra (a továbbiakban: 
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továbbiakban: ESBA-megállapodás). ESBA-megállapodás). 

 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az ESBA-megállapodáshoz az Európai 

Unió bármely tagállama csatlakozhat. A 

meglévő hozzájárulók egyetértésének 

függvényében az ESBA-megállapodást 

nyitottá kell tenni más harmadik felek, 

többek között a nemzeti fejlesztési bankok 

vagy a tagállamok által birtokolt vagy 

ellenőrzött állami ügynökségek, valamint 

magánszektorbeli szervezetek számára is. 

(2) Az ESBA-megállapodáshoz az Európai 

Unió bármely tagállama csatlakozhat. A 

meglévő hozzájárulók egyetértésének 

függvényében az ESBA-megállapodást 

nyitottá kell tenni más harmadik felek, 

többek között a nemzeti fejlesztési bankok 

vagy a tagállamok által birtokolt vagy 

ellenőrzött állami ügynökségek, a 

regionális és helyi hatóságok, valamint 

magánszektorbeli szervezetek számára is. 

 

Módosítás  13 

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 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 bizottságnak 

egészében véve kiterjedt szakértelemmel 

kell rendelkeznie az 5. cikk (2) 

bekezdésének a)–e) pontjában felsorolt 

általános célok vonatkozásában.  

Indokolás 

Az uniós garancia felhasználásának optimalizálása érdekében biztosítani kell, hogy a 

beruházási bizottság független szakértői az 5. cikk (2) bekezdésében rögzített általános célok 

támogatásának vonatkozásában is tapasztalattal rendelkezzenek. 
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Módosítás  14 

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 

összekapcsolása; valamint a digitális 

infrastruktúra; 

a) infrastruktúra-fejlesztés, többek között a 

közlekedés területén, mindenekelőtt az 

ipari és idegenforgalmi központokban; 

energiaügy, elsősorban az energiahálózatok 

összekapcsolása; valamint a digitális 

infrastruktúra; 

 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) beruházások az oktatás és képzés, az 

egészségügy, a kutatás-fejlesztés, az 

információs és kommunikációs technológia 

és az innováció terén; 

b) beruházások az oktatásba és a képzésbe 

a szakképzett munkaerő hiányának 

csökkentése érdekében, növelve a 

foglalkoztathatóságot és ezzel előmozdítva 

a növekedést, a szociális politikákba – 

beleértve a szociális védelmet és a 

szociális szolgáltatásokat –, a kulturális és 

kreatív ágazatokba, valamint az 

egészségügybe, a kutatás-fejlesztésbe, az 

információs és kommunikációs 

technológiába és az innovációba; 

 

 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság és az EBB a tagállamok (1) A Bizottság és az EBB a tagállamok, 
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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. 

valamint a regionális és helyi hatóságok 
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. 

 

 

Módosítás  17 

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 és a regionális és helyi 

hatóságok rendszeres és strukturált alapon 

összeállítják, frissítik és terjesztik az 

aktuális és jövőbeli beruházásokra 

vonatkozó információkat a területükre 

vonatkozóan. 

 

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

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) az EBB finanszírozási és beruházási 

műveletei európai hozzáadott értékének, a 

magánszektorbeli források 

mozgósításának, a becsült és a tényleges 

eredményeknek és az EBB finanszírozási 

és beruházási műveletei összesített 

eredményének és hatásának értékelése; 

valamint hozzájárulás az uniós 

szakpolitikai célok, és különösen az 

intelligens, fenntartható és inkluzív 

növekedésre vonatkozó uniós stratégia 

céljainak eléréséhez; 
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