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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 

1 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az infrastrukturális beruházási 

tevékenységek a 2009. évi GDP-arányosan 

2,2 %-os szintről 2016-ra 1,8 %-ra 

csökkentek az Unióban, amely 20 %-kal 

alacsonyabb a globális pénzügyi válság 

előtti beruházási rátáknál. A beruházások 

GDP-hez viszonyított aránya ma már javul 

az Unióban, de még mindig elmarad a 

gazdasági fellendülés időszakában 

elvárhatótól, és nem tudja ellensúlyozni a 

több éven át tartó beruházási hiányt. Ennél 

is fontosabb, hogy a jelenlegi beruházási 

szintek és beruházási előrejelzések a 

technológiai változás és a globális 

versenyképesség fényében nem felelnek 

meg az Unió – többek között az 

innovációra, a készségfejlesztésre, az 

infrastruktúrára és a kis- és 

középvállalkozásokra (kkv-k) irányuló – 

strukturális beruházási igényeinek, és nem 

elegendők az olyan kulcsfontosságú 

társadalmi kihívások kezeléséhez, mint a 

fenntarthatóság vagy a népesség 

elöregedése. Következésképpen a piaci 

hiányosságok és az optimálistól elmaradó 

beruházási helyzetek kezeléséhez további 

támogatásra van szükség annak érdekében, 

hogy a célágazatokban csökkenjen a 

beruházási hiány és megvalósíthatók 

legyenek az Unió szakpolitikai 

célkitűzései. 

(1) Az infrastrukturális beruházási 

tevékenységek a 2009. évi GDP-arányosan 

2,2%-os szintről 2016-ra 1,8%-ra 

csökkentek az Unióban, amely 20%-kal 

alacsonyabb a globális pénzügyi válság 

előtti beruházási rátáknál. A beruházások 

GDP-hez viszonyított aránya ma már javul 

az Unióban, de még mindig elmarad a 

gazdasági fellendülés időszakában 

elvárhatótól, és nem tudja ellensúlyozni a 

több éven át tartó beruházási hiányt. Ennél 

is fontosabb, hogy a jelenlegi beruházási 

szintek és beruházási előrejelzések a 

technológiai változás és a globális 

versenyképesség fényében nem felelnek 

meg az Unió – többek között az 

innovációra, a kreativitásra és az 

oktatásra, a készségfejlesztésre, az 

infrastruktúrára és különösen a kulturális 

és kreatív ágazatban tevékenykedő kis- és 

középvállalkozásokra (kkv-k) irányuló – 

strukturális beruházási igényeinek, és nem 

elegendők az olyan kulcsfontosságú 

társadalmi kihívások kezeléséhez, mint a 

fenntarthatóság, a demográfiai változások 

vagy a magasan képzett és 

szakismeretekkel rendelkező fiatalok 

elvándorlása. Következésképpen a piaci 

hiányosságok és az optimálistól elmaradó 

beruházási helyzetek kezeléséhez további 

támogatásra van szükség annak érdekében, 

hogy a célágazatokban csökkenjen a 

beruházási hiány és megvalósíthatók 
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legyenek az Unió szakpolitikai 

célkitűzései. 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az elmúlt években az Unió 

ambiciózus stratégiákat fogadott el az 

egységes piac kiteljesítése, valamint a 

fenntartható növekedés és a 

munkahelyteremtés ösztönzése céljából: 

ilyen a tőkepiaci unió, a digitális egységes 

piaci stratégia, a „Tiszta energia minden 

európainak” kezdeményezéscsomag, a 

körforgásos gazdaságra vonatkozó uniós 

cselekvési terv, az alacsony kibocsátású 

mobilitás stratégiája, az európai védelmi 

stratégia és az európai űrstratégia. Az 

InvestEU Alap a beruházások és a 

finanszírozáshoz jutás támogatásával 

várhatóan kiaknázza és fokozza az említett 

egymást is erősítő stratégiák közötti 

szinergiákat. 

(3) Az elmúlt években az Unió 

ambiciózus stratégiákat fogadott el az 

egységes piac kiteljesítése, valamint a 

fenntartható növekedés és a 

munkahelyteremtés ösztönzése céljából: 

ilyen a tőkepiaci unió, a digitális egységes 

piaci stratégia, az európai kulturális 

menetrend, a „Tiszta energia minden 

európainak” kezdeményezéscsomag, a 

körforgásos gazdaságra vonatkozó uniós 

cselekvési terv, az alacsony kibocsátású 

mobilitás stratégiája, az európai védelmi 

stratégia és az európai űrstratégia. Az 

InvestEU Alap a beruházások és a 

finanszírozáshoz jutás támogatásával 

várhatóan kiaknázza és fokozza az említett 

egymást is erősítő stratégiák közötti 

szinergiákat. 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az InvestEU Alapnak hozzá kell 

járulnia az Unió versenyképességének 

javításához, többek között az innováció és 

a digitalizáció területén, az uniós gazdasági 

növekedés fenntarthatóságának, a 

társadalom ellenálló képességének és a 

társadalmi befogadásnak a fokozásához, 

valamint az uniós tőkepiacok 

integrációjához, beleértve a széttagoltságuk 

kezelését és az uniós vállalkozások 

finanszírozási forrásainak diverzifikálását 

(5) Az InvestEU Alapnak hozzá kell 

járulnia az Unió versenyképességének 

javításához, többek között az innováció és 

a digitalizáció területén, az uniós gazdasági 

növekedés fenntarthatóságának, a 

társadalom ellenálló képességének és a 

társadalmi befogadásnak a fokozásához, 

megerősítve a humán készségeket és 

képességeket mint a gazdasági, társadalmi 

és kulturális fejlődés kulcsfontosságú 

tényezőit; valamint az uniós tőkepiacok 
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célzó megoldásokat. Ennek érdekében 

technikai és gazdasági szempontból 

életképes projekteket kell támogatnia egy 

olyan keret létrehozásával, amely lehetővé 

teszi a hitelviszonyt megtestesítő, 

kockázatmegosztási és tulajdoni 

részesedést megtestesítő instrumentumok 

használatát az uniós költségvetésből 

biztosított garancia mellett és a végrehajtó 

partnerektől származó hozzájárulásokkal. 

Az InvestEU Alapból nyújtott 

támogatásnak a felmerülő igényekhez kell 

igazodnia, ugyanakkor az Unió 

szakpolitikai célkitűzéseinek eléréséhez 

való hozzájárulásra kell összpontosítania. 

integrációjához, beleértve a széttagoltságuk 

kezelését, a kulturális és kreatív ágazatok 

kétszeres értékének támogatását és az 

uniós vállalkozások finanszírozási 

forrásainak diverzifikálását célzó 

megoldásokat. Ennek érdekében technikai 

és gazdasági szempontból életképes 

projekteket kell támogatnia egy olyan keret 

létrehozásával, amely lehetővé teszi a 

hitelviszonyt megtestesítő, 

kockázatmegosztási és tulajdoni 

részesedést megtestesítő instrumentumok 

használatát az uniós költségvetésből 

biztosított garancia mellett és a végrehajtó 

partnerektől származó hozzájárulásokkal. 

Az InvestEU Alapból nyújtott 

támogatásnak a felmerülő igényekhez kell 

igazodnia, ugyanakkor az Unió 

szakpolitikai célkitűzéseinek eléréséhez 

való hozzájárulásra kell összpontosítania. 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) Az InvestEU eszköz olyan 

gazdasági, kulturális és társadalmi 

szereplők támogatására irányul, amelyek 

kockázati profilját a magánbefektetők 

nem a hagyományosabb portfóliókban 

kívánják kezelni; célja, hogy a pénzügyi 

közvetítők részéről új értelmezést nyerjen, 

hangsúlyozva e szereplők jelentős 

potenciáját az innováció és a társadalmi 

fejlődés tekintetében; 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Az InvestEU Alap keretében tárgyi (6) Az InvestEU Alap keretében tárgyi 
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eszközökre és immateriális javakra 

irányuló beruházásokat kell támogatni a 

növekedés, a beruházások és a 

foglalkoztatás előmozdítása érdekében, 

ezáltal hozzájárulva a jólét fokozásához és 

a méltányosabb jövedelemelosztáshoz az 

Unióban. Az InvestEU Alapon keresztül 

végrehajtott beavatkozásnak ki kell 

egészítenie a vissza nem térítendő 

támogatás útján biztosított uniós 

támogatást. 

eszközökre és immateriális javakra, többek 

között a kulturális örökségre irányuló 

beruházásokat kell támogatni a növekedés 

és a kohézió, a stratégiai területekbe való 

fenntartható beruházások és a hosszú távú 

foglalkoztatás, az oktatás és a készségek 

előmozdítása érdekében, ezáltal 

hozzájárulva a jólét, a kulturális fejlődés 

és az esélyegyenlőség fokozásához az 

Unióban. Az InvestEU Alapon keresztül 

végrehajtott beavatkozásnak ki kell 

egészítenie a vissza nem térítendő 

támogatás útján biztosított uniós 

támogatást. 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) A Világgazdasági Fórum globális 

kockázatokról szóló 2018. évi jelentése 

szerint a világgazdaságot fenyegető tíz 

legfontosabb kockázat fele a környezethez 

kapcsolódik. E kockázatok közé tartozik a 

lég-, talaj- és vízszennyezés, a szélsőséges 

időjárási események, a biológiai sokféleség 

csökkenése és az éghajlatváltozás 

mérséklésének és az éghajlatváltozáshoz 

való alkalmazkodásnak a hiányosságai. A 

környezetvédelmi elvek szorosan 

beágyazódnak a Szerződésekbe és számos 

uniós szakpolitikába. Ezért az InvestEU 

Alaphoz kapcsolódó műveletek során elő 

kell mozdítani a környezetvédelmi 

célkitűzések érvényesítését. A 

környezetvédelmet és a kapcsolódó 

kockázatmegelőzést és -kezelést be kell 

építeni a beruházások előkészítésébe és 

végrehajtásába. Az EU-nak nyomon kell 

követnie továbbá a biológiai sokféleséggel 

és a légszennyezés ellenőrzésével 

kapcsolatos kiadásait a biológiai 

sokféleségről szóló egyezmény és az (EU) 

2016/2284 európai parlamenti és tanácsi 

irányelv15 szerinti jelentéstételi 

(11) A Világgazdasági Fórum globális 

kockázatokról szóló 2018. évi jelentése 

szerint a világgazdaságot fenyegető tíz 

legfontosabb kockázat fele a környezethez 

kapcsolódik. E kockázatok közé tartozik a 

lég-, talaj- és vízszennyezés, a szélsőséges 

időjárási események, a biológiai sokféleség 

csökkenése és az éghajlatváltozás 

mérséklésének és az éghajlatváltozáshoz 

való alkalmazkodásnak a hiányosságai. A 

környezetvédelmi elvek szorosan 

beágyazódnak a Szerződésekbe és számos 

uniós szakpolitikába. Ezért az InvestEU 

Alaphoz kapcsolódó műveletek során elő 

kell mozdítani a környezetvédelmi 

célkitűzések érvényesítését. A 

környezetvédelmet, a saját környezeti 

hatások értékelésére irányuló oktatást és 

képzést, valamint a kapcsolódó 

kockázatmegelőzést és -kezelést be kell 

építeni a beruházások előkészítésébe és 

végrehajtásába. Az EU-nak nyomon kell 

követnie továbbá a biológiai sokféleséggel 

és a légszennyezés ellenőrzésével 

kapcsolatos kiadásait a biológiai 

sokféleségről szóló egyezmény és az (EU) 
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kötelezettségek betartása érdekében. 

Következésképpen a környezetvédelmi 

fenntarthatóság célkitűzéséhez kapcsolódó 

beruházások nyomon követését olyan 

egységes módszertan alapján kell 

végrehajtani, amely összhangban van más 

uniós programok keretében kidolgozott, az 

éghajlat, a biológiai sokféleség és a 

légszennyezés kezelésére alkalmazott 

módszerekkel, hogy lehetővé tegye a 

beruházások által a természeti tőke 

alapvető elemeire, többek között a 

levegőre, a vízre, a talajra és a biológiai 

sokféleségre gyakorolt egyedi és együttes 

hatások értékelését. 

2016/2284 európai parlamenti és tanácsi 

irányelv15 szerinti jelentéstételi 

kötelezettségek betartása érdekében. 

Következésképpen a környezetvédelmi 

fenntarthatóság célkitűzéséhez kapcsolódó 

beruházások nyomon követését olyan 

egységes módszertan alapján kell 

végrehajtani, amely összhangban van más 

uniós programok keretében kidolgozott, az 

éghajlat, a biológiai sokféleség és a 

légszennyezés kezelésére alkalmazott 

módszerekkel, hogy lehetővé tegye a 

beruházások által a természeti tőke 

alapvető elemeire, többek között a 

levegőre, a vízre, a talajra és a biológiai 

sokféleségre gyakorolt egyedi és együttes 

hatások értékelését. 

_________________ _________________ 

15 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/2284 irányelve (2016. december 14.) 

egyes légköri szennyező anyagok nemzeti 

kibocsátásainak csökkentéséről, a 

2003/35/EK irányelv módosításáról, 

valamint a 2001/81/EK irányelv hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 344., 

2016.12.17., 1. o.). 

15 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/2284 irányelve (2016. december 14.) 

egyes légköri szennyező anyagok nemzeti 

kibocsátásainak csökkentéséről, a 

2003/35/EK irányelv módosításáról, 

valamint a 2001/81/EK irányelv hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 344., 

2016.12.17., 1. o.). 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) A jelentős uniós támogatásban 

részesülő, mindenekelőtt az 

infrastruktúrára irányuló beruházási 

projekteket fenntarthatósági vizsgálatnak 

kell alávetni egy olyan iránymutatás 

alapján, amelyet a Bizottságnak az 

InvestEU program keretében a végrehajtó 

partnerekkel együttműködésben kell 

kidolgoznia, és amely megfelelő módon 

felhasználja a [a fenntartható beruházást 

elősegítő keret létrehozásáról szóló 

rendelet] által megállapított kritériumokat 

annak meghatározásához, hogy a gazdasági 

(12) A jelentős uniós támogatásban 

részesülő, mindenekelőtt az 

infrastruktúrára irányuló beruházási 

projekteket fenntarthatósági és 

akadálymentességi vizsgálatnak kell 

alávetni egy olyan iránymutatás alapján, 

amelyet a Bizottságnak az InvestEU 

program keretében a végrehajtó 

partnerekkel együttműködésben kell 

kidolgoznia, és amely megfelelő módon 

felhasználja a [a fenntartható beruházást 

elősegítő keret létrehozásáról szóló 

rendelet] által megállapított kritériumokat 
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tevékenység környezeti szempontból 

fenntartható-e, továbbá összeegyeztethető a 

más uniós programokhoz kidolgozott 

iránymutatásokkal. Ennek az 

iránymutatásnak megfelelő 

rendelkezéseket kell tartalmaznia az 

indokolatlan adminisztratív terhek 

elkerülésére. 

annak meghatározásához, hogy a gazdasági 

tevékenység környezeti szempontból 

fenntartható-e, továbbá összeegyeztethető a 

más uniós programokhoz kidolgozott 

iránymutatásokkal. Ennek az 

iránymutatásnak megfelelő 

rendelkezéseket kell tartalmaznia az 

indokolatlan adminisztratív terhek 

elkerülésére. 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (12a) mivel a kulturális örökség 

kulturális, környezeti, társadalmi és 

gazdasági szempontból kiemelkedő értéket 

képez az európai társadalom számára, 

annak fenntartható kezelése a 21. század 

stratégiai döntését jelenti, ahogyan azt a 

Tanács a 2014. május 21-i 

következtetéseiben1a hangsúlyozza; mivel 

ennek ellenére a kulturális örökségnek az 

értékteremtéshez, a készségekhez és a 

munkahelyekhez, valamint az 

életminőséghez történő hozzájárulása 

alulértékelt; 

 _________________ 

 1a A Tanács következtetései (2014. május 

21.) a fenntartható Európa stratégiai 

erőforrásául szolgáló kulturális 

örökségről (HL C 183., 2014.6.14., 36. o.). 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 b preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (12b) A kulturális örökség európai éve 

közvetlen és közvetett gazdasági 

potenciálja révén fokozza Európa 
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kulturális örökségének hozzájárulását a 

társadalomhoz és a gazdasághoz. Ez a 

potenciál magában foglalja többek között 

a kulturális és kreatív ágazatok – ezen 

belül a kis- és közepes vállalkozások – 

megerősítésére való képességet, ösztönzi 

az alkotást és az innovációt, előmozdítja a 

fenntartható fejlődést és a turizmust, 

javítja a társadalmi kohéziót, valamint 

tartós munkahelyeket teremt. 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A pénzügyi válság időszakában 

visszaesett az infrastrukturális beruházások 

szintje, ami meggyengítette az Unió 

képességét a fenntartható növekedés, a 

versenyképesség és a konvergencia 

fellendítésére. Az európai infrastruktúrára 

fordított jelentős beruházások 

elengedhetetlenek az Unió fenntarthatósági 

céljainak, többek között a 2030-ra elérendő 

energiaügyi és éghajlat-politikai céloknak a 

teljesítéséhez. Ennek megfelelően az 

InvestEU Alapból nyújtott támogatásnak a 

közlekedésre, az energiaügyre, többek 

között az energiahatékonyságra és a 

megújuló energiára, környezetvédelmi, 

éghajlat-politikai intézkedésekre, valamint 

a tengeri és a digitális infrastruktúrára 

irányuló beruházásokat kell megcéloznia. 

Az uniós finanszírozási támogatás 

hatásának és hozzáadott értékének 

maximalizálása érdekében helyénvaló egy 

olyan egyszerűsített beruházási eljárást 

bevezetni, amely lehetővé teszi a 

beruházási projektportfólió-tervek 

láthatóságát és a vonatkozó uniós 

programokkal való összhangját. A 

biztonsági fenyegetésekre tekintettel az 

uniós támogatásban részesülő beruházási 

projekteknek figyelembe kell venniük a 

polgárok közterületeken történő védelmére 

(13) A pénzügyi válság időszakában 

visszaesett az infrastrukturális beruházások 

szintje, ami meggyengítette az Unió 

képességét a fenntartható növekedés, a 

versenyképesség és a konvergencia 

fellendítésére. Az európai infrastruktúrára 

fordított jelentős beruházások 

elengedhetetlenek az Unió fenntarthatósági 

céljainak, többek között a 2030-ra elérendő 

energiaügyi és éghajlat-politikai céloknak a 

teljesítéséhez. Ennek megfelelően az 

InvestEU Alapból nyújtott támogatásnak a 

közlekedésre, az energiaügyre, többek 

között az energiahatékonyságra és a 

megújuló energiára, környezetvédelmi, 

éghajlat-politikai intézkedésekre, valamint 

a tengeri és a digitális infrastruktúrára 

irányuló beruházásokat kell megcéloznia. 

Az uniós finanszírozási támogatás 

hatásának és hozzáadott értékének 

maximalizálása érdekében helyénvaló egy 

olyan egyszerűsített beruházási eljárást 

bevezetni, amely lehetővé teszi a 

beruházási projektportfólió-tervek 

láthatóságát és a vonatkozó uniós 

programokkal való összhangját. A 

biztonsági fenyegetésekre tekintettel az 

uniós támogatásban részesülő beruházási 

projekteknek figyelembe kell venniük a 

polgárok közterületeken, valamint nagy 
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vonatkozó elveket. Ennek ki kell 

egészítenie azokat az erőfeszítéseket, 

amelyek más uniós alapokból, például az 

Európai Regionális Fejlesztési Alapból a 

közterületekre, közlekedésre, energiára és 

más kritikus infrastruktúrára irányuló 

beruházások biztonsági elemeihez 

nyújtanak támogatást. 

tömegeket összegyűjtő helyeken, például 

stadionokban, oktatási intézményekben, 

múzeumokban és emlékműveknél történő 

védelmére vonatkozó elveket. Ennek ki 

kell egészítenie azokat az erőfeszítéseket, 

amelyek más uniós alapokból, például az 

Európai Regionális Fejlesztési Alapból a 

közterületekre, közlekedésre, energiára és 

más kritikus infrastruktúrára irányuló 

beruházások biztonsági elemeihez 

nyújtanak támogatást. 

 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Miközben a beruházások szintje 

összességében emelkedőben van az 

Unióban, a magasabb kockázattal járó 

tevékenységekbe, például a kutatásba és 

innovációba való beruházás még mindig 

elégtelen. Az ebből eredő beruházási hiány 

a kutatás és innováció terén káros hatással 

van az Unió ágazati és gazdasági 

versenyképességére, valamint polgárai 

életminőségére. Az InvestEU Alapnak 

megfelelő pénzügyi termékeket kell 

biztosítania az innovációs ciklus különböző 

szakaszaiban és az érdekeltek széles köre 

számára, és lehetővé kell tennie 

mindenekelőtt az ilyen megoldások 

kereskedelmi léptékű bevezetését és 

elterjesztését az uniós piacon annak 

érdekében, hogy azok a világpiacon is 

versenyképessé váljanak. 

(14) Miközben a beruházások szintje 

összességében emelkedőben van az 

Unióban, a magasabb kockázattal járó 

tevékenységekbe, például a kulturális és 

kreatív ágazatokban aktív innovatív kkv-k 

számára nyújtandó kockázati tőke 

biztosításába való beruházás még mindig 

elégtelen. Az ebből eredő beruházási hiány 

a kutatás és innováció terén, különösen az 

innovációhoz nagymértékben hozzájáruló 

kulturális és kreatív ágazatokban, káros 

hatással van az Unió ágazati és gazdasági 

versenyképességére, valamint polgárai 

életminőségére. Az InvestEU Alapnak 

megfelelő pénzügyi termékeket kell 

biztosítania az innovációs ciklus különböző 

szakaszaiban és az érdekeltek széles köre, 

különösen a fiatal vállalkozók számára, és 

lehetővé kell tennie mindenekelőtt az ilyen 

megoldások kereskedelmi léptékű 

bevezetését és elterjesztését az uniós 

piacon annak érdekében, hogy azok a 

világpiacon is versenyképessé váljanak. 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) Jelentős beruházásokkal fel kell 

gyorsítani a digitális transzformációt, 

amelynek előnyeit minden uniós polgár és 

vállalkozás számára elérhetővé kell tenni. 

A digitális egységes piaci stratégia szilárd 

szakpolitikai keretéhez most hasonlóan 

ambiciózus beruházásokat kell biztosítani, 

többek között a mesterséges intelligencia 

terén. 

(15) Jelentős beruházásokkal fel kell 

gyorsítani a digitális transzformációt, elő 

kell mozdítani a digitális készségeket és fel 

kell lépni a generációk közötti 

különbségek ellen annak érdekében, hogy 

maximalizálni lehessen az ebből származó 

előnyök minden uniós polgár és 

vállalkozás számára történő elosztását. A 

digitális egységes piaci stratégia szilárd 

szakpolitikai keretéhez most hasonlóan 

ambiciózus beruházásokat kell biztosítani, 

többek között a mesterséges intelligencia 

terén. 

 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) A kis- és középvállalkozások (kkv-

k) kulcsszerepet játszanak az Unióban. 

Nehezen jutnak azonban finanszírozáshoz 

a befektetők által feltételezett nagy 

kockázat vagy a megfelelő biztosíték 

hiánya miatt. További kihívást jelent, hogy 

a kkv-knak versenyképesnek kell 

maradniuk és ennek érdekében 

intézkedéseket kell tenniük a digitalizálás, 

a nemzetköziesedés és az innováció terén, 

és fokozniuk kell alkalmazottaik 

készségszintjét. Emellett a nagyobb 

vállalkozásokkal összehasonlítva 

finanszírozási források szűkebb köréhez 

férnek hozzá: jellemzően nem bocsátanak 

ki kötvényeket, és csak korlátozottan 

férnek hozzá a tőzsdékhez vagy a nagy 

intézményi befektetőkhöz. Azon kkv-k 

esetében, amelyek tevékenysége 

immateriális javakra összpontosul, még 

nagyobb problémát jelent a 

finanszírozáshoz jutás. Az uniós kkv-k 

nagymértékben támaszkodnak a bankokra 

és a folyószámlahitelek, banki hitelek vagy 

(16) A kis- és középvállalkozások (kkv-

k), különösen a kulturális és kreatív 

ágazatban, kulcsszerepet játszanak az 

Unióban. Nehezen jutnak azonban 

finanszírozáshoz a befektetők által 

feltételezett nagy kockázat vagy a 

megfelelő biztosíték hiánya miatt. További 

kihívást jelent, hogy a kkv-knak 

versenyképesnek kell maradniuk és ennek 

érdekében intézkedéseket kell tenniük a 

digitalizálás, a nemzetköziesedés és az 

innováció terén, és fokozniuk kell 

alkalmazottaik készségszintjét. Emellett a 

nagyobb vállalkozásokkal összehasonlítva 

finanszírozási források szűkebb köréhez 

férnek hozzá: jellemzően nem bocsátanak 

ki kötvényeket, és csak korlátozottan 

férnek hozzá a tőzsdékhez vagy a nagy 

intézményi befektetőkhöz. Azon kkv-k 

esetében, amelyek tevékenysége 

immateriális javakra, mint 

szellemitulajdon-jogra összpontosul, még 

nagyobb problémát jelent a 

finanszírozáshoz jutás, különösen a 
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lízing formáját öltő adósságfinanszírozásra. 

A fenti kihívásokkal szembesülő kkv-k 

támogatására és diverzifikáltabb 

finanszírozási források biztosítására van 

szükség ahhoz, hogy a kkv-k finanszírozni 

tudják a vállalkozás létrehozásával, 

növekedésével és fejlődésével kapcsolatos 

költségeket, talpon tudjanak maradni 

gazdasági visszaesés esetén, továbbá így 

biztosítható, hogy a gazdaság és a pénzügyi 

rendszer recesszió vagy sokkhatások esetén 

rugalmasabb legyen. Ez kiegészíti a 

tőkepiaci unió keretében már elindított 

kezdeményezéseket is. Az InvestEU 

Alapnak lehetőséget kell biztosítania a 

konkrét, célzottabb pénzügyi termékekre 

való összpontosításra. 

kulturális és kreatív ágazatokban. Az 

uniós kkv-k nagymértékben támaszkodnak 

a bankokra és a folyószámlahitelek, banki 

hitelek vagy lízing formáját öltő 

adósságfinanszírozásra. A fenti 

kihívásokkal szembesülő kkv-k 

támogatására és diverzifikáltabb 

finanszírozási források biztosítására van 

szükség ahhoz, hogy a kkv-k finanszírozni 

tudják a vállalkozás létrehozásával, 

növekedésével és fejlődésével kapcsolatos 

költségeket, talpon tudjanak maradni 

gazdasági visszaesés esetén, továbbá így 

biztosítható, hogy a gazdaság és a pénzügyi 

rendszer recesszió vagy sokkhatások esetén 

rugalmasabb legyen. Ez kiegészíti a 

tőkepiaci unió keretében már elindított 

kezdeményezéseket is. Az InvestEU 

Alapnak lehetőséget kell biztosítania a 

konkrét, célzottabb pénzügyi termékekre 

való összpontosításra. 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (16a) A kulturális és kreatív ágazatok 

kétszeres és belső értékkel bírnak, ugyanis 

a művészekhez és alkotókhoz fűződő 

közvetlen kapcsolataik révén megőrzik és 

előmozdítják a kulturális és nyelvi 

sokféleséget és erősítik az európai, 

nemzeti és a regionális identitásokat, 

ugyanakkor fenntartják a társadalmi 

kohéziót, és különböző értékteremtési 

modellekkel jelentős mértékben 

hozzájárulnak a kreativitáshoz, a 

beruházásokhoz és a foglalkoztatáshoz, és 

a fenntartható gazdasági növekedés 

motorjaként működnek az Unióban és 

tagállamaiban; 

 

Módosítás  15 
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Rendeletre irányuló javaslat 

16 b preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (16b) A kulturális ágazatban nem 

valószínű a munkahelyek kihelyezése, 

ugyanis az egyedi kulturális, gyakran 

regionális és történelmi ismereteket 

igényel. A kulturális és kreatív ágazatok 

továbbá jelentős mértékben és bármely 

más ágazatnál jobban hozzájárulnak a 

fiatalok foglalkoztatásához, és a 2008-as 

gazdasági válság során ezek bizonyultak a 

leginkább ellenállónak. 2008 és 2014 

között a kulturális és kreatív ágazatokon 

belüli foglalkoztatás az Unió egész 

területén nőtt. 

 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) Ahogy az az Európa szociális 

dimenziójáról16, valamint a szociális jogok 

európai pilléréről17 szóló vitaanyagban 

megállapításra került, a befogadóbb és 

méltányosabb Unió létrehozását kiemelt 

feladatként kell kezelni, hogy Európában 

meg lehessen szüntetni az egyenlőtlenséget 

és elő lehessen mozdítani a társadalmi 

befogadásra irányuló szakpolitikákat. Az 

esélyegyenlőtlenség mindenekelőtt az 

oktatáshoz, képzéshez és az egészségügyi 

ellátáshoz való hozzáférést érinti. A 

társadalmi tőkére, készségekre és 

humántőkére épülő gazdaságra, valamint a 

kiszolgáltatott csoportok társadalomba való 

integrálására irányuló beruházások – 

különösen ha uniós szinten összehangoltak 

– megerősíthetik a gazdasági 

lehetőségeket. Az InvestEU Alapot fel kell 

használni az oktatásba és képzésbe való 

beruházások támogatására, a foglalkoztatás 

növelésére különösen a szakképzetlen és 

(17) Ahogy az az Európa szociális 

dimenziójáról16, valamint a szociális jogok 

európai pilléréről17 szóló vitaanyagban 

megállapításra került, a befogadóbb és 

méltányosabb Unió létrehozását kiemelt 

feladatként kell kezelni, hogy Európában 

meg lehessen szüntetni az egyenlőtlenséget 

és elő lehessen mozdítani a társadalmi 

befogadásra irányuló szakpolitikákat. Az 

esélyegyenlőtlenség mindenekelőtt az 

oktatáshoz, a képzéshez, az egészségügyi 

ellátáshoz, a kultúrához és a kulturális 

örökséghez való hozzáférést érinti. A 

társadalmi tőkére, készségekre és 

humántőkére épülő gazdaságra, valamint a 

kiszolgáltatott csoportok, elsősorban a a 

fogyatékossággal élők társadalomba való 

integrálására irányuló beruházások – 

különösen ha uniós szinten összehangoltak 

– megerősíthetik a gazdasági 

lehetőségeket. Az InvestEU Alapot fel kell 

használni az oktatásba és képzésbe, 
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tartósan munkanélküli személyek körében, 

valamint a helyzet javítására a nemzedékek 

közötti szolidaritás, az egészségügyi 

ágazat, a hajléktalanság, a digitális 

inkluzivitás, a közösségfejlesztés, a 

fiatalok társadalmi szerepe és helye, 

valamint a kiszolgáltatott személyek, 

köztük a harmadik országbeli 

állampolgárok tekintetében. Az InvestEU 

programnak hozzá kell járulnia az európai 

kultúra és kreativitás támogatásához is. Az 

uniós társadalmak és a munkaerőpiac 

következő évtizedben várható mélyreható 

átalakulásának figyelembevétele érdekében 

szükség van a humán tőkébe, a 

mikrofinanszírozásba, a szociális 

vállalkozások finanszírozásába és új 

szociális gazdasági üzleti modellekbe való 

beruházásokra, beleértve a szociális hatású 

beruházásokat és az eredményorientált 

szociális közbeszerzést. Az InvestEU 

programnak meg kell erősítenie a 

kialakulóban lévő szociális piaci 

ökoszisztémát, és a leginkább rászorulók 

finanszírozási szükségletének kielégítése 

érdekében növelnie kell a mikro- és 

szociális vállalkozások rendelkezésére álló 

források kínálatát. Az európai szociális 

infrastruktúrára irányuló beruházásokkal 

foglalkozó magas szintű munkacsoport 

jelentése18 rávilágított a szociális 

infrastruktúra és szolgáltatások, többek 

között az oktatás, a képzés, az egészségügy 

és a lakhatás terén jellemző beruházási 

hiányra, és megállapította, hogy 

támogatásra van szükség, többek között 

uniós szinten is. Ezért ki kell aknázni az 

állami, vállalati és karitatív tőke együttes 

potenciálját, valamint az alapítványoktól 

származó támogatást a szociális piaci 

értéklánc fejlesztésének és az Unió 

ellenálló képességének előmozdításához. 

valamint az oktatási intézmények 

karbantartásába és korszerűsítésébe – 

többek között azok földrengésbiztossá 

tételébe és építészetiakadály-mentesítésébe 

– való beruházások támogatására, a 

foglalkoztatás növelésére különösen a 

szakképzetlen és tartósan munkanélküli 

személyek körében, valamint a helyzet 

javítására a nemzedékek közötti 

szolidaritás, az egészségügyi ágazat, a 

hajléktalanság, a digitális inkluzivitás, a 

közösségfejlesztés, nemek közötti 

egyenlőség, a fiatalok társadalmi szerepe 

és helye, valamint a kiszolgáltatott 

személyek, köztük a fogyatékossággal élő 

személyek és a harmadik országbeli 

állampolgárok tekintetében. Az InvestEU 

programnak hozzá kell járulnia az európai 

kultúra és kreativitás támogatásához is, 

mivel a kulturális és kreatív ágazatok a 

növekedés kulcsfontosságú mozgatórugói, 

és hagyományosan helyi és regionális 

szinten játszanak szerepet azáltal, hogy 

biztosítják a társadalmi-gazdasági 

befogadást és lehetővé teszik az integrált, 

fenntartható városrehabilitációt. Az uniós 

társadalmak és a munkaerőpiac következő 

évtizedben várható mélyreható 

átalakulásának figyelembevétele érdekében 

szükség van a humán tőkébe, a 

mikrofinanszírozásba, a szociális 

vállalkozások finanszírozásába és új 

szociális gazdasági üzleti modellekbe való 

beruházásokra, beleértve a szociális hatású 

beruházásokat és az eredményorientált 

szociális közbeszerzést. Az InvestEU 

programnak meg kell erősítenie a 

kialakulóban lévő szociális piaci 

ökoszisztémát, és a leginkább rászorulók 

finanszírozási szükséglete kielégítésének 

biztosítása érdekében növelnie kell a 

mikro- és szociális vállalkozások 

rendelkezésére álló források kínálatát. Az 

európai szociális infrastruktúrára irányuló 

beruházásokkal foglalkozó magas szintű 

munkacsoport jelentése18 rávilágított a 

szociális infrastruktúra és szolgáltatások, 

többek között az oktatás, a képzés, az 

egészségügy és a lakhatás terén jellemző 
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beruházási hiányra, és megállapította, hogy 

támogatásra van szükség, többek között 

uniós szinten is. Ezért ki kell aknázni az 

állami, vállalati és karitatív tőke együttes 

potenciálját, valamint az alapítványoktól 

származó támogatást a szociális piaci 

értéklánc fejlesztésének és az Unió 

ellenálló képességének előmozdításához. 

_________________ _________________ 

16 COM(2017) 206. 16 COM(2017)0206 

17 COM(2017) 250. 17 COM(2017)0250 

18 Közzétéve: European Economy 

Discussion Paper 74. szám, 2018. január. 

18 Közzétéve: European Economy 

Discussion Paper 74. szám, 2018. január. 

 

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) Az InvestEU Alap négy 

szakpolitikai keret alapján működik majd, 

amelyek megfelelnek a kulcsfontosságú 

uniós szakpolitikai prioritásoknak, ezek: a 

fenntartható infrastruktúra, a kutatás, 

innováció és digitalizáció, a kkv-k, 

valamint a szociális beruházás és 

készségfejlesztés. 

(18) Az InvestEU Alap négy 

szakpolitikai keret alapján működik majd, 

amelyek megfelelnek a kulcsfontosságú 

uniós szakpolitikai prioritásoknak, ezek: 

kutatás, innováció, kultúra és digitalizáció, 

a kkv-k, valamint a szociális beruházás és 

készségfejlesztés. 

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(19) Az egyes szakpolitikai keretekhez 

két komponens kapcsolódik: az uniós 

komponens és a tagállami komponens. Az 

uniós komponens az egész Unióra kiterjedő 

piaci hiányosságok vagy az optimálistól 

elmaradó beruházási helyzetek arányos 

módon történő kezelésére szolgál; a 

(19) Az egyes szakpolitikai keretekhez 

két komponens kapcsolódik: az uniós 

komponens és a tagállami komponens. Az 

uniós komponens az egész Unióra kiterjedő 

piaci hiányosságok vagy az optimálistól 

elmaradó beruházási helyzetek arányos 

módon történő kezelésére szolgál; a 
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támogatásban részesülő fellépéseknek 

egyértelmű uniós hozzáadott értékkel kell 

rendelkezniük. A tagállami komponens 

keretében lehetőséget kell biztosítani a 

tagállamoknak arra, hogy a megosztott 

irányítás alá tartozó alapokból származó 

forrásaik egy részével hozzájáruljanak az 

uniós garancia feltöltéséhez annak 

érdekében, hogy az felhasználható legyen 

meghatározott piaci hiányosságok vagy az 

optimálistól elmaradó beruházási helyzetek 

kezelését célzó finanszírozási vagy 

beruházási műveletekhez a saját 

területükön, többek között a kiszolgáltatott 

helyzetben lévő vagy távoli területeken, 

például az Unió legkülső régióiban, és 

ezáltal hozzájáruljanak a megosztott 

irányítású alap célkitűzéseinek 

megvalósításához. Az InvestEU Alap uniós 

vagy tagállami komponenséből nyújtott 

támogatásnak el kell kerülnie a 

magánfinanszírozás megkettőzését, illetve 

annak kiszorítását, valamint a 

versenytorzítást a belső piacon. 

támogatásban részesülő fellépéseknek 

egyértelmű uniós hozzáadott értékkel kell 

rendelkezniük. A tagállami komponens 

keretében lehetőséget kell biztosítani a 

tagállamoknak arra, hogy a megosztott 

irányítás alá tartozó alapokból származó 

forrásaik egy részével hozzájáruljanak az 

uniós garancia feltöltéséhez annak 

érdekében, hogy az felhasználható legyen 

meghatározott piaci hiányosságok vagy az 

optimálistól elmaradó beruházási helyzetek 

kezelését célzó finanszírozási vagy 

beruházási műveletekhez a saját 

területükön, többek között a kiszolgáltatott 

helyzetben lévő, határ menti, nehezen 

megközelíthető és távoli, hegyvidéki és 

szigeti területeken, például az Unió 

legkülső régióiban, és ezáltal 

hozzájáruljanak a megosztott irányítású 

alap célkitűzéseinek megvalósításához.  Az 

InvestEU Alap uniós vagy tagállami 

komponenséből nyújtott támogatásnak el 

kell kerülnie a magánfinanszírozás 

megkettőzését, illetve annak kiszorítását, 

valamint a versenytorzítást a belső piacon. 

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(33) Az InvestEU Alapnak adott esetben 

lehetővé kell tennie e garanciának az uniós 

költségvetésből vagy az uniós 

kibocsátáskereskedelmi rendszer 

innovációs alapjából finanszírozott vissza 

nem térítendő támogatásokkal és/vagy 

finanszírozási eszközökkel való 

zökkenőmentes és hatékony ötvözését, 

amennyiben meghatározott piaci 

hiányosságok vagy az optimálistól 

elmaradó beruházási helyzetek kezelésére 

irányuló beruházások megerősítéséhez arra 

szükség van. 

(33) Az InvestEU Alapnak adott esetben 

lehetővé kell tennie e garanciának az uniós 

költségvetésből vagy az uniós 

kibocsátáskereskedelmi rendszer 

innovációs alapjából finanszírozott vissza 

nem térítendő támogatásokkal és/vagy 

finanszírozási eszközökkel való 

zökkenőmentes és hatékony ötvözését, 

amennyiben meghatározott piaci 

hiányosságok vagy az optimálistól 

elmaradó beruházási helyzetek kezelésére 

irányuló beruházások megerősítéséhez arra 

szükség van. Ez kiegészíthetné az ezeknek 

a célkitűzéseknek megfelelő többi uniós 

program, például az Erasmus és a Kreatív 
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Európa keretében kiválasztott projekteket. 

 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az Unió versenyképességéhez, 

ideértve az innovációt és a digitalizálást; 

a) az Unió versenyképességéhez, 

ideértve az innovációt, a digitalizációt, a 

humán tőkét és a kulturális dimenziót; 

 

Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) az Unió társadalmi ellenálló 

képességéhez és inkluzivitásához; 

c) az Unió társadalmi ellenálló 

képességéhez és inkluzivitásához, 

beleértve a humán készségek és 

képességek – mint a gazdasági, kulturális 

és társadalmi fejlődés kulcsfontosságú 

tényezőinek – megerősítését, különös 

figyelmet szentelve a fiataloknak, az 

esélyegyenlőségnek és a munkanélküliség 

elleni küzdelemnek; 

 

Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) finanszírozási és beruházási 

műveletek támogatása a kutatás, innováció 

és digitalizáció terén; 

b) finanszírozási és beruházási 

műveletek támogatása az oktatás, kutatás, 

innováció és digitalizáció terén; 

 

Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – c pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a kkv-k és – kellően indokolt 

esetekben – a kis méretű közepes piaci 

tőkeértékű vállalatok finanszírozáshoz 

jutásának és a finanszírozás rendelkezésre 

állásának bővítése; 

c) a kkv-k és – kellően indokolt 

esetekben – a kis méretű közepes piaci 

tőkeértékű vállalatok finanszírozáshoz 

jutásának és a finanszírozás rendelkezésre 

állásának bővítése, különösen a kulturális 

és kreatív ágazatokban; 

 

Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a mikrofinanszírozáshoz és 

finanszírozáshoz jutásnak, illetve a 

mikrofinanszírozás és a finanszírozás 

rendelkezésre állásának bővítése a szociális 

vállalkozások esetében, a szociális 

beruházásokra és készségfejlesztésre 

irányuló finanszírozási és beruházási 

műveletek támogatása, valamint a szociális 

beruházási piacok fejlesztése és 

konszolidálása a 7. cikk (1) bekezdésének 

d) pontjában említett területeken. 

d) a mikrofinanszírozáshoz és 

finanszírozáshoz jutásnak, illetve a 

mikrofinanszírozás és a finanszírozás 

rendelkezésre állásának bővítése a szociális 

vállalkozások, képzési központok, oktatási 

intézmények és szervezetek, valamint a 

kulturális és kreatív vállalkozások 
esetében, a szociális beruházásokkal 

kapcsolatos készségekre és képességekre – 

különösen az oktatásban, a kultúrában és 

a sportban – irányuló finanszírozási és 

beruházási műveletek támogatása, valamint 

a szociális beruházási piacok fejlesztése és 

konszolidálása a 7. cikk (1) bekezdésének 

d) pontjában említett területeken. 

 

Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az (2) bekezdésben említett 

konkrét célkitűzések megvalósítása során 

az InvestEU program támogatja a II. 

melléklet 8. pontjában átfogó célként 

említett, a kulturális, kreatív és 

audiovizuális ágazatokban megvalósuló 

finanszírozási és beruházási műveleteket, 
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szoros szinergiában a Kreatív Európa 

program (2021–2027) létrehozásáról szóló 

rendelet rendelkezéseivel. 

 

Módosítás  26 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a fenntartható infrastruktúrára 

vonatkozó szakpolitikai keret: magában 

foglalja a közlekedés, az energiaügy, a 

digitális összekapcsoltság, a 

nyersanyagellátás és -feldolgozás, a 

világűr, az óceánok és a víz, a 

hulladékgazdálkodás, a természeti és más 

környezetvédelmi infrastruktúra, a 

berendezések, továbbá a mobil eszközök 

területére és az Unió környezetvédelmi 

és/vagy társadalmi fenntarthatósági 

célkitűzéseihez hozzájáruló, valamint a 

környezetvédelmi vagy társadalmi 

fenntarthatósági előírásainak megfelelő 

innovatív technológiák telepítésére 

irányuló fenntartható beruházásokat; 

a) a fenntartható infrastruktúrára 

vonatkozó szakpolitikai keret: magában 

foglalja a közlekedés, az energiaügy, a 

digitális összekapcsoltság, az oktatás, a 

kultúra, a nyersanyagellátás és -

feldolgozás, a világűr, az óceánok és a víz, 

a hulladékgazdálkodás, a természeti és más 

környezetvédelmi infrastruktúra, a 

kulturális örökség, a sport, a 

berendezések, továbbá a mobil eszközök 

területére és az Unió környezetvédelmi 

és/vagy társadalmi fenntarthatósági 

célkitűzéseihez hozzájáruló, valamint a 

környezetvédelmi vagy társadalmi 

fenntarthatósági előírásainak megfelelő 

innovatív technológiák telepítésére 

irányuló fenntartható beruházásokat; 

 

Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a kutatásra, innovációra és 

digitalizációra vonatkozó szakpolitikai 

keret: magában foglalja a kutatási és 

innovációs tevékenységeket, a kutatási 

eredmények piaci hasznosítását, az 

innovatív megoldások bemutatását és 

bevezetését, valamint a kkv-któl eltérő 

innovatív vállalkozások növekedéséhez 

nyújtott támogatást, továbbá az uniós 

gazdasági ágazat digitalizálását; 

b) a kutatásra, innovációra, kultúrára, 

oktatásra és digitalizációra vonatkozó 

szakpolitikai keret: magában foglalja a 

kutatási és innovációs tevékenységeket, a 

kutatási eredmények piaci hasznosítását, az 

innovatív megoldások bemutatását és 

bevezetését, valamint a kkv-któl eltérő 

innovatív vállalkozások növekedéséhez 

nyújtott támogatást, továbbá az uniós 

gazdasági ágazat digitalizálását, valamint a 

kapacitásbővítést a kulturális és kreatív 
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ágazatokban; 

 

Módosítás  28 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a kkv-kra vonatkozó szakpolitikai 

keret: magában foglalja a kkv-k és – 

kellően indokolt esetekben – a kis méretű 

közepes piaci tőkeértékű vállalatok 

finanszírozáshoz jutását és a finanszírozás 

rendelkezésre állását; 

c) a kkv-kra vonatkozó szakpolitikai 

keret: a kkv-k és – kellően indokolt 

esetekben – a kis közepes piaci tőkeértékű 

vállalatok finanszírozáshoz való 

hozzáférése és rendelkezésre állása a 

fiatalok által – különösen a kulturális és 

kreatív ágazatban – létrehozott induló 

vállalkozások és vállalkozások számára; 

 

Módosítás  29 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a szociális beruházásra és 

készségfejlesztésre vonatkozó szakpolitikai 

keret: magában foglalja a 

mikrofinanszírozást, a szociális 

vállalkozások finanszírozását és a szociális 

gazdaságot, a készségfejlesztést, oktatást, 

képzést és a kapcsolódó szolgáltatásokat, a 

szociális infrastruktúrát (többek között a 

szociális lakásokat és a diákszállásokat), a 

szociális innovációt, az egészségügyet és a 

tartós ápolás-gondozást a befogadást és 

hozzáférhetőséget, a társadalmi célú 

kulturális tevékenységek; a kiszolgáltatott 

helyzetben lévő személyek, többek között a 

harmadik országbeli állampolgárok 

beilleszkedését. 

d) a szociális és kulturális 

beruházásra és készségfejlesztésre 

vonatkozó szakpolitikai keret: magában 

foglalja a mikrofinanszírozást, a szociális 

vállalkozások finanszírozását, a szociális 

gazdaságot és a nonprofit ágazatot; a 

készségfejlesztést, oktatást, képzést és a 

kapcsolódó szolgáltatásokat, a szociális 

infrastruktúrát (többek között az oktatási 

létesítmények karbantartását és 

korszerűsítését, valamint a szociális 

lakásokat és a diákszállásokat); a szociális 

innovációt, az egészségügyet és a tartós 

ápolás-gondozást a befogadást és 

hozzáférhetőséget, a társadalmi célú 

kulturális és sporttevékenységeket; a 

fiatalokkal, különösen az oktatásban, 

foglalkoztatásban vagy képzésben nem 

részesülő fiatalokkal kapcsolatos 

intézkedéseket, kultúrák közötti 

párbeszédet folytató és kohéziós célokat 

kitűző kulturális és kreatív ágazatokat és 
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szervezeteket, valamint a kiszolgáltatott 

helyzetben lévő személyek, többek között a 

harmadik országbeli állampolgárok 

beilleszkedését. 

 

Módosítás  30 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a társadalmi befogadásra gyakorolt 

hatás felmérése egyes területek vagy 

népességcsoportok esetében. 

c) a társadalmi befogadásra gyakorolt 

hatás felmérése egyes területek vagy 

népességcsoportok esetében, különös 

hangsúlyt fektetve a fiatalokra és a nem 

foglalkoztatott, oktatásban és képzésben 

nem részesülő fiatalokra. 

 

Módosítás  31 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) A végrehajtó partnereknek a kkv-

kra vonatkozó szakpolitikai keretre 

irányuló beruházások legalább 10%-át az 

Unió kulturális és kulturális örökséggel 

kapcsolatos célkitűzéseinek elérésére kell 

fordítaniuk, a Kreatív Európa (2021–

2027) programot létrehozó rendeletben 

meghatározott rendelkezésekkel 

összhangban. 

 

Módosítás  32 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A beruházási bizottság összetétele révén 

biztosítani kell, hogy a bizottság széleskörű 

ismeretekkel rendelkezzen a 7. cikk (1) 

A beruházási bizottság összetétele révén 

biztosítani kell, hogy a bizottság széleskörű 

ismeretekkel rendelkezzen a 7. cikk (1) 
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bekezdésében említett szakpolitikai 

keretekhez tartozó ágazatokról és az Unión 

belüli földrajzi piacokról, valamint hogy a 

bizottságban összességében biztosított 

legyen a nemek egyensúlya. 

bekezdésében említett szakpolitikai 

keretekhez tartozó ágazatokról és az Unión 

belüli földrajzi piacokról, valamint hogy a 

bizottságban összességében biztosított 

legyen a nemek egyensúlya. Az e program 

II. mellékletének 8. pontjában említett 

ágazatok finanszírozási és beruházási 

műveleteinek sajátosságai, valamint a 

kapcsolódó kockázat miatt minden egyes 

szakpolitikai keretre vonatkozóan 

biztosítani kell a kulturális, kreatív és 

audiovizuális ágazatokba való 

beruházások terén tapasztalattal 

rendelkező szakértő jelenlétét. E szakértő 

szavazatát figyelembe kell venni az (1) 

bekezdésben említett befektetési 

bizottságokhoz rendelt feladatok során. 

 

Módosítás  33 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 2 bekezdés – f pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) a következőkhöz kapcsolódó 

intézkedések támogatása: szervezeti 

kapacitás, készségek és folyamatok 

fejlesztésére irányuló kapacitásépítés, 

valamint a szervezetek beruházásra való 

felkészültségének megerősítése annak 

érdekében, hogy a projektgazdák és a 

hatóságok képesek legyenek a beruházási 

projektportfólió-tervek kialakítására és a 

projektirányításra, valamint – többek 

között a kockázatértékelési kapacitás vagy 

az ágazatspecifikus ismeretek 

fejlesztésének támogatása révén – a 

pénzügyi közvetítők olyan finanszírozási 

és beruházási műveleteinek előmozdítása, 

amelyek segítik a finanszírozáshoz jutás 

terén nehézségekkel küzdő szervezeteket. 

f) a következőkhöz kapcsolódó 

intézkedések támogatása: szervezeti 

kapacitás, készségek és folyamatok 

fejlesztésére irányuló kapacitásépítés, 

valamint a szervezetek beruházásra való 

felkészültségének megerősítése annak 

érdekében, hogy a projektgazdák és a 

hatóságok képesek legyenek a beruházási 

projektportfólió-tervek kialakítására és a 

projektirányításra, valamint – többek 

között a kockázatértékelési kapacitás vagy 

az ágazatspecifikus ismeretek 

fejlesztésének támogatása révén – a 

pénzügyi közvetítők olyan finanszírozási 

és beruházási műveleteinek előmozdítása, 

amelyek segítik a finanszírozáshoz jutás 

terén nehézségekkel küzdő szervezeteket, 

különösen a kulturális és kreatív ágazatok 

tekintetében. 

 

Módosítás  34 
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Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – d pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) az ökoszisztémák és szolgáltatásaik 

megerősítése és helyreállítása; 

d) az ökoszisztémák és szolgáltatásaik 

megerősítése és helyreállítása; természeti 

régészeti lelőhelyeknek és a kulturális 

környezet műemlékeinek megőrzése és 

védelme; 

 

Módosítás  35 

Rendeletre irányuló javaslat 

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

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ha) az éghajlatváltozás kezelése és a 

fenntartható kulturális örökség 

előmozdítása, különösen az európai tárgyi 

és szellemi kulturális örökség 

megőrzéséhez szükséges stratégiák és 

eszközök. 

 

Módosítás  36 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 5 pont – a a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) új technológia, például a kulturális 

és kreatív termékekre és szolgáltatásokra 

alkalmazott segédtechnológia; 

 

Módosítás  37 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 5 pont – a b pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ab) kulturális és kreatív iparágak és 

ágazatok, például kiterjesztett 

valóság/virtuális valóság, immerzív 
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környezetek, ember-számítógép 

interfészek, internetprotokoll- és 

felhőinfrastruktúrák, 5G hálózatok, új 

médiumok; 

 

Módosítás  38 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 6 pont – f a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fa) digitális technológia használata az 

európai tárgyi és szellemi kulturális 

örökség megőrzésére és helyreállítására; 

 

Módosítás  39 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 6 pont – f b pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fb) a szellemi tulajdonhoz fűződő 

jogok technológiai kezelése. 

 

Módosítás  40 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 8 pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

8. Kulturális és kreatív ágazatok; 

média, audiovizuális ágazat és újságírás. 

8. Kulturális és kreatív ágazatok; 

média, audiovizuális ágazat és újságírás, 

reklám, kulturális örökség, hagyományos 

kézműves termékek, múzeumok, sport, 

formatervezés, mozi, színház, zene, 

vizuális művészetek, kiadói tevékenység, 

videojátékok. 

 

Módosítás  41 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 8 a pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 8a. a sporthoz kapcsolódó ágazatok; a 

sportlétesítményekbe, sporteseményekbe 

és más ágazatokkal létrehozott 

partnerségekbe való beruházás 

jövedelmezősége és a fenntarthatósága. 

 

Módosítás  42 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 9 pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

9. Turizmus. 9. Turizmus, beleértve a fenntartható 

turizmust ösztönző projekteket, amelyek a 

tematikus turizmus bármely sajátos 

formájához, például a kulturális, vallási 

és zarándoklatturizmushoz, sport- és 

oktatási turizmushoz, falusi turizmushoz 

és ifjúsági turizmushoz kapcsolódnak. 

 

Módosítás  43 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 11 pont – d pont – i pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i. oktatás és képzés, beleértve a 

koragyermekkori nevelést és gondozást, az 

oktatási létesítményeket, a diákszállásokat 

és a digitális felszerelést; 

i. oktatás és képzés, beleértve a 

koragyermekkori nevelést, az iskola előtti 

oktatást, a nevelést és gondozást, az 

oktatási létesítmények karbantartására és 

korszerűsítésére irányuló beavatkozásokat 

– többek között a földrengésbiztossá tételt 

és az építészeti akadályok megszüntetését 

–, a diákszállásokat és a digitális 

felszerelést; 

 

 

Módosítás  44 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 11 pont – f pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) a társadalmi célú kulturális 

tevékenységek; 

f) a társadalmi célú kulturális 

tevékenységek és sportesemények; a 

kiszolgáltatott csoportok támogatása, 

társadalmi befogadás és jótékonyság; 
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