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RÖVID INDOKOLÁS 

Az EBB, amely a volument tekintve a világ legnagyobb multilaterális hitelezője, egyre 

aktívabbá válik az Unión kívül, és olyan projektekbe ruház be, amelyek a fenntartható 

fejlődést és az inkluzív gazdasági növekedést mozdítják elő. Az Unió külpolitikai célkitűzései 

vezérlik, és így szerves részévé válik a külső beruházási tervnek. 

 

E külső megbízatás kapacitásának határait továbbra is előre nem látható kihívások feszegetik, 

korlátozott mozgásteret hagyva Ázsiában, Dél-Afrikában, Közép-Ázsiában és Kelet-

Európában. Ezt a mozgásteret az előrejelzések szerint az EBB külső megbízatása tekintetében 

a Bizottság által javasolt felső határ tovább fogja szűkíteni. Az EBB ázsiai, latin-amerikai és 

dél-afrikai jelenlétét a jelenlegi szinthez képest 50%-kal csökkentenék, és a bank keleti 

szomszédság országaiban folytatott tevékenységei is jelentősen visszaesnének. 

 

Az előadó üdvözli az EBB rezilienciajavítási kezdeményezését, de úgy véli, hogy a Bizottság 

által javasoltakon felüli 3 530 000 000 euró lehetővé tenné a bank számára, hogy a jelenlegi 

szinten tartsa külső tevékenységeit, a migrációs és menekültválság által jelenleg sújtott 

szomszédos országokon túl. 

 

A külső beruházási terv a fenntartható növekedés és a munkahelyteremtés hihetetlen 

katalizátorává nőheti ki magát. Következetes keretet biztosít a beruházások előmozdítására, a 

köz- és magánszféra közötti partnerségek ösztönzésére és a mikro-, kis- és 

középvállalkozások (mkkv-k) támogatására, az Uniótól, annak tagállamaitól és egyéb 

adományozóktól származó pénzeszközök felhasználásával, valamint a pénzintézetek és a 

magánszektor támogatásával.  

 

Az előadó úgy véli, hogy az Európai Bizottságnak és az EBB-nek inkább a fenntartható 

fejlődés, munkahelyteremtés és növekedés hosszú távú céljaira kellene összpontosítania, nem 

pedig arra, hogy energiáinak nagy részét a migrációs és menekültválság kezelésére fordítsa. A 

menekültválság középpontjában az alacsony és közepes jövedelmű országok állnak. A 

lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek nagy többsége azokban a fejlődő országokban 

él, melyek a menekültek 89%-át és a belső menekültek 99%-át befogadják1. 

Ezért egyértelműen külön kell választani a fenntartható fejlesztési célok keretébe illeszkedő, 

hosszú távú fejlesztési napirendet, amely többek között a migráció kiváltó okainak kezelését 

célozza, valamint a menekültek és a válság sújtotta övezetek befogadó közösségeinek 

megsegítését célzó, rövid távú megközelítést, amelyet az EIB rezilienciajavító 

kezdeményezésének 3. építőköve is céloz.  

 

Az előadó úgy véli továbbá, hogy elengedhetetlen a kkv-k támogatása abban, hogy 

átkerülhessenek a formális szektorba, és könnyebben juthassanak hitelekhez. Tekintettel arra, 

hogy a feltörekvő piacokon az mkkv-k 70%-a nem fér hozzá hitelekhez, a kkv-k 

finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása, valamint a tőkeforrások megnyitására irányuló 

megoldások megtalálása elengedhetetlen ahhoz, hogy ez a potenciálisan dinamikus szektor 

                                                 
1 Forcibly Displaced - Toward a development approach supporting refugees, the internally 

displaced, and their hosts ADVANCE EDITION, Világbank, 2016, 3. o. 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25016/9781464809385.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25016/9781464809385.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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növekedni tudjon, és biztosítani tudja a szükséges álláshelyeket.  

MÓDOSÍTÁSOK 

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 

vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

Módosítás   1 

Határozatra irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A nemzetközi közösség minden 

korábbinál nagyobb méreteket öltő 

menekültügyi válsággal szembesül, amely 

szolidaritást, a pénzügyi források hatékony 

mozgósítását és a meglévő kihívásokkal 

szembeni összehangolt fellépést igényel. 

Minden szereplőnek együtt kell működnie 

annak érdekében, hogy a tartós, közép- és 

hosszú távú szakpolitikák alkalmazásával 

és a meglévő folyamatok és programok 

hatékony kihasználásával támogassa a 

migráció okainak kezeléséhez hozzájáruló 

kezdeményezéseket. 

(1) A nemzetközi közösség minden 

korábbinál nagyobb méreteket öltő 

migrációs és menekültügyi válsággal 

szembesül, amely szolidaritást, a pénzügyi 

források hatékony mozgósítását és a 

meglévő kihívásokkal szembeni 

összehangolt fellépést igényel. Minden 

szereplőnek együtt kell működnie annak 

érdekében, hogy a tartós, közép- és hosszú 

távú szakpolitikák alkalmazásával és a 

meglévő programok hatékony 

kihasználásával kidolgozza és támogassa a 

fenntartható fejlesztési célokhoz 
hozzájáruló kezdeményezéseket, valamint 

kezelje a szegénységből, az 

egyenlőtlenségből, a demográfiai 

növekedésből, a munkavállalási és 

gazdasági lehetőségek hiányából és az 

éghajlatváltozásból fakadó migrációs 

nyomást, illetve a kényszerű 

lakóhelyelhagyás hosszú távú 

következményeit. 

 

Módosítás   2 

Határozatra irányuló javaslat 

1 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Minden olyan kísérlet, amely a 

fejlesztési támogatást a 

határellenőrzéshez, a migrációs 

áramlások kezeléséhez vagy a 
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visszafogadási megállapodásokhoz köti, 

elkerülendő. 

 

Módosítás   3 

Határozatra irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A harmadik országokkal új, 

eredményorientált, az uniós szakpolitikákat 

és eszközöket figyelembe vevő partnerségi 

keretet kell kidolgozni. Az új partnerségi 

keret részeként létre kell hozni a külső 

beruházási tervet az Unión kívüli régiók 

beruházásainak támogatására, a 

fenntartható fejlesztés céljának eléréséhez 

való hozzájárulás mellett. A külső 

beruházási tervnek emellett teljesítenie kell 

a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó 

fenntartható fejlesztési menetrend és a más 

külső tevékenységekre vonatkozó pénzügyi 

instrumentumok célkitűzéseit is. 

(2) A harmadik országokkal új, 

eredményorientált, a 

fejlesztéshatékonysági alapelvekhez 

igazított, az uniós szakpolitikákat és 

eszközöket figyelembe vevő partnerségi 

keretet kell kidolgozni. Ezen új partnerségi 

keret részeként létre kell hozni a külső 

beruházási tervet az Unión kívüli régiók 

fenntartható fejlesztési célok elérését célzó 

beruházásainak fellendítésére, az uniós és 

a helyi magánszektorral való partnerségek 

kiépítése és a fenntartható fejlesztési célok 

eléréséhez való hozzájárulás mellett. A 

külső beruházási tervnek emellett 

teljesítenie kell a 2030-ig tartó időszakra 

vonatkozó fenntartható fejlesztési 

menetrend, az addisz-abebai cselekvési 

program – többek között a hazai források 

mobilizálásának elősegítése – és a más 

külső tevékenységekre vonatkozó pénzügyi 

instrumentumok célkitűzéseit is. Belső 

reformjai tekintetében minél nagyobb 

eredményeket ér el, és minél gyorsabban 

halad egy adott ország a demokratikus 

intézmények felépítése és megszilárdítása, 

az emberi jogok és a jogállamiság 

tiszteletben tartása terén, annál több 

támogatást kell kapnia az Uniótól. Ez a 

„pozitív feltételhez kötöttségen” alapuló 

megközelítés valódi változásokat indíthat 

el, és biztosíthatja, hogy az uniós 

adófizetők pénzét fenntarthatóbb módon 

költsék el. 

 

Módosítás   4 

Határozatra irányuló javaslat 



 

PE599.683v03-00 6/24 AD\1122193HU.docx 

HU 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Annak érdekében, hogy a külső 

megbízatás megfelelő válaszintézkedéseket 

biztosíthasson a potenciálisan felmerülő 

kihívásokra és uniós prioritásokra, 

valamint stratégiai választ nyújthasson a 

migráció okainak kezelésére, az uniós 

garanciával fedezett EBB finanszírozási 

műveletek maximális felső összeghatárát a 

további 3 000 000 000 EUR-t kitevő 

opcionális összeg felszabadításával 32 300 

000 000 EUR-ra kell emelni. Az általános 

megbízatás alapján 1 400 000 000 EUR-t a 

menekültekre és a válság sújtotta 

területeken található befogadó 

közösségekre irányuló közszektorbeli 

projektekre kell elkülöníteni. 

(9) Annak érdekében, hogy a külső 

megbízatás megfelelő válaszintézkedéseket 

biztosíthasson a potenciálisan felmerülő 

kihívásokra és uniós prioritásokra, 

valamint stratégiai választ nyújthasson a 

szegénységből, egyenlőtlenségből, 

demográfiai növekedésből, a 

munkavállalási és gazdasági lehetőségek 

hiányából, valamint az 

éghajlatváltozásból fakadó migrációs 

nyomás okainak kezelésére, az uniós 

garanciával fedezett EBB finanszírozási 

műveletek maximális felső összeghatárát 

38 470 000 000 EUR-ra kell emelni. Az 

általános megbízatás alapján 1 400 000 000 

EUR-t a partnerországok, valamint a 

tranzit- és befogadó közösségek gazdasági 

és szociális infrastruktúrájának 

fejlesztésére irányuló közszektorbeli 

projektekre kell elkülöníteni, a 

munkahelyteremtésre és a 

fenntarthatóságra összpontosítva. 

 

Módosítás  5 

Határozatra irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Az új magánszektorbeli hitelezési 

megbízatás alapján a maximális felemelt 

felső összeghatáron belül 2 300 000 000 

EUR maximális összeget a migráció okait 

kezelő projektekre kell elkülöníteni, és arra 

átfogó uniós garanciafedezetet kell 

biztosítani. 

(10) Az új magánszektorbeli hitelezési 

megbízatás alapján a maximális felemelt 

felső összeghatáron belül 2 300 000 000 

EUR maximális összeget a migráció okait 

kezelő, valamint a befogadó és 

tranzitközösségek hosszú távú gazdasági 

ellenálló képességét előmozdító 
projektekre kell elkülöníteni, és arra átfogó 

uniós garanciafedezetet kell biztosítani. 

 

Módosítás   6 

Határozatra irányuló javaslat 
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10 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (10a) A külső megbízatás keretében az 

EBB legfontosabb célkitűzései közé 

tartozik a mikro-, kis- és 

középvállalkozások támogatása és a helyi 

magánszektor fejlesztése, és ez olyan 

összehangolt erőfeszítést igényel, melynek 

során az EBB műveletei az mkkv-k 

finanszírozáshoz és hitelhez való 

hozzáférésének javítására, a technikai 

segítségnyújtás biztosítására, a vállalkozó 

szellem előmozdítására és a pénzügyi 

szolgáltatások háztartások és vállalatok 

számára történő megfelelő nyújtására 

összpontosítanak, megkönnyítve az mkkv-

k számára a bizonytalan informális 

gazdaságból a formális gazdaságba 

történő átmenetet. Az EBB finanszírozási 

műveleteinek ezenkívül arra kell 

törekedniük, hogy határozottan 

támogassák az mkkv-k által lebonyolított, 

kis léptékű beruházási projekteket, tovább 

könnyítve az mkkv-k nemzetközivé 

válását, különösen a távoli vidéki 

területeken, valamint konkrétan az 

ivóvízkezelés, szennyvíz-ártalmatlanítás és 

a megújuló energiák területén. 

 

Módosítás   7 

Határozatra irányuló javaslat 

10 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (10b) El kell végezni a külső hitelezési 

megbízatás felülvizsgálatát, biztosítandó 

annak a fejlesztéshatékonysági 

alapelvekhez és a fenntartható fejlesztési 

célokhoz történő igazítását. 

 

Módosítás   8 

Határozatra irányuló javaslat 



 

PE599.683v03-00 8/24 AD\1122193HU.docx 

HU 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) A megbízatás célkitűzéseit a 

migráció okainak kezelésére irányuló új 

célkitűzéssel kell kiegészíteni. 

(11) A megbízatás célkitűzéseit a 

migráció okainak kezelésére és a hosszú 

távú fenntartható fejlődéshez való 

hozzájárulásra irányuló új célkitűzéssel 

kell kiegészíteni; az ezen új célkitűzés 

keretében finanszírozott projekteknek 

elviekben összhangban kell állniuk az 

OECD Fejlesztési Támogatási Bizottsága 

(DAC) által létrehozott hivatalos 

fejlesztéstámogatás (ODA) kritériumaival, 

valamint meg kell felelniük az Európai 

Unió működéséről szóló szerződés 208. 

cikkének és az üzleti vállalkozások emberi 

jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-

irányelveknek. 

 

Módosítás   9 

Határozatra irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Biztosítani kell a migráció okainak 

kezelésére irányuló uniós 

kezdeményezésekkel – ezen belül a 

származási országukba visszatért 

migránsok fenntartható 

visszailleszkedéséhez nyújtott uniós 

támogatással – való komplementaritást és 

összehangolást. 

törölve 

 

Módosítás   10 

Határozatra irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) Az ENSZ Éghajlat-változási 

Keretegyezménye keretében létrejött 

Párizsi Megállapodás4 elfogadását 

követően az EBB-nek törekednie kell a 

(13) Az ENSZ Éghajlat-változási 

Keretegyezménye keretében létrejött 

Párizsi Megállapodás4 elfogadását 

követően az EBB-nek törekednie kell a 
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külső megbízatás keretében az 

éghajlatreleváns kiadások jelenlegi magas 

szintjének fenntartására, hozzájárulva 

ahhoz, hogy a fejlődő országokban 

eszközölt, éghajlatváltozással kapcsolatos 

beruházásainak aránya 2020-ig 25 %-ról 35 

%-ra emelkedjen. 

külső megbízatás keretében az éghajlathoz 

köthető kiadások jelenlegi magas 

szintjének növelésére, hozzájárulva ahhoz, 

hogy a fejlődő országokban eszközölt, 

éghajlatváltozással kapcsolatos 

beruházásainak aránya – az éghajlati 

stratégiájában tett 

kötelezettségvállalásának megfelelően – 

2020-ig 25%-ról 35%-ra emelkedjen. Az 

EBB-nek figyelembe kell vennie az 

Európai Tanács 2013. május 22-i 

következtetéseit, amelyek értelmében 

fokozatosan ki kell vezetni a környezeti 

vagy gazdasági szempontból káros 

támogatásokat, ideértve a fosszilis 

tüzelőanyagokra vonatkozókat. 

_________________ _________________ 

4 A Tanács 2016. április 11-i (EU) 

2016/590 határozata az ENSZ Éghajlat-

változási Keretegyezménye keretében 

létrejött Párizsi Megállapodásnak az 

Európai Unió nevében történő aláírásáról 

(HL L 103., 2016.4.19., 1. o.). 

4 A Tanács 2016. április 11-i (EU) 

2016/590 határozata az ENSZ Éghajlat-

változási Keretegyezménye keretében 

létrejött Párizsi Megállapodásnak az 

Európai Unió nevében történő aláírásáról 

(HL L 103., 2016.4.19., 1. o.). 

Indokolás 

2015 végén elfogadott éghajlati stratégiájában az EBB kötelezettséget vállalt arra, hogy 2020 

végére 35%-ig emeli a fejlődő országokon belüli, éghajlatváltozás elleni fellépésre irányuló 

projektek szintjét. Ennek a bejelentésnek tükröződnie kell a külső megbízatásában. 

Hasonlóképpen az Európai Tanács 2013. május 22-i következtetéseinek is teljes mértékben 

tükröződniük kell Európa külső hitelezési tevékenységeiben. 

 

Módosítás   11 

Határozatra irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) Az EBB-nek saját eredménymérési 

keretén belül mutatókat kell kidolgoznia és 

végrehajtania a menekülteket és befogadó 

közösségeket támogató közszektorbeli és 

magánszektorbeli projektekre nézve. Ezért 

a Bizottság által az EBB finanszírozási 

műveleteiről az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak készítendő éves jelentésben 

(15) Az EBB-nek saját eredménymérési 

keretén belül mutatókat kell kidolgoznia és 

végrehajtania a migráció okainak 

kezelésére és a tranzit- és befogadó 

közösségek hosszú távú gazdasági 

ellenálló képességének kiépítésére 

irányuló közszektorbeli és 

magánszektorbeli projektekre nézve. Ezért 
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értékelni kell az EBB finanszírozási 

műveletek által a migráció okainak 

kezeléséhez nyújtott hozzájárulást. 

a Bizottság által az EBB finanszírozási 

műveleteiről az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak készítendő éves jelentésben 

értékelni kell azt, hogy az EBB 

finanszírozási műveletei mennyiben 

járulnak hozzá e célkitűzésekhez, 

nevezetesen a fenntartható fejlesztési 

célokhoz, a helyi civil társadalom 

bevonásához, valamint az uniós külső 

prioritásokkal és az uniós költségvetési 

prioritásokkal való összhanghoz. Az EBB-

nek meg kell tennie minden ahhoz 

szükséges lépést, hogy az átláthatóság és 

az információkhoz való hozzáférés 

biztosításával megszilárdítsa az Európai 

Parlament felé való elszámoltathatóságát, 

az eredménymérési keret révén 

rendszeresen közzétéve a projektek 

eredményeit, értékelését és hatásainak 

felbecslését. 

 

Módosítás   12 

Határozatra irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) A megbízatás időszakában 

esetlegesen előforduló, uniós külső 

politikai prioritásként elismert sürgős 

helyzetek és válsághelyzetek kezeléséhez 

szükséges esetekben 10 %-ról 20 %-ra kell 

emelni az EBB által a megbízatás 

időszakában végzett, régiók közötti 

átcsoportosítás felső határát. Nem 

csoportosítható át a magánszektorbeli 

megbízatás céljaira biztosított 2 300 000 

000 EUR és a közszektorbeli projektekre 

vonatkozó 1 400 000 000 EUR, mert ezen 

összegek célja a migráció okainak 

kezelése. 

(16) A megbízatás időszakában 

esetlegesen előforduló, uniós külső 

politikai prioritásként elismert sürgős 

helyzetek és válsághelyzetek kezeléséhez 

szükséges esetekben 10%-ról 20%-ra kell 

emelni az EBB által a megbízatás 

időszakában végzett, régiók közötti 

átcsoportosítás felső határát. Az EBB-nek 

valamennyi átcsoportosítási határozatról 

indokolási jelentés és hatásvizsgálat 

benyújtása révén értesítenie kell az 

Európai Parlamentet. Az EBB 

rezilienciajavítási kezdeményezése 

keretében a magánszektorbeli megbízatás 

céljaira biztosított 2 300 000 000 EUR-t és 

a közszektorbeli projektekre vonatkozó 

1 400 000 000 EUR-t a céloknak 

megfelelően teljes mértékben fel kell 

használni és nem szabad átcsoportosítani. 
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Módosítás   13 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

466/2014/EU határozat 

2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 2014 és 2020 közötti teljes időszakra 

vonatkozóan az uniós garanciával fedezett 

EBB-finanszírozási műveletek felső 

összeghatára 32 300 000 000 EUR. Az 

eredetileg finanszírozási műveletekre 

előirányzott, de később törölt összegeket 

nem kell levonni a felső összeghatárból. 

A 2014 és 2020 közötti teljes időszakra 

vonatkozóan az uniós garanciával fedezett, 

EBB által végzett finanszírozási 
műveletek felső összeghatára 

38 470 000 000 EUR. Az eredetileg 

finanszírozási műveletekre előirányzott, de 

később törölt összegeket nem kell levonni 

a felső összeghatárból. 

Indokolás 

A javasolt növelésre szükség van, ha az EBB-nek hozzá kell járulnia az összes uniós 

politikához és prioritáshoz, beleértve Ukrajnát és a többi újonnan jogosult országot. 

 

Módosítás   14 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

466/2014/EU határozat 

2 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az általános megbízatás maximális 

összege 30 000 000 000 EUR, ebből 1 400 

000 000 EUR-t a menekültekre és a 

befogadó közösségekre irányuló 

közszektorbeli projektekre kell 

elkülöníteni; 

a) az általános megbízatás maximális 

összege 36 170 000 000 EUR, ebből 

1 400 000 000 EUR-t a migráció kiváltó 

okainak kezelésére, többek között az 

éghajlatváltozásra, a hosszú távú szociális 

és gazdasági infrastruktúra kiépítésére, 

valamint a lakóhelyüket elhagyni 

kényszerült személyek és a befogadó 

közösségek helyzetének javítására 
irányuló, az EBB rezilienciajavítási 

kezdeményezése keretében végrehajtott 
közszektorbeli projektekre kell 

elkülöníteni; 

 



 

PE599.683v03-00 12/24 AD\1122193HU.docx 

HU 

Módosítás  15 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

466/2014/EU határozat 

2 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a magánszektorbeli hitelezési 

megbízatás maximális összege 

2 300 000 000 EUR, a migráció okait 

kezelő projektekre. 

b) a magánszektorbeli hitelezési 

megbízatás maximális összege 

2 300 000 000 EUR, a migráció okainak 

kezelésére, a hosszú távú szociális és 

gazdasági infrastruktúra kiépítésére, 

valamint a lakóhelyüket elhagyni 

kényszerült személyek és a befogadó 

közösségek helyzetének javítására 

irányuló, az EBB rezilienciajavítási 

kezdeményezése keretében végrehajtott 
projektekre; 

 

Módosítás   16 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont 

466/2014/EU határozat 

3 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a migráció okainak kezelésére 

irányuló stratégiai válaszintézkedések.; 

d) a migráció szegénységből, 

egyenlőtlenségből, demográfiai 

növekedésből, a munkavállalási és 

gazdasági lehetőségek hiányából, 

valamint az éghajlatváltozásból fakadó 

okainak kezelésére és a tranzit- és 

befogadó közösségek hosszú távú 

gazdasági ellenálló képességének 

előmozdítására irányuló stratégiai 

válaszintézkedések; 

 

Módosítás  17 

Határozatra irányuló javaslat 

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

466/2014/EU határozat 

3 cikk – 4 bekezdés 
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Hatályos szöveg Módosítás 

 aa) a (4) bekezdés helyébe a következő 

szöveg lép: 

„(4)  A Gazdasági Együttműködési és 

Fejlesztési Szervezetnek a hivatalos 

fejlesztési támogatás kedvezményezettjeit 

tartalmazó jegyzéke szerinti fejlődő 

országokban az EBB-finanszírozási 

műveleteknek az EUMSZ 208. és 209. 

cikkével összhangban közvetetten hozzá 

kell járulniuk az Unió fejlesztési 

együttműködésre vonatkozó politikájának 

célkitűzéseihez, köztük a szegénységnek az 

inkluzív növekedésen és a fenntartható 

gazdasági, környezeti és társadalmi 

fejlődésen révén való csökkentéséhez.” 

„(4)  A Gazdasági Együttműködési és 

Fejlesztési Szervezetnek a hivatalos 

fejlesztési támogatás kedvezményezettjeit 

tartalmazó jegyzéke szerinti fejlődő 

országokban az EBB-finanszírozási 

műveleteknek az EUMSZ 208. és 209. 

cikkével összhangban az Unió fejlesztési 

együttműködésre vonatkozó politikájának 

célkitűzéseire, különösen a szegénységnek 

az inkluzív növekedés és a fenntartható 

gazdasági, környezeti és társadalmi 

fejlődés révén való csökkentésére kell 

összpontosítaniuk.” 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014D0466-

20160926&qid=1486646836381&from=HU) 

 

Módosítás   18 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont 

466/2014/EU határozat 

3 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Annak biztosítása érdekében, hogy a 

magánszektor beruházásai a lehető 

legnagyobb mértékű fejlesztési hatással 

járjanak, az EBB-nek – az (1) bekezdés a) 

pontjának megfelelően – a helyi 

beruházások támogatása révén a 

kedvezményezett országok helyi 

magánszektorának erősítésére kel 

törekednie. Az (1) bekezdésben 

meghatározott általános célkitűzéseket 

támogató EBB-finanszírozási 

műveleteknek törekedniük kell arra, hogy 

növeljék az uniós kkv-k beruházási 

projektjeinek támogatását. Annak 

érdekében, hogy monitoring alá vonja a 

forrásoknak az érintett kkv-k támogatására 

való felhasználását, az EBB a pénzügyi 

Annak biztosítása érdekében, hogy a 

magánszektor beruházásai a lehető 

legnagyobb mértékű fejlesztési hatással 

járjanak, az EBB-nek – az (1) bekezdés a) 

pontjának megfelelően – prioritásként a 

helyi beruházások támogatása révén a 

kedvezményezett országok helyi 

magánszektorának, erősítésére kell 

törekednie, ideértve az mkkv-kat is. Az 

EBB (1) bekezdésben meghatározott 

általános célkitűzéseket támogató 

finanszírozási műveleteinek törekedniük 

kell arra, hogy fokozzák az mkkv-k 

beruházási projektjeinek nyújtott 

támogatást, lehetővé téve a 

finanszírozáshoz való hozzáférést, 

serkentve az mkkv-k új beruházási 
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közvetítőkre és a kedvezményezettekre is 

érvényes jelentéstételi kötelezettséget 

előíró megfelelő szerződéses 

követelményeket állapít meg és tart fenn; 

projektjeinek fejlesztését, tovább könnyítve 

az mkkv-k nemzetközivé válását. Annak 

érdekében, hogy monitoring alá vonja és 

értékelje a forrásoknak az érintett mkkv-k 

támogatására való felhasználását, az EBB 

alapos átvilágítást végez, és a pénzügyi 

közvetítőkre és a végső 

kedvezményezettekre is érvényes 

jelentéstételi kötelezettséget előíró 

megfelelő szerződéses követelményeket 

állapít meg és tart fenn. 

 

Módosítás   19 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont 

466/2014/EU határozat 

3 cikk – 7 bekezdés – 3 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

E határozat időbeli hatálya alatt az EBB-

nek törekednie kell az éghajlat-politikailag 

releváns műveletek jelenlegi magas 

szintjének fenntartására, miközben e 

műveletek minimális volumenének az 

összes EBB-finanszírozási művelet 

legalább 25 %-át kell kitenniük. 

E határozat időbeli hatálya alatt az EBB-

nek törekednie kell az éghajlat-politikailag 

releváns műveletek jelenlegi magas 

szintjének fenntartására, miközben e 

műveletek minimális volumenének az 

összes EBB-finanszírozási művelet 

legalább 25%-át kell kitenniük, 2020-ig 

fokozatosan, legalább 35%-ra növelve a 

célértéket. 

 

Módosítás   20 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont 

466/2014/EU határozat 

3 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az (1) bekezdés d) pontjában 

meghatározott általános célkitűzéseket 

támogató EBB-finanszírozási műveletek a 

migráció okait kezelő olyan beruházási 

projekteket támogathatnak, amelyek 

hozzájárulnak a kedvezményezett országok 

hosszú távú gazdasági ellenálló 

Az (1) bekezdés d) pontjában 

meghatározott általános célkitűzéseket 

támogató EBB-finanszírozási műveletek a 

szegénységből, fejletlenségből, 

egyenlőtlenségből, demográfiai 

növekedésből, a munkavállalási és 

gazdasági lehetőségek hiányából, 
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képességéhez és fenntartható fejlődéséhez. 

Az EBB finanszírozási műveleteinek 

feladata különösen a migránsok 

beáramlása nyomán megnövekedett 

infrastrukturális és kapcsolódó 

szolgáltatási igények kielégítése, valamint 

a befogadó és menekült közösségek 

munkalehetőségeinek ösztönzése a 

gazdasági integráció előmozdítása és a 

menekültek önellátóvá válása érdekében. 

valamint az éghajlatváltozásból fakadó 

migrációs nyomás okait kezelő olyan 

beruházási projekteket támogathatnak, 

amelyek hozzájárulnak a kedvezményezett 

országok hosszú távú gazdasági ellenálló 

képességéhez és fenntartható fejlődéséhez, 

egyidejűleg biztosítva a fenntartható 

fejlesztési céloknak való megfelelést. Az 

EBB finanszírozási műveleteinek feladata 

különösen a humanitárius fellépés 

erősítése és a tisztességes munkahelyek 

létrehozásának támogatása, biztosítva 

mindeközben az emberi, a munkavállalói 
és a szociális jogok teljes körű tiszteletben 

tartását, az alapvető szabadságokat és a 

nemek közötti egyenlőség általános 

érvényesítését egy olyan, jogokon alapuló 

megközelítés alkalmazásával, amely az 

átláthatósággal, a részvétellel, a 

megkülönböztetésmentességgel és az 

elszámoltathatósággal összhangban 

felöleli az összes emberi és szociális jogot. 

Az EBB finanszírozási műveleteinek el 

kell ismerniük, hogy a nemek közötti 

egyenlőség átfogó kérdés a fenntartható 

fejlődés megvalósítása szempontjából. A 

nemi dimenziót minden finanszírozási 

műveletre vonatkozóan figyelembe kell 

venni. Az EBB gondoskodik arról, hogy 

2017. december 31-ig a nemek közötti 

egyenlőségre vonatkozó cselekvési tervet 

dolgozzon ki, és hogy e megbízatás 

keretében az EBB minden művelete 

megfeleljen a nemekkel kapcsolatos, 2016 

decemberében elfogadott stratégiája 

alapelveinek. 

 

Módosítás   21 

Határozatra irányuló javaslat 

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

466/2014/EU határozat 

3 cikk – 9 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 ca) a (9) bekezdés helyébe a következő 
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szöveg lép: 

„(9) Az uniós garancia kizárólag azon 

EBB-finanszírozási műveleteket fedezi, 

amelyeket olyan jogosult országokban 

hajtanak végre, amelyek 

keretmegállapodást kötöttek az EBB-vel az 

ilyen műveletek végrehajtására vonatkozó 

jogi feltételekről.” 

„(9) Az uniós garancia kizárólag azon 

EBB-finanszírozási műveleteket fedezi, 

amelyeket olyan jogosult országokban 

hajtanak végre, amelyek 

keretmegállapodást kötöttek az EBB-vel az 

ilyen műveletek végrehajtására vonatkozó 

jogi feltételekről. Azoknak a jogszabályi 

feltételeknek, amelyek alapján a 

műveleteket végrehajtják, 

környezetvédelmi, szociális, valamint 

emberi jogi és munkaügyi normákat is 

magukban kell foglalniuk.” 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02014D0466-20160926) 

Indokolás 

Az EBB és a kedvezményezett ország között megkötött keretmegállapodásnak részét képezik 

többek között az adózással, a fizetőeszköz átválthatóságával, a pénzeszközök 

átcsoportosításával, a projektek vámügyi és adóügyi kezelésével, a pályáztatással és a banki 

képviselők kezelésével kapcsolatos rendelkezések. Ennek megfelelően a 

keretmegállapodásoknak környezetvédelmi, szociális, emberi jogi és munkaügyi kérdésekkel 

kapcsolatos kötelezettségekre vonatkozó rendelkezéseket kell tartalmazniuk. 

 

Módosítás   22 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új) 

466/2014/EU határozat 

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

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 3a. a 9 cikk (1) bekezdése a következő 

albekezdéssel egészül ki: 

 „Az EBB a földterületeket és természeti 

erőforrásokat érintő műveletek 

finanszírozását megelőzően gondoskodik 

az önkéntes és tájékoztatáson alapuló 

beleegyezés elvének alkalmazásáról.”; 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-

20160926&qid=1488388409292&from=HU) 
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Indokolás 

Az ENSZ-közgyűlés 2007-ben elfogadta az őslakos népek jogairól szóló ENSZ-nyilatkozatot, 

amely elismeri jogaikat, és külön említést tesz a szabad, előzetes és tájékoztatáson alapuló 

beleegyezésről mint az ősi földjeiket, területeiket és természeti forrásaikat érintő 

tevékenységek előfeltételéről. Ezt az alapelvet az EBB műveletei során is tiszteletben kell 

tartani. 

 

Módosítás   23 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 b pont (új) 

466/2014/EU határozat 

9 cikk – 1 bekezdés – 1 b albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 3b. a 9 cikk (1) bekezdése a következő 

albekezdéssel egészül ki: 

 „Az EBB olyan gyakorlati útmutatást 

dolgoz ki az egyes alapvető emberi 

jogokhoz kapcsolódó szempontok 

értékeléséről, melyet az egyes projektek 

előzetes értékelése és folyamatos nyomon 

követése során lehet alkalmazni, ideértve 

a pénzügyi közvetítők bevonásával végzett 

projekteket is, a meglévő keretrendszerek, 

különösen az emberi jogokkal kapcsolatos 

uniós stratégiai keret és cselekvési terv 

alapján.”; 

 

Módosítás   24 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont 

466/2014/EU határozat 

11 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) Az EBB-nek mutatókat kell 

kidolgoznia és végrehajtania a migráció 

okainak kezelésére irányuló stratégiai 

válaszintézkedéseket biztosító projektek 

tekintetében;; 

b) Az EBB-nek – az érdekelt felekkel 

és a civil társadalommal konzultálva és 

együttműködve – mutatókat kell 

kidolgoznia a migráció okainak kezelésére 

és a tranzit- és befogadó közösségek 

hosszú távú gazdasági ellenálló 

képességének előmozdítására irányuló 
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stratégiai válaszintézkedéseket biztosító 

projektek számára; 

 

Módosítás   25 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a a pont (új) 

466/2014/EU határozat 

11 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 aa) a 11. cikk (1) bekezdésének c) 

pontja helyébe a következő szöveg lép: 

„c)  annak értékelése, hogy az EBB-

finanszírozási műveletek mennyiben 

járulnak hozzá az Unió külső politikai és 

stratégiai céljainak a megvalósításához, 

figyelembe véve az 5. cikkben említett 

regionális technikai operatív 

iránymutatásokat is;” 

„c)  annak értékelése, hogy az EBB-

finanszírozási műveletek mennyiben 

járulnak hozzá az Unió külső politikai és 

stratégiai céljainak a megvalósításához. 

 A Bizottság az Európai Külügyi 

Szolgálattal (EKSZ) együttműködve 

keretrendszert és módszertant dolgoz ki, 

amely alapján az EBB évente jelentést 

készít a közösségi garancia alá tartozó 

műveleteiről és az Unió külső fellépéseire 

nézve irányadó, az EUSZ 21. cikkében 

említett általános elveknek való 

megfelelésükről. E jelentéstétel fő célja, 

hogy nyomon kövesse az EUSZ szerinti 

kötelezettségek, nevezetesen az annak 21. 

cikkében foglalt rendelkezések, köztük az 

emberi jogok tiszteletben tartása és 

előmozdítása, a szegénység felszámolása, 

valamint a környezeti kockázatok kezelése 

EBB általi betartását. 

 E módszertant a Bizottság és az EKSZ az 

e felülvizsgált határozat hatálybalépése 

utáni első évben dolgozza ki, és az az 

emberi jogokra vonatkozó uniós stratégiai 

keretben és cselekvési tervben 

megfogalmazott kérés szerint az EBB 

emberi jogi normáknak való 

megfeleléséről szóló jelentésre épül. 

 A Bizottság az EBB éves jelentése alapján 
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évente saját értékelést nyújt be az Európai 

Parlament számára az EBB által nyújtott 

információkra vonatkozóan, és adott 

esetben változtatásokat javasol az EBB 

által követett politikák és eljárások 

tekintetében, és ezeket a változtatásokat – 

az Európai Parlament véleményének 

figyelembevételével – a tagállamok 

fogadják el. A regionális technikai 

operatív iránymutatások aktualizálásával 

tükröznie kell az EBB jelentéstételének e 

célból történő javítására irányuló 

esetleges európai bizottsági és európai 

parlamenti ajánlásokat.” 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02014D0466-20160926) 

 

Módosítás   26 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont 

466/2014/EU határozat 

11 cikk – 1 bekezdés – j pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

j) az EBB-finanszírozási műveletek 

által a migráció okainak kezelésére 

irányuló stratégiai válaszintézkedések 

biztosításához nyújtott hozzájárulás 

értékelése. ; 

j) annak értékelése, hogy az EBB 

finanszírozási műveletei mennyiben 

járultak hozzá a migráció szegénységből, 

egyenlőtlenségből, demográfiai 

növekedésből, a munkavállalási és 

gazdasági lehetőségek hiányából, 

valamint az éghajlatváltozásból fakadó 

okainak kezelésére és a tranzit- és 

befogadó közösségek hosszú távú 

gazdasági ellenálló képességének 

előmozdítására irányuló stratégiai 

válaszintézkedések biztosításához; 

 

Módosítás   27 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új) 

466/2014/EU határozat 

12 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 
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Hatályos szöveg Módosítás 

 5a. a 12. cikk (1) bekezdésében a 

bevezető szövegrész helyébe a következő 

lép: 

„(1)  Átláthatósági politikájával, a 

dokumentumokhoz való hozzáférésre 

vonatkozó uniós elvekkel, valamint 

fokozatosan a nemzetközi 

segélyátláthatósági kezdeményezés 

normáival összhangban az EBB a 

honlapján nyilvánosságra hozza az 

alábbiakkal kapcsolatos információkat:” 

„(1)  Átláthatósági politikájával, a 

dokumentumokhoz való hozzáférésre 

vonatkozó uniós jogszabályokkal, valamint 

fokozatosan a nemzetközi 

segélyátláthatósági kezdeményezés 

normáival összhangban az EBB a 

honlapján nyilvánosságra hozza az 

alábbiakkal kapcsolatos információkat:” 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02014D0466-20160926) 

 

Módosítás   28 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 b pont (új) 

466/2014/EU határozat 

12 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 5b. a 12. cikk (1) bekezdése a 

következő ponttal egészül ki: 

 „ba) Az EBB nyilvános 

dokumentumtárában elérhetővé teszi az 

alábbi dokumentumokat: 

 – az e garancia keretébe tartozó 

projektekre vonatkozó összes 

eredménymérési lapot, különösen azokat, 

amelyek feltüntetik, hogyan járul hozzá az 

ilyen garancia az Unió külső fellépésének 

céljaihoz, kitérve különösen annak 

gazdasági, szociális és környezeti 

hatására; 

 – a nyomon követési és értékelési 

jelentéseket; 

 – a projektzáró jelentéseket; 

 – az EBB alapokmányának 19. 

cikkében meghatározott eljárás keretében 

a Bizottság által készített véleményeket.” 
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Indokolás 

Az e garancia keretébe tartozó információkhoz és dokumentumokhoz való hozzáférésnek 

közvetlenül a dokumentumokhoz való hozzáférésről és az információk nyilvánosságra 

hozataláról szóló hatályos uniós jogszabályokon, például az Európai Parlament, a Tanács és 

a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló 2001. május 30-i 

1049/2001/EK rendeleten és a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a 

nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való 

jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló 2006. 

szeptember 6-i 1367/2006/EK rendeleten kell alapulnia. 

 

Módosítás  29 

Határozatra irányuló javaslat 

II melléklet 

466/2014/EU határozat 

II melléklet – B pont – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Kelet-Európa, Dél-Kaukázus és 

Oroszország 

Kelet-Európa, Dél-Kaukázus 

 

Módosítás  30 

Határozatra irányuló javaslat 

II melléklet 

466/2014/EU határozat 

II melléklet – B pont – 2 bekezdés – 4 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Oroszország törölve 

 

Módosítás  31 

Határozatra irányuló javaslat 

II melléklet 

466/2014/EU határozat 

II melléklet – C pont – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Argentína, Bolívia, Brazília, Costa Rica, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Kolumbia, Kuba, Mexikó, 

Argentína, Bolívia, Brazília, Chile, Costa 

Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Kolumbia, Kuba, Mexikó, 



 

PE599.683v03-00 22/24 AD\1122193HU.docx 

HU 

Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, 

Uruguay, Venezuela 

Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, 

Uruguay, Venezuela 

 

Módosítás  32 

Határozatra irányuló javaslat 

III melléklet 

466/2014/EU határozat 

III melléklet – B pont – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Kelet-Európa, Dél-Kaukázus és 

Oroszország 

Kelet-Európa, Dél-Kaukázus 

 

Módosítás  33 

Határozatra irányuló javaslat 

III melléklet 

466/2014/EU határozat 

III melléklet – B pont – 2 bekezdés – 4 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Oroszország törölve 

 

 



 

AD\1122193HU.docx 23/24 PE599.683v03-00 

 HU 

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA 
FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN 

Cím Az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási 

műveletek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak 

nyújtott uniós garancia 

Hivatkozások COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD) 

Illetékes bizottság 

       A plenáris ülésen való bejelentés 

dátuma 

BUDG 

6.10.2016 
   

Véleményt nyilvánított 

       A plenáris ülésen való bejelentés 

dátuma 

DEVE 

6.10.2016 

A vélemény előadója 

       A kijelölés dátuma 

Nirj Deva 

16.12.2016 

Vizsgálat a bizottságban 28.2.2017    

Az elfogadás dátuma 21.3.2017    

A zárószavazás eredménye +: 

–: 

0: 

19 

5 

0 

A zárószavazáson jelen lévő tagok Raymond Finch, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, 

Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, 

Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Lola 

Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan 

Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko 

A zárószavazáson jelen lévő póttagok Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cécile Kashetu 

Kyenge, Florent Marcellesi, Louis Michel, Jan Zahradil 

A zárószavazáson jelen lévő póttagok 

(200. cikk (2) bekezdés) 

Tania González Peñas, Martina Werner 

 



 

PE599.683v03-00 24/24 AD\1122193HU.docx 

HU 

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS 
A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN 

19 + 

ALDE Louis Michel, Paavo Väyrynen 

ECR Eleni Theocharous, Jan Zahradil 

PPE Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, 

Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko, Anna Záborská 

S&D Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Linda McAvan, 

Norbert Neuser, Martina Werner 

 

5 - 

EFDD Raymond Finch 

GUE/NGL Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey 

VERTS/ALE Maria Heubuch, Florent Marcellesi 

 

0 0 

  

 

Jelmagyarázat: 

+ : mellette 

- : ellene 

0 : tartózkodik 

 

 


