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RÖVID INDOKOLÁS 

 

A beruházások szintje a 2007-es tetőzés után a gazdasági és pénzügyi válság következtében 

körülbelül 15%-kal visszaesett az Unióban. Ennek eredményeként a gazdasági fellendülés, a 

munkahelyteremtés, a hosszú távú növekedés és a versenyképesség akadályokba ütközik. A 

beruházások hiánya veszélybe sodorja az Európa 2020 stratégia által kitűzött célok elérését, 

különös tekintettel arra a kiemelt célra, hogy 2020-ig 75%-os foglalkoztatást kell elérni a 24–

64 éves népesség körében. 2014 harmadik negyedévében a munkanélküliség még mindig 

9,7%-os volt az EU-28-ban. Ráadásul túl sok fiatal európai sodródik a szegénység szélére. A 

tagállamoknak azonban nem sikerült hatékonyan felhasználniuk az európai alapokat, 

különösen az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést.  

A kohéziós politika pozitív hatása ellenére a növekedés és foglalkoztatás fellendítésére 

irányuló jelenlegi erőfeszítések nem lettek elég sikeresek. Ezért sürgős szükség van egy 

növekedésre és munkahelyteremtésre irányuló új, kiegészítő kezdeményezésre. Ebben az 

összefüggésben üdvözölnünk kell az Európai Stratégiai Beruházási Alap létrehozására 

irányuló javaslatot, amely más eszközökkel együtt képes gyors gazdasági ösztönzőt nyújtani.  

Mivel az empirikus bizonyítékok erős korrelációt mutatnak a munkanélküliség és a 

beruházások szintje között, arra számíthatunk, hogy ez az alap – ha megfelelően strukturálják 

és kezelik – elő fogja mozdítani a nagyon várt közép- és hosszú távú foglalkoztatást. Az Alap 

várhatóan 315 milliárd eurót fog mobilizálni három év alatt, és közvetlen és közvetett módon 

várhatóan 1,3 millió új munkahelyet fog létrehozni. Az Alap lehetséges foglalkoztatási hatása 

számos tényezőtől függ, különösen attól, hogy mennyire sikerül támogatnia a munkahely-

teremtési potenciállal rendelkező projekteket, milyen mértékben von be magántőkét, 

mennyire egyeztethető össze más meglévő eszközökkel, hogy időben szabadítják-e fel a 

forrásokat, és milyen további munkaerő-piaci intézkedéseket vezetnek be. 

Munkahely-teremtési potenciál 

Az ESBA alapján finanszírozott projektek fő célja, hogy megteremtsék a növekedést, és 

megfelelő, jó minőségű munkahelyeket hozzanak létre. A rendelet egészében ezt kell irányadó 

elvnek tekinteni. Teljesítményének értékelése érdekében gondosan értékelni kell az Alap által 

létrehozott munkahelyek számát és minőségét, külön hangsúlyt helyezve a foglalkoztatási 

feltételek tiszteletben tartására a létrehozott munkahelyeken. Ez az értékelés hasznos eszköz 

lehet az ESBA jövőbeli felülvizsgálata esetén is. 

Hogy ne akadályozza semmi a munkahely-teremtési potenciál kibontakozását, a 

tagállamoknak meg kell erősíteniük az aktív munkaerő-piaci politikákat annak biztosítása 

érdekében, hogy munkavállalóik készségei alkalmazkodni tudjanak a nagy beruházási 

potenciállal rendelkező ágazatok szükségleteihez. Ezzel összefüggésben nagy jelentőséggel 

bír az állami foglalkoztatási szolgálatok és az EURES reformja. 

A kkv-k és a közepes piaci tőkeértékű vállalatok támogatása 

Az Unióban letelepedett kis- és középvállalkozások a vállalkozások 99%-át képviselik az EU-

ban, több mint 90 millió embert foglalkoztatnak, és a nettó munkahelyteremtés 85%-át 
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hajtották végre. Ezért nagy munkahely-teremtési potenciállal rendelkeznek, amelyet meg kell 

erősíteni. Az ESBA sikere attól függ majd, hogy a magánszektor milyen mértékben hajlandó 

befektetni, ezért maximalizálni kell a magánszektornak nyújtott ösztönzőket. Az Alapot olyan 

módon kell strukturálni, hogy elkerülhetők legyenek azok a helyzetek, ahol a projekteket 

amúgy is finanszíroznák. Ezért prioritásként kell kezelni azokat a projekteket, amelyek 

kockázati besorolása viszonylag magas, és amelyek az ESBA finanszírozásának köszönhetően 

életképessé válhatnak. 

További források gyűjtése 

A költségvetési konszolidáció szükséges időszaka után eljött az ideje, hogy az európai 

országok befektessenek. Az Alap befektetési potenciáljának és ebből adódóan a munkahely-

teremtési potenciáljának maximalizálása érdekében ösztönzőket kell nyújtani a tagállamok 

számára, hogy pénzügyileg szerepet vállaljanak az ESBA-ban. Ezért a Bizottság nem veheti 

figyelembe a tagállamok pénzügyi hozzájárulásait, a beruházási platformokban való részvételt 

is beleértve, amikor meghatározza a Stabilitási és Növekedési Paktum prevenciós vagy 

korrekciós ága szerinti költségvetési kiigazításokat.  

Korreláció más meglévő eszközökkel 

Az ESBA sikere attól is függ majd, hogy párhuzamosan létezhetnek-e mellette a már meglévő 

pénzügyi eszközök, például az európai strukturális és beruházási alapok, és meg tudja-e 

erősíteni azokat. E pénzügyi eszközök munkahely-teremtési potenciáljának maximalizálása 

érdekében lehetővé kell tenni egyrészről azt, hogy felhasználják az európai strukturális 

alapokat az ESBA alá tartozó projektek finanszírozásához való hozzájárulásra, másrészt pedig 

azt, hogy az ESBA-t felhasználják az európai strukturális politikai beavatkozások szerint 

támogatható projektek társfinanszírozására.  

További intézkedések 

Az ESBA működőképességének biztosítása érdekében az Európai Bizottság kiegészítő 

intézkedéseket is kezdeményez és támogat, hogy nagyobb szabályozási kiszámíthatóságot 

teremtsen, és felszámolja a befektetés előtt álló akadályokat, vonzóbb beruházási helyszínné 

téve ezzel Európát. 

Emellett a beruházási projektek kiválasztási módszerének figyelembe kell vennie a nemzeti 

pénzügyi piacok fejlettségének eltérő szintjeit és azok stabilitását, ami közvetlen hatást 

gyakorol arra, hogy képesek-e felhasználni az Alapot a tagállamokban. Ez Unió-szerte 

biztosítaná a pénzügyi források elosztását, beleértve a válság által leginkább sújtott 

országokat is. 

 

MÓDOSÍTÁSOK 

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint 

illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 
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Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A gazdasági és pénzügyi válság az 

Unión belüli beruházások szintjének 

csökkenéséhez vezetett. A beruházások a 

2007. évi csúcs óta megközelítőleg 15 %-

kal estek vissza. Az Unió főként a 

gazdasági jövőt illető piaci bizonytalanság 

és a tagállamok költségvetési korlátai 

következtében szenved a beruházások 

hiányától. Az elmaradó beruházások 

lassítják a gazdaság helyreállását és 

negatívan hatnak a munkahelyteremtésre, a 

hosszú távú növekedési kilátásokra és a 

versenyképességre. 

(1) A gazdasági és pénzügyi válság az 

Unión belüli beruházások szintjének 

csökkenéséhez vezetett. A beruházások a 

2007. évi csúcs óta megközelítőleg 15%-

kal estek vissza. Az Unió főként a 

gazdasági jövőt illető piaci bizonytalanság, 

a tagállamok és/vagy a régiók 

költségvetési korlátai, a fenntarthatatlan 

hiány és a strukturális problémák 

következtében szenved a célzott minőségi 

beruházások hiányától. Az elmaradó 

beruházások lassítják a gazdaság 

helyreállását és negatívan hatnak a 

munkahelyteremtésre, a hosszú távú 

növekedési kilátásokra, a 

versenyképességre és a jóléti rendszerekre. 

 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az Európai Stratégiai Beruházási 

Alapnak kiemelt figyelmet kell fordítania 

a válságtól még leginkább szenvedő 

tagállamok és régiók azon projektjeire, 

amelyek célja a különbségek csökkentése, 

különösen a munkanélküliség és a 

foglalkoztatási szint tekintetében. A 

megfelelő szintű, új minőségi 

foglalkoztatás létrehozása iránti igénnyel 

kiemelten kell foglalkozni egy európai 

beruházási stratégiában, amelyhez az 

Európai Stratégiai Beruházási Alapnak 

hozzá kell járulnia. 
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Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Átfogó fellépésre van szükség az 

elmaradó beruházások teremtette ördögi 

kör megszüntetésére. A strukturális 

reformok és a költségvetési 

felelősségvállalás fontos előfeltételei a 

beruházások ösztönzésének. Ezek az 

előfeltételek a beruházásfinanszírozás új 

lendületével együtt hozzájárulhatnak egy 

kedvező folyamat kialakításához, 

amelyben a beruházási projektek 

támogatják a foglalkoztatást és a keresletet, 

és a növekedési potenciál tartós 

emelkedéséhez vezetnek. 

(2) Átfogó fellépésre van szükség az 

elmaradó beruházások teremtette ördögi 

kör megszüntetésére. A szociálisan 

felelősségteljes strukturális reformok és a 

költségvetési felelősségvállalás segítik a 

megfelelő beruházások ösztönzését. Ezek 

az előfeltételek a beruházásfinanszírozás új 

lendületével együtt hozzájárulhatnak egy 

kedvező folyamat kialakításához, 

amelyben a beruházási projektek 

támogatják a foglalkoztatást, közép- és 

hosszú távon jó minőségű és fenntartható 

munkahelyeket hoznak létre, növelik a 

keresletet, a növekedési potenciál tartós 

emelkedéséhez, valamint gazdasági, 

társadalmi és területi kohézióhoz és 

szociális integrációhoz vezetnek, illetve 

többletértéket teremtenek a társadalom 

számára. 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A stratégiai beruházásoknak a 

fenntartható növekedés előmozdítására 

irányuló célkitűzését azzal a célkitűzéssel 

párhuzamosan kell követni, hogy közép- 

és hosszú távon jó minőségű 

munkahelyeket hozzanak létre, amelyek 

megfelelnek a foglalkoztatás jogi 

feltételeinek a tagállamokban. 
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Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2b) A jelentős gazdasági és társadalmi 

előnyök megteremtéséhez széles körű 

nemzeti szintű gazdasági és társadalmi 

reformokra van szükség. Az említett 

reformoknak többek között a magas 

színvonalú oktatási és képzési 

rendszerekhez, a megfelelő 

gyermekgondozási lehetőségekhez és a 

megfelelően finanszírozott egészségügyi 

ellátó rendszerekhez való teljes és egyenlő 

hozzáférés biztosítására, valamint a 

munkaerőpiacon a nők és a férfiak 

egyenlő részvételének biztosítására, 

illetőleg a tisztességes és hatékony, az 

adócsalást és az adóelkerülési 

gyakorlatokat sikeresen felszámoló 

adózási rendszerek létrehozására kell 

irányulniuk. 

 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 c preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2c) Az ESBA foglalkoztatási 

potenciáljának maximalizálása érdekében 

a tagállamoknak folytatniuk kell a 

szociálisan felelősségteljes strukturális 

reformokat, valamint egyéb 

kezdeményezéseket kell elindítaniuk, 

például képzési programokat és aktív 

munkaerő-piaci politikákat, fenntartható, 

minőségi munkahelyek létrehozásához 

támogató feltételeket és célzott szociális 

politikákba való beruházást a 2013-as 

szociális beruházási csomaggal 

összhangban. Ezenkívül a tagállamoknak 
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további tevékenységeket kell folytatniuk, 

például célzott képzési programokat, 

amelyek összhangba hozzák a 

munkavállalók készségeit az ESBA 

forrásaiból részesülő ágazatok 

szükségleteivel, továbbá vállalkozásoknak 

szóló, testre szabott üzleti szolgáltatások 

bevezetését, hogy felkészítsék őket a 

bővülésre és a több munkahely 

létrehozására, valamint az induló 

vállalkozások és az önfoglalkoztató 

személyek támogatását.  

 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az Unió a gazdasági és pénzügyi 

válság során erőfeszítéseket tett a 

növekedés ösztönzésére, különösen az 

intelligens, fenntartható és inkluzív 

növekedésre irányuló megközelítést 

bevezető Európa 2020 stratégiában 

meghatározott kezdeményezések révén. Az 

Európai Beruházási Bank (a továbbiakban: 

EBB) szintén megerősítette az uniós 

beruházások ösztönzésében és 

előmozdításában játszott szerepét, részben 

a 2013. januári tőkeemelés útján. További 

intézkedésekre van szükség az uniós 

beruházási igények kielégítésének, 

valamint annak biztosítása érdekében, hogy 

a piacon rendelkezésre álló likviditás 

felhasználása hatékony legyen, és az 

életképes beruházási projektek 

finanszírozása felé irányuljon. 

(4) Az Unió a gazdasági és pénzügyi 

válság során erőfeszítéseket tett a 

növekedés ösztönzésére, különösen az 

intelligens, fenntartható és inkluzív 

növekedésre irányuló megközelítést 

bevezető Európa 2020 stratégiában 

meghatározott kezdeményezések révén, 

amelyek azonban sajnos sok tagállamban 

elégtelen hatást fejtettek ki a 

foglalkoztatás és a szegénység szintjére. 

Az Európai Beruházási Bank (a 

továbbiakban: EBB) szintén megerősítette 

az uniós beruházások ösztönzésében és 

előmozdításában játszott szerepét, részben 

a 2013. januári tőkeemelés útján. Ezért 

további kiegészítő intézkedésekre van 

szükség az uniós beruházási igények 

kielégítésének, valamint annak biztosítása 

érdekében, hogy a piacon rendelkezésre 

álló likviditás felhasználása hatékony 

legyen, és az életképes és fenntartható 

beruházási projektek finanszírozása felé 

irányuljon, nagy hangsúlyt fektetve azok 

növekedési és fenntartható munkahely-

teremtési potenciáljára, valamint a 
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társadalom egésze számára jelentett 

előnyökre. 

 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

a köz- és magánberuházásokat övező 

bizonytalanság kezelésére szolgáló átfogó 

megközelítés része. A stratégia három 

pillérből áll: beruházásfinanszírozás 

mozgósítása, a beruházás reálgazdaságba 

való eljuttatása és az uniós beruházási 

környezet javítása. 

(8) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

a köz- és magánberuházásokat övező 

bizonytalanság kezelésére szolgáló átfogó 

megközelítés része. A stratégia három 

pillérből áll: beruházásfinanszírozás 

mozgósítása, a beruházás reálgazdaságba 

való eljuttatása és az uniós beruházási 

környezet javítása. A beruházási környezet 

javításának elmaradása megnehezíti az 

ESBA céljainak elérését. E tekintetben az 

uniós belső piac további konszolidációja 

melletti tényleges elkötelezettségre van 

szükség, kiemelt figyelmet fordítva az 

egységes digitális piacra. Az ESBA-nak 

minél előbb működőképesnek kell lennie, 

hogy a beruházásokat 2015-ben aktiválni 

lehessen. 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Az uniós beruházási környezet javítását 

a beruházások előtt álló akadályok 

felszámolásával, az egységes piac 

megerősítésével és a szabályozás 

kiszámíthatóságának fokozásával kell 

elérni. Ez a kiegészítő munka az Európai 

Stratégiai Beruházási Alap munkája, és 

általánosságban az európai beruházások 

javára válik. 

(9) Az uniós beruházási környezet javítását 

a beruházások előtt álló akadályok 

felszámolásával, a bürokrácia 

csökkentésével, az egységes piac 

megerősítésével, a munkaerőpiacok 

megfelelő mértékű rugalmasságának 

megőrzésével, a munkaerőköltségek, 

köztük a bérek és a termelékenység közötti 

összhang biztosításával, a szociális 

védelmi rendszerek arra való 



 

PE549.263v02-00 10/39 AD\1055863HU.doc 

HU 

ösztönzésével, hogy vonzóvá tegyék a 

munkát, a bankok feltőkésítésével és 

szerkezetátalakításával, a közigazgatás és 

az adórendszerek hatékonyságának 

javításával és a szabályozás 

kiszámíthatóságának fokozásával kell 

elérni. Ez a kiegészítő munka az Európai 

Stratégiai Beruházási Alap munkája, és 

általánosságban az európai beruházások 

javára válik. 

 

 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Az ESBA célja, hogy segítsen az 

Unión belüli produktív beruházások 

finanszírozási és végrehajtási 

nehézségeinek leküzdésében, és biztosítsa 

a finanszírozáshoz való jobb hozzáférést. A 

cél az, hogy a finanszírozáshoz való jobb 

hozzáférés leginkább a kis- és 

középvállalkozásoknak kedvezzen. 

Helyénvaló a finanszírozáshoz való jobb 

hozzáférés előnyeit a közepes piaci 

tőkeértékű, vagyis legfeljebb 3 000 

alkalmazottat foglalkoztató vállalatokra is 

kiterjeszteni. Európa jelenlegi beruházási 

nehézségeinek leküzdése hozzájárulhat az 

Unió gazdasági, társadalmi és területi 

kohéziójának megerősítéséhez. 

(10) Az ESBA célja, hogy a fenntartható 

növekedés megteremtése, és minőségi és 

fenntartható munkahelyek létrehozása 

céljából segítsen az Unión belüli produktív 

beruházások finanszírozási és végrehajtási 

nehézségeinek leküzdésében, és biztosítsa 

a finanszírozáshoz való jobb és egyszerűbb 

hozzáférést. A cél az, hogy a 

finanszírozáshoz való jobb hozzáférés 

leginkább az Unióban letelepedett kis- és 

középvállalkozásoknak kedvezzen, 

amelyek az Unióban a vállalkozások 99%-

át képviselik, és több mint 90 millió 

munkavállalót foglalkoztatnak, illetve a 

közelmúltban az új munkahelyek több 

mint 80%-át teremtették meg Unió-szerte. 

Helyénvaló a finanszírozáshoz való jobb 

hozzáférés előnyeit a közepes piaci 

tőkeértékű, vagyis legfeljebb 3000 

alkalmazottat foglalkoztató vállalatokra, 

illetve a szociális és mikrovállalkozásokra 
is kiterjeszteni. Európa jelenlegi beruházási 

nehézségeinek leküzdése hozzájárulhat az 

Unió gazdasági, társadalmi és területi 

kohéziójának megerősítéséhez. 
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Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

az Unió szakpolitikai céljainak eléréséhez 

hozzájáruló, magas gazdasági hozzáadott 

értékkel rendelkező stratégiai 

beruházásokat támogat. 

(11) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

az Unió hosszú távú szakpolitikai céljainak 

eléréséhez hozzájáruló, magas társadalmi-

gazdasági hozzáadott értékkel, illetve 

minőségi és fenntartható munkahelyek 

teremtésére irányuló potenciállal 
rendelkező stratégiai beruházásokat 

támogat, különös tekintettel a kohéziós 

politikára és az Európa 2020 stratégia 

foglalkoztatási, oktatási és a szegénység 

csökkentésére irányuló céljaira. 

 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Uniószerte számos kis- és 

középvállalkozás, valamint közepes piaci 

tőkeértékű vállalat szorul segítségre a piaci 

forrásokhoz jutás terén, különös tekintettel 

a nagyobb mértékű kockázattal járó 

beruházásokra. Az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap segíthet ezeknek a 

vállalkozásoknak a tőkehiány leküzdésében 

azáltal, hogy az EBB és az Európai 

Beruházási Alap számára lehetővé teszi 

közvetlen és közvetett tőkeinjekciók 

nyújtását, valamint a garancianyújtást a 

hitelek kiváló minőségű 

értékpapírosításához, és más olyan 

termékekhez, amelyek az ESBA céljainak 

eléréséhez engedélyezettek. 

(12) Unió-szerte számos mikro-, kis- és 

középvállalkozás, valamint közepes piaci 

tőkeértékű vállalat szorul segítségre a piaci 

forrásokhoz jutás terén, különös tekintettel 

a nagyobb mértékű kockázattal járó 

beruházásokra. Az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap segíthet ezeknek a 

vállalkozásoknak a tőkehiány leküzdésében 

azáltal, hogy az EBB és az Európai 

Beruházási Alap számára lehetővé teszi 

közvetlen és közvetett tőkeinjekciók 

nyújtását, valamint a garancianyújtást a 

hitelek kiváló minőségű 

értékpapírosításához, és más olyan 

termékekhez, amelyek az ESBA céljainak 

eléréséhez engedélyezettek. Fontos, hogy 
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az ESBA figyelembe vegye a kevésbé 

fejlett pénzügyi piacokkal rendelkező 

országok sajátos beruházási feltételeit. 

 

 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) Az Európai Stratégiai Beruházási 

Alapot az EBB-n belül kell létrehozni, 

hogy ki tudja használni annak tapasztalatát 

és bizonyított eredményeit, valamint hogy 

műveleteinek pozitív hatása a lehető 

leggyorsabban kibontakozhasson. Az 

ESBA kis- és középvállalkozásoknak, 

valamint kisméretű közepes piaci 

tőkeértékű vállalatoknak nyújtott 

finanszírozással kapcsolatos munkáját az 

Európai Beruházási Alapon (a 

továbbiakban: EBA) keresztül kell 

végrehajtani, az EBA e tevékenységekkel 

kapcsolatos tapasztalatainak kihasználása 

érdekében. 

(13) Az Európai Stratégiai Beruházási 

Alapot az EBB-n belül kell létrehozni, 

hogy ki tudja használni annak tapasztalatát 

és bizonyított eredményeit, valamint hogy 

műveleteinek pozitív hatása a lehető 

leggyorsabban kibontakozhasson. Az 

ESBA kis-, közép- és 

mikrovállalkozásoknak, valamint 

kisméretű közepes piaci tőkeértékű 

vállalatoknak nyújtott finanszírozással 

kapcsolatos munkáját az Európai 

Beruházási Alapon (a továbbiakban: EBA) 

keresztül kell végrehajtani, az EBA e 

tevékenységekkel kapcsolatos 

tapasztalatainak kihasználása érdekében. 

 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

magas társadalmi és gazdasági értéket 

teremtő projekteket céloz meg. Az ESBA 

mindenekelőtt a munkahelyteremtést, a 

hosszú távú növekedést és a 

versenyképességet előmozdító projektekre 

irányul. Az Európai Stratégiai Beruházási 

Alap az egyedi projektek igényeinek 

legjobb kielégítése érdekében a pénzügyi 

(14) Az Európai Stratégiai Beruházási 

Alapnak magas társadalmi és gazdasági 

értéket teremtő, a reálgazdaságra 

közvetlen hatást gyakorló projekteket kell 

megcéloznia. Az ESBA mindenekelőtt a 

minőségi és fenntartható munkahelyek 

megteremtését, a fenntartható és inkluzív 

hosszú távú növekedést, a 

versenyképességet, illetve a kutatást, az 
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termékek széles körét támogatja, többek 

között a saját tőkét, az idegen tőkét vagy a 

garanciákat. A termékek ezen széles köre 

lehetővé teszi az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap számára, hogy 

alkalmazkodjon a piaci igényekhez, 

mindemellett ösztönzi a projektekben a 

magánberuházást. Az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap nem helyettesítheti a 

magánpiaci finanszírozást, hanem a piac 

hiányosságait kezelve mozgósítania kell a 

magánfinanszírozást, a közpénzek 

leghatékonyabb és stratégiai 

felhasználásának biztosítása érdekében. Az 

állami támogatásokra vonatkozó elvekkel 

való összhang előírása hozzájárul a és 

stratégiai felhasználáshoz. 

innovációt és a készségfejlesztést segítő 

projektekre irányul. Az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap az egyedi projektek 

igényeinek legjobb kielégítése érdekében a 

pénzügyi termékek széles körét támogatja, 

többek között a saját tőkét, az idegen tőkét 

vagy a garanciákat. A termékek ezen széles 

köre lehetővé teszi az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap számára, hogy 

alkalmazkodjon a piaci igényekhez, 

mindemellett ösztönzi a projektekben a 

magánberuházást. Az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap nem helyettesítheti a 

magánpiaci finanszírozást, hanem a piac 

hiányosságait kezelve mozgósítania kell a 

magánfinanszírozást, a közpénzek 

leghatékonyabb és stratégiai 

felhasználásának biztosítása érdekében. Az 

állami támogatásokra vonatkozó elvekkel 

való összhang előírása hozzájárul a 

hatékony és stratégiai felhasználáshoz. 

 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (14a) Az ESBA foglalkoztatásra gyakorolt 

hatását módszeresen nyomon kell követni 

és tovább kell ösztönözni, különösen azzal 

a céllal, hogy a fenntartható és jó 

minőségű foglalkoztatás formájában 

tartós társadalmi előnyöket érjenek el, 

amelynek eredményeként az ESBA 

előnyeit mind a befektetők, mind pedig a 

munkavállalók élvezhetik. 

 

 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

a meglévő EBB- és uniós eszközöknél 

magasabb kockázat-megtérülés profillal 

rendelkező projekteket támogat, hogy 

kiegészítse a meglévő műveleteket. Az 

ESBA az egész Unióban finanszíroz majd 

projekteket, többek között a válság által 

leginkább érintett országokban. Az Európai 

Stratégiai Beruházási Alapot csak akkor 

lehet igénybe venni, ha más forrásokból 

nem áll rendelkezésre ésszerű feltételek 

mellett finanszírozás. 

(15) Az Európai Stratégiai Beruházási 

Alapnak az Unió más meglévő pénzügyi 

eszközeit kell kiegészítenie, de a 

magánfinanszírozást nehezen vonzó, a 
meglévő EBB- és uniós eszközöknél 

magasabb kockázat/nyereség profillal 

rendelkező projekteket kell támogatnia, 

hogy kiegészítse a meglévő műveleteket. 

Az ESBA az egész Unióban finanszíroz 

majd projekteket, többek között a válság 

által leginkább érintett országokban, és a 

magas munkanélküliséggel sújtott 

térségekben. Az Európai Stratégiai 

Beruházási Alapot csak akkor lehet 

igénybe venni, ha más forrásokból nem áll 

rendelkezésre ésszerű feltételek mellett 

finanszírozás. 

 

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

gazdaságilag és technikailag várhatóan 

életképes beruházásokra irányul, amelyek 

bizonyos mértékben magukban 

foglalhatnak indokolt kockázatokat, 

ugyanakkor megfelelnek az Európai 

Stratégiai Beruházási Alap általi 

finanszírozás különleges 

követelményeinek. 

(16) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

gazdaságilag és technikailag várhatóan 

életképes, és jelentős munkahely-teremtési 

potenciállal rendelkező beruházásokra 

irányul. Az e beruházásokkal járó 

kockázatoknak arányban kell állniuk az 

ESBA – különösen a 

munkahelyteremtéssel kapcsolatos – 

célkitűzéseivel, feltéve, hogy megfelelnek 

az ESBA általi finanszírozás különleges 

követelményeinek. 

Indokolás 

A beruházásoknak az életképesség mellett jelentős munkahely-teremtési potenciállal is 

rendelkezniük kell. A befektetési kockázat mértékének „indokolt”-ként való minősítése nagyon 

ködös megfogalmazás, ésszerűbb azt az ESBA által elérendő célokhoz, és különösen a 

munkahelyteremtéshez kötni. 
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Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (16a) Az Európai Stratégiai Beruházási 

Alapnak az uniós tagállamok és régiók 

egészében kellőképpen figyelembe kell 

vennie a munkaerő-piaci helyzetet, és a 

projektek értékelése során vizsgálnia kell 

az elérhető lehetséges 

foglalkoztatásjavítási eredményeket is. 

 

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (16b) Az Európai Stratégiai Beruházási 

Alap irányítóbizottságának kell 

meghatároznia a támogatható projektek 

beruházási politikáját és az ESBA 

kockázati profilját. Mivel a projektek 

kiválasztása e politikától függ, a 

szempontok kidolgozásába be kell vonni 

az Európai Parlamentet. 

Indokolás 

Az irányítóbizottság kulcsfontosságú szerepet tölt be az ESBA-ban, hiszen annak kell 

meghatároznia meg a projektek beruházási politikáját, következésképpen kiválasztásuk 

szempontjait, amelyek kidolgozásába feltétlenül be kell vonni az Európai Parlamentet. 

 

 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 c preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (16c) Az ESBA-nak arra kell 

összpontosítania, hogy új befektetéseket 

hozzon létre azokon a területeken, ahol a 

beruházási kedv mérsékelt, ahelyett, hogy 

olyan beruházásokat pótolna, amelyeket 

máshol hajtottak volna végre (kiszorítás), 

vagy olyan magas megtérülésű 

befektetéseket helyezne a középpontba, 

amelyek mindenképpen megtörténtek 

volna (holtteher). Olyan szociális 

beruházásokat is támogatni kell, amelyek 

nem csupán pénzügyi megtérülést 

eredményeznek, hanem tovagyűrűző 

pozitív társadalmi hatást is keltenek, mint 

a humántőkébe történő vagy a 

munkahelyteremtésre és a szegénység 

visszaszorítására jelentős hatást kifejtő 

beruházások. 

 

Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 d preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (16d) Az ESBA munkahely-teremtési 

potenciáljának erősítése érdekében a 

beruházási projektek kiválasztási 

módszerének figyelembe kell vennie a 

nemzeti pénzügyi piacok fejlettségének 

eltérő szintjeit és azok stabilitását, ami 

közvetlen hatást gyakorol arra, hogy 

képesek-e felhasználni az ESBA-t a 

tagállamokban. Ez Unió-szerte biztosítani 

fogja a pénzügyi források elosztását, 

beleértve a pénzügyi válság által 

leginkább sújtott tagállamokat is. 

 

 

Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 
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17 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

támogatásának infrastrukturális és 

nagyszabású közepes tőkeértékű 

projektekhez való felhasználásáról egy 

beruházási bizottság dönt. A beruházási 

bizottság a beruházási projektek területein 

járatos és tapasztalt független szakértőkből 

áll. A beruházási bizottság elszámoltatható 

az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

irányítóbizottsága felé, amely felügyeli az 

Európai Stratégiai Beruházási Alap 

célkitűzéseinek teljesülését. Az EBA 

tapasztalatának tényleges kihasználása 

érdekében az Európai Stratégiai Beruházási 

Alap támogatja az EBA finanszírozását, 

hogy az EBA egyéni projektekbe 

kezdhessen a kis- és középvállalkozások, 

valamint a kisméretű közepes piaci 

tőkeértékű vállalatok terén. 

(17) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

támogatásának infrastrukturális és 

nagyszabású közepes tőkeértékű 

projektekhez való felhasználásáról egy 

beruházási bizottság dönt. A beruházási 

bizottság a beruházási projektek területein 

járatos és tapasztalt független, az EU2020 

stratégia 5 fő célkitűzésének egyike 

tekintetében igazoltan tapasztalt 
szakértőkből áll. A brurházási 

bizottságnak olyan szakértő(ke)t kell 

magában foglalnia, akik a projektek 

foglalkoztatási és szociális hatásainak 

értékeléséhez megfelelő szakértelemmel 

rendelkeznek. A beruházási bizottságnak 

átlátható módon kell eljárnia. A 

beruházási bizottság elszámoltatható az 

Európai Stratégiai Beruházási Alap 

irányítóbizottsága felé, amely felügyeli az 

Európai Stratégiai Beruházási Alap 

célkitűzéseinek teljesülését. Az EBA 

tapasztalatának tényleges kihasználása 

érdekében az Európai Stratégiai Beruházási 

Alap támogatja az EBA finanszírozását, 

hogy az EBA egyéni projektekbe 

kezdhessen a kis- és középvállalkozások, 

valamint a kisméretű közepes piaci 

tőkeértékű vállalatok terén. 

 

 

Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (17a) A demokratikus kormányzás és a 

beruházási bizottság 

elszámoltathatóságának javítása 

érdekében a beruházási bizottság 

szakértőit az Európai Parlament hagyja 
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jóvá. 

 

 

Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) Annak érdekében, hogy az Európai 

Stratégiai Beruházási Alap támogatni tudja 

a beruházásokat, az Unió 

16 000 000 000 EUR-nak megfelelő 

összegű garanciát nyújt. Portfolióalapú 

nyújtás esetén a garanciafedezet az eszköz 

típusától függően (idegen tőke, saját tőke 

vagy garancia) felső korlátot kap, a 

fennálló kötelezettségvállalások portfóliója 

volumenének százalékos arányában. A 

várakozások szerint, ha a garancia az EBB 

által nyújtandó 5 000 000 000 EUR-val 

társul, az Európai Stratégiai Beruházási 

Alap támogatásával 60 800 000 000 EUR 

értékű további beruházás jöhet létre az 

EBB-nél és az EBA-nál. Az Európai 

Stratégiai Beruházási Alap által támogatott 

60 800 000 000 EUR várhatóan összesen 

315 000 000 000 EUR értékű beruházást 

generál az Unióban a 2015–2017 közötti 

időszakban. A garancialehívás nélkül 

teljesülő projektekhez kapcsolódó 

garanciák rendelkezésre állnak új 

műveletek támogatásához. 

(18) Annak érdekében, hogy az Európai 

Stratégiai Beruházási Alap támogatni tudja 

a beruházásokat, az Unió 

16 000 000 000 EUR-nak megfelelő 

összegű garanciát nyújt. Portfolióalapú 

nyújtás esetén a garanciafedezet az eszköz 

típusától függően (idegen tőke, saját tőke 

vagy garancia) felső korlátot kap, a 

fennálló kötelezettségvállalások portfóliója 

volumenének százalékos arányában. A 

várakozások szerint, ha a garancia az EBB 

által nyújtandó 5 000 000 000 EUR-val 

társul, az Európai Stratégiai Beruházási 

Alap támogatásával 60 800 000 000 EUR 

értékű további beruházás jöhet létre az 

EBB-nél és az EBA-nál. Az Európai 

Stratégiai Beruházási Alap által támogatott 

60 800 000 000 EUR várhatóan összesen 

315 000 000 000 EUR értékű beruházást 

generál az Unióban a 2015–2017 közötti 

időszakban, amely mutatja az Alap 

vészhelyzeti jellegét, továbbá annak 

szükségességét, hogy az elkövetkező 

három évben azonnali hatást váltson ki. A 

garancialehívás nélkül teljesülő 

projektekhez kapcsolódó garanciák 

rendelkezésre állnak új műveletek 

támogatásához. 

Indokolás 

Az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) lehetséges két felfogása közül mindenképpen 

azt kell támogatni, amely szerint ez a munkanélküliség megfékezését szolgáló, rövid távra 

szóló vészhelyzeti eszköz, nem pedig az európai modernizációs szerkezetváltást ösztönző 

mechanizmus. 
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Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(19) Forrásainak további növelése 

érdekében az Európai Stratégiai Beruházási 

Alapban való részvételt nyitottá kell tenni 

harmadik felek, például tagállamok, 

tagállamok által birtokolt vagy ellenőrzött 

nemzeti fejlesztési bankok vagy állami 

ügynökségek, magánszektorbeli 

szervezetek, valamint Unión kívüli 

szervezetek számára, a meglévő 

hozzájárulók jóváhagyásától függően. A 

harmadik felek közvetlenül 

hozzájárulhatnak az ESBA-hoz és részt 

vehetnek az ESBA irányítási 

struktúrájában. 

(19) Forrásainak további növelése 

érdekében az Európai Stratégiai Beruházási 

Alapban való részvételt nyitottá kell tenni 

harmadik felek, például tagállamok, 

tagállamok vagy regionális intézmények 

által birtokolt vagy ellenőrzött nemzeti 

fejlesztési és beruházási bankok vagy 

állami ügynökségek, magánszektorbeli 

szervezetek, valamint Unión kívüli 

szervezetek számára, a meglévő 

hozzájárulók jóváhagyásától függően. A 

harmadik felek közvetlenül 

hozzájárulhatnak az ESBA-hoz és részt 

vehetnek az ESBA irányítási 

struktúrájában, minden esetben szem előtt 

tartva az általános uniós érdekeket a 

döntéshozatal, illetve a politikai és 

stratégiai irányvonalak kijelölése során. 

 

 

Módosítás  26 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (20a) Az EBTP minden elérhető eszközzel 

és erőforrással támogatja a földrajzi és 

tematikus beruházási platformok 

fejlesztését, amelyek a több beruházást 

igénylő, kulcsfontosságú területeken az 

innováció előmozdítása, a képességek 

fejlesztése és a minőségi és fenntartható 

munkahelyek létrehozás érdekében uniós, 

nemzeti és regionális szinten összefogják a 

társberuházókat, a hatóságokat, a 

szakértőket, az oktatási, képzési és 

kutatási intézményeket, valamint a többi 
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érintett szereplőt. 

 

Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (20b) A Bizottság nem veheti figyelembe a 

tagállamok pénzügyi hozzájárulásait, a 

beruházási platformokban való részvételt 

is beleértve, amikor meghatározza a 

Stabilitási és Növekedési Paktum 

prevenciós vagy korrekciós ága szerinti 

költségvetési kiigazításokat. A deficitre 

vonatkozó referenciaérték túllépése esetén 

a Bizottság nem indíthat túlzottdeficit-

eljárást, ha ez a túlzott deficit a 

hozzájárulásnak tudható be, kismértékű, 

és várhatóan átmeneti lesz. 

Hasonlóképpen nem indíthatnak eljárást 

az adósságra vonatkozó referenciaérték 

túllépésének értékelésekor abban az 

esetben, ha ez a túlzott eladósodottság az 

ESBA-hoz való hozzájárulásnak tudható 

be. 

Indokolás 

Ösztönöznünk kell minél több tagállam részvételét az ESBA-ban az európai gazdaságra 

gyakorolt pozitív hatásainak maximalizálása érdekében. E tekintetben a tagállamok 

hozzájárulásai miatt, a beruházási platformokhoz nyújtott hozzájárulásokat is beleértve, nem 

szabad túlzottdeficit-eljárást indítani. 

 

Módosítás  28 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) Feltéve, hogy minden lényeges 

jogosultsági kritérium teljesül, a 

tagállamok használhatják az Európai 

Strukturális Beruházási Alapot ahhoz, hogy 

(21) Feltéve, hogy minden lényeges 

jogosultsági kritérium teljesül, a 

tagállamok használhatják az Európai 

Strukturális Beruházási Alapot ahhoz, hogy 
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hozzájáruljanak az uniós garanciával 

fedezett, támogatható projektek 

finanszírozásához. E megközelítés 

rugalmassága maximálissá teheti annak 

lehetőségét, hogy befektetőket vonzzon az 

Európai Stratégiai Beruházási Alap által 

célzott beruházások területére. 

hozzájáruljanak az uniós garanciával 

fedezett, támogatható projektek 

finanszírozásához. E megközelítés 

rugalmassága maximálissá teheti annak 

lehetőségét, hogy befektetőket vonzzon az 

Európai Stratégiai Beruházási Alap által 

célzott beruházások területére. Az ESBA 

felhasználható az európai strukturális és 

beruházási alapok alapján támogatható 

projektek társfinanszírozására is. 

Indokolás 

Az ESBA-t a már létező európai strukturális alapok kiegészítő beruházási eszközeként kell 

kezelni. Ezért a két eszköz hatásainak maximalizálása érdekében a projekteknek az ESBA és 

az európai strukturális és beruházási alapok közötti társfinanszírozásának mindkét irányban 

működnie kell. Különösen az ESBA keretében elérhető pénzügyi eszközök, például a hitelek 

igénybevétele segíthet számos olyan jelentős strukturális politikai projekt folytatásában, 

amelyek az állami források hiánya miatt akadtak meg. 

 

 

Módosítás  29 

Rendeletre irányuló javaslat 

25 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(25) Az EBB rendszeresen értékeli az 

Európai Stratégiai Beruházási Alap által 

támogatott tevékenységeket, hogy felmérje 

azok relevanciáját, teljesítményét és 

hatását, és azonosítsa a jövőbeli 

tevékenységek javítását szolgáló 

szempontokat. Ezek az értékelések 

hozzájárulnak az elszámoltathatósághoz és 

a fenntarthatóság elemzéséhez. 

(25) Az EBB rendszeresen értékeli az 

Európai Stratégiai Beruházási Alap által 

támogatott tevékenységeket, hogy felmérje 

azok relevanciáját, teljesítményét és hatását 

– különösen a társadalmi és gazdasági, 

ezen belül pedig kiemelten a 

munkahelyteremtéssel kapcsolatos 

hatásaikat illetően –, és azonosítsa a 

jövőbeli tevékenységek javítását szolgáló 

szempontokat. Ezek az értékelések 

hozzájárulnak az elszámoltathatósághoz és 

a fenntarthatóság elemzéséhez. Az 

értékeléseket jelentés formájában 

véleményezés céljából rendszeres 

időközönként meg kell küldeni az Európai 

Parlamentnek. 
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Indokolás 

Okvetlenül értékelni kell az ESBA által támogatott tevékenységek hatását, különös tekintettel 

a munkahelyteremtésre. 

 

 

Módosítás  30 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(26) Az Európai Stratégiai Beruházási 

Alapon keresztül végrehajtott 

finanszírozási műveletek mellett létre kell 

hozni az Európai Beruházási Tanácsadó 

Platformot (EBTP). Az EBTP megerősített 

támogatást nyújt a projektek 

kidolgozásához és előkészítéséhez az egész 

Unióban, a Bizottság, az EBB, a nemzeti 

fejlesztési bankok és az európai strukturális 

és beruházási alapok irányító hatóságai 

szakértelmére építve. Ezáltal létrejön az 

Unión belüli beruházásokra vonatkozó 

technikai segítségnyújtással kapcsolatos 

kérdések megválaszolására szolgáló 

egyablakos rendszer. 

(26) Az Európai Stratégiai Beruházási 

Alapon keresztül végrehajtott 

finanszírozási műveletek mellett létre kell 

hozni az Európai Beruházási Tanácsadó 

Platformot (EBTP). Az EBTP megerősített 

támogatást nyújt a projektek 

kidolgozásához és előkészítéséhez az egész 

Unióban, a Bizottság, az EBB, a nemzeti 

fejlesztési bankok és az európai strukturális 

és beruházási alapok irányító hatóságai, a 

kkv-k képviselői, valamint foglalkoztatás- 

és szociálpolitikai szakértők  szakértelmére 

építve. Ezáltal létrejön az Unión belüli 

beruházásokra vonatkozó technikai 

segítségnyújtással kapcsolatos kérdések 

megválaszolására szolgáló egyablakos 

rendszer, és az ahhoz való hozzáférést egy 

többnyelvű és még inkább decentralizált 

megközelítéssel kell megerősíteni, hogy 

támogassák az információk hatékony 

terjesztését.  

 

 

Módosítás  31 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(29) Az uniós költségvetésből származó 

hozzájárulás részleges finanszírozása 

céljából az 1291/2013/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet2 által 

(29) Az uniós költségvetésből származó 

hozzájárulás részleges finanszírozása 

céljából az 1291/2013/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet2 által 
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létrehozott „Horizont 2020” kutatási és 

innovációs keretprogram (2014–2020), és 

az 1316/2013/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet3 által létrehozott Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz 

rendelkezésre álló pénzügyi keretét 

csökkenteni kell. Ezek a programok olyan 

célokat szolgálnak, amelyek nem jelennek 

meg újra az Európai Stratégiai Beruházási 

Alapnál. Mindazonáltal a várakozások 

szerint a két program keretének a 

garanciaalap finanszírozása céljából való 

csökkentése a programok mandátumának 

bizonyos területein nagyobb mértékű 

beruházásokat biztosít, mint az a meglévő 

programokon keresztül lehetséges lenne. 

Az Európai Stratégiai Beruházási Alap az 

uniós garanciával képes a kutatás, 

fejlesztés és innováció, valamint a 

közlekedési, távközlési és energiaügyi 

infrastruktúrák területén megsokszorozni a 

pénzügyi hatást ahhoz képest, mint ha a 

forrásokat a tervezett Horizont 2020 és 

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 

programokon belüli vissza nem térítendő 

támogatások útján költötték volna el. Ezért 

indokolt a jelenleg az említett programokra 

előirányzott források egy részének az 

Európai Stratégiai Beruházási Alaphoz 

való átirányítása. 

létrehozott „Horizont 2020” kutatási és 

innovációs keretprogram (2014–2020), és 

az 1316/2013/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet3 által létrehozott Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz 

rendelkezésre álló pénzügyi keretét 

csökkenteni kell. Ezek a programok olyan 

célokat szolgálnak, amelyek nem jelennek 

meg újra az Európai Stratégiai Beruházási 

Alapnál. Mindazonáltal a várakozások 

szerint a két program keretének a 

garanciaalap finanszírozása céljából való 

csökkentése a programok mandátumának 

bizonyos területein nagyobb mértékű 

beruházásokat biztosít, mint az a meglévő 

programokon keresztül lehetséges lenne. 

Az Európai Stratégiai Beruházási Alap az 

uniós garanciával képes a kutatás, 

fejlesztés és innováció, valamint a 

közlekedési, távközlési és energiaügyi 

infrastruktúrák területén megsokszorozni a 

pénzügyi hatást ahhoz képest, mint ha a 

forrásokat a tervezett Horizont 2020 és 

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 

programokon belüli vissza nem térítendő 

támogatások útján költötték volna el. Ezért 

indokolt a jelenleg az említett programokra 

előirányzott források egy részének az 

Európai Stratégiai Beruházási Alaphoz 

való átirányítása úgy, hogy azok eredeti 

céljai ne vesszenek el. 

__________________ __________________ 

2 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 

december 11-i 1291/2013/EU rendelete a 

„Horizont 2020” kutatási és innovációs 

keretprogram (2014–2020) létrehozásáról 

és az 1982/2006/EK határozat hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 347., 

2013.12.20., 104. o.). 

2 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 

december 1291-i 11/2013/EU rendelete a 

„Horizont 2020” kutatási és innovációs 

keretprogram (2014–2020) létrehozásáról 

és az 1982/2006/EK határozat hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 347., 

2013.20.12., 104. o.). 

3 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 

december 11-i 1316/2013/EU rendelete az 

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 

létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet 

módosításáról és a 680/2007/EK és 

67/2010/EK rendelet hatályon kívül 

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

3 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 

december 1316-i 11/2013/EU rendelete az 

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 

létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet 

módosításáról és a 680/2007/EK és 

67/2010/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 348., 2013.20.12., 129. 
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o.). o.). 

 

 

Módosítás  32 

Rendeletre irányuló javaslat 

31 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(31) Az Unión belül jelentős számú 

potenciálisan életképes projekt létezik, 

amelyek a projektekhez kapcsolódó 

bizonytalanság és az átláthatóság hiánya 

miatt nem jutnak finanszírozáshoz. Ennek 

oka gyakran az, hogy a magánbefektetők 

nem tudnak a projektekről, vagy nem 

rendelkeznek elegendő információval a 

beruházási kockázat értékeléséhez. A 

Bizottságnak és az EBB-nek a tagállamok 

támogatásával elő kell mozdítaniuk az 

Unión belüli jelenlegi és jövőbeli 

beruházási projektek átlátható 

portfóliójának létrehozását. A 

projektportfólió biztosítja, hogy a 

beruházási projektekre vonatkozó 

információkat rendszeresen és strukturáltan 

nyilvánosan hozzáférhetővé tegyék annak 

érdekében, hogy a befektetők beruházási 

döntéseiket megbízható információkra 

alapozhassák. 

(31) Az Unión belül jelentős számú 

potenciálisan életképes projekt létezik, 

amelyek a projektekhez kapcsolódó 

bizonytalanság és az átláthatóság hiánya 

miatt nem jutnak finanszírozáshoz. Ennek 

oka gyakran az, hogy a magánbefektetők 

nem tudnak a projektekről, vagy nem 

rendelkeznek elegendő információval a 

beruházási kockázat értékeléséhez. A 

Bizottságnak és az EBB-nek a tagállamok 

támogatásával elő kell mozdítaniuk az 

Unión belüli jelenlegi és jövőbeli 

beruházási projektek átlátható 

portfóliójának létrehozását. A 

projektportfólió biztosítja, hogy a 

beruházási projektekre vonatkozó 

információkat rendszeresen és strukturáltan 

nyilvánosan hozzáférhetővé tegyék annak 

érdekében, hogy a befektetők beruházási 

döntéseiket megbízható és átlátható 

információkra alapozhassák. A 

projektportfólió keretében az alapvető 

kereskedelmi titkok megőrzésére kiemelt 

figyelmet fordítanak. 

 

 

Módosítás  33 

Rendeletre irányuló javaslat 

34 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(34) Az európai polgárok felé való 

elszámoltathatóság biztosítása érdekében 

az EBB-nek rendszeresen jelentést kell 

(34) Az európai polgárok felé való 

elszámoltathatóság biztosítása érdekében 

az EBB-nek rendszeresen jelentést kell 
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tennie az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap fejlődéséről és hatásáról. 

tennie az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap fejlődéséről és valódi 

társadalmi és gazdasági hatásáról, különös 

tekintettel a munkahelyteremtésre. Ebből 

a célból az EBB-nek véleményezés 

céljából éves jelentést kell benyújtania az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. 

Indokolás 

Az EBB által az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak rendszeres benyújtandó jelentés 

tartalmának pontosítása. Amint arra már rámutattunk, fontos felmérni, hogy a finanszírozott 

beruházások hatással járnak-e a munkahelyteremtésre. 

 

Módosítás  34 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság megállapodást köt az 

Európai Beruházási Bankkal (EBB) az 

Európai Stratégiai Beruházási Alap 

(ESBA) létrehozásáról. 

(1) Az Európai Tanács és az Európai 

Parlament megbízása alapján a Bizottság 

megállapodást köthet az Európai 

Beruházási Bankkal (EBB) az Európai 

Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) 

létrehozásáról. A jelentést be kell nyújtani 

az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak, és azt nyilvánosságra kell 

hozni. 

 

 

Módosítás  35 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az ESBA célja az unióbeli beruházások 

támogatása, és – az EBB megnövelt 

kockázatviselési képessége révén – a 

legfeljebb 3 000 alkalmazottat 

foglalkoztató vállalkozások számára a 

Az ESBA célja az unióbeli minőségi köz-

és magánberuházások támogatása, és – az 

EBB megnövelt kockázatviselési 

képessége révén – a legfeljebb 3000 

alkalmazottat foglalkoztató vállalkozások 
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finanszírozáshoz való jobb hozzáférés 

biztosítása, különös hangsúlyt fektetve a 

kis- és középvállalkozásokra (a 

továbbiakban: ESBA-megállapodás). 

számára a finanszírozáshoz való jobb 

hozzáférés biztosítása, különös hangsúlyt 

fektetve a kis- és közép-, valamint a 

mikro- és szociális vállakozásokra (a 

továbbiakban: ESBA-megállapodás). Az 

ESBA általános célkitűzése az Európa 

2020 stratégia célkitűzéseinek 

támogatása, illetve a fenntartható, 

inkluzív és hosszú távú növekedés és 

munkahelyteremtés előmozdítása az 

Unióban. 

 

 

Módosítás  36 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az ESBA-megállapodáshoz az Európai 

Unió bármely tagállama csatlakozhat. A 

meglévő hozzájárulók egyetértésének 

függvényében az ESBA-megállapodást 

nyitottá kell tenni más harmadik felek, 

többek között a nemzeti fejlesztési bankok 

vagy a tagállamok által birtokolt vagy 

ellenőrzött állami ügynökségek, valamint 

magánszektorbeli szervezetek számára is. 

(2) Az ESBA-megállapodáshoz az Európai 

Unió bármely tagállama csatlakozhat. A 

meglévő hozzájárulók egyetértésének 

függvényében az ESBA-megállapodást 

nyitottá kell tenni más harmadik felek, 

többek között a nemzeti fejlesztési bankok 

vagy a tagállamok tulajdonában álló vagy 

általuk ellenőrzött állami ügynökségek, 

regionális és helyi hatóságok, valamint 

magánszektorbeli szervezetek számára is. 

 

 

Módosítás  37 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. Az ESBA-megállapodás előírja, hogy az 

EBB-n belül fel kell állítani az Európai 

Beruházási Tanácsadó Platformot (EBTP). 

Az EBTP célja, hogy – az EBB és a 

Bizottság meglévő tanácsadó szolgálataira 

építve – tanácsadással segítse a beruházási 

2. Az ESBA-megállapodás előírja, hogy az 

EBB-n belül fel kell állítani az Európai 

Beruházási Tanácsadó Platformot (EBTP). 

A EBTP-nek átláthatónak és 

függetlennek kell lennie. Az EBTP célja, 

hogy – az EBB és a Bizottság meglévő 
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projektek azonosítását, előkészítését és 

kidolgozását, és központi technikai 

tanácsadó platformként szolgáljon az 

Unión belüli projektfinanszírozás számára. 

Ebbe beletartozik a projektstrukturáláshoz 

kapcsolódó technikai segítségnyújtás, az 

innovatív pénzügyi eszközök és a köz- és 

magánszférabeli partnerség 

igénybevételének támogatása, valamint 

adott esetben az uniós jogszabályok 

releváns kérdéseihez nyújtott tanácsadás. 

tanácsadó szolgálataira építve – 

tanácsadással segítse a beruházási 

projektek azonosítását, előkészítését és 

kidolgozását, és központi technikai 

tanácsadó platformként szolgáljon az 

Unión belüli projektfinanszírozás számára. 

Ebbe beletartozik a projektstrukturáláshoz 

kapcsolódó technikai segítségnyújtás, az 

innovatív pénzügyi eszközök és a köz- és 

magánszférabeli partnerség 

igénybevételének támogatása, valamint 

adott esetben az uniós jogszabályok 

releváns kérdéseihez nyújtott tanácsadás. 

Az EBTP a Bizottsággal együttműködve 

kommunikációs stratégiát vezet be annak 

érdekében, hogy tájékoztassa a 

nyilvánosságot tevékenységeiről.  

 

 

Módosítás  38 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

E célkitűzések megvalósítása érdekében az 

EBTP felhasználja az EBB, a Bizottság, a 

nemzeti fejlesztési bankok, valamint az 

európai strukturális és beruházási alapok 

irányító hatóságainak szakértelmét. 

E célkitűzések megvalósítása érdekében az 

EBTP felhasználja az EBB, a Bizottság, a 

nemzeti fejlesztési bankok, az európai 

strukturális és beruházási alapok irányító 

hatóságai, valamint szociál- és 

foglalkoztatáspolitikai szakértők 
szakértelmét, valamint rendszeresen 

konzultál a beruházással érintett érdekelt 

felekkel. 

 

Módosítás  39 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az ESBA-megállapodás részes feleivé 

váló tagállamoknak képeseknek kell 

(3) Az ESBA-megállapodás részes feleivé 

váló tagállamoknak képeseknek kell 
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lenniük hozzájárulást nyújtani, 

mindenekelőtt készpénz vagy az EBB 

számára elfogadható garanciavállalás 

formájában. Egyéb harmadik felek a 

hozzájárulást csak készpénz formájában 

tehetik meg. 

lenniük hozzájárulást nyújtani, 

mindenekelőtt készpénz vagy az EBB 

számára elfogadható garanciavállalás 

formájában. Egyéb harmadik felek a 

hozzájárulást csak készpénz formájában 

tehetik meg. A Bizottság nem veheti 

figyelembe a tagállamok pénzügyi 

hozzájárulásait – köztük a beruházási 

platformokhoz való hozzájárulásokat –, 

amikor meghatározza a Stabilitási és 

Növekedési Paktum prevenciós és 

korrekciós ága szerinti költségvetési 

kiigazításokat. A deficitre vonatkozó 

referenciaérték túllépése esetén a 

Bizottság nem indít túlzottdeficit-eljárást, 

ha ez a túlzott deficit a hozzájárulásnak 

tudható be, kismértékű, és várhatóan 

átmeneti lesz. Hasonlóképpen nem 

indítanak eljárást az adósságra vonatkozó 

referenciaérték túllépésének értékelésekor 

abban az esetben, ha ez a túlzott 

eladósodottság az ESBA-hoz való 

hozzájárulásnak tudható be. 

Indokolás 

Ösztönöznünk kell minél több tagállam részvételét az ESBA-ban az európai gazdaságra 

gyakorolt pozitív hatásainak maximalizálása érdekében. E tekintetben a tagállamok 

hozzájárulásai miatt, a beruházási platformokhoz nyújtott hozzájárulásokat is beleértve, nem 

szabad túlzottdeficit-eljárást indítani. 

 

 

Módosítás  40 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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(1) Az ESBA-megállapodás előírja, hogy 

az ESBA-t irányítóbizottság irányítja, 

amely az 5. cikk (2) bekezdésében foglalt 

célokkal összhangban meghatározza a 

stratégiai orientációt, a stratégiai 

eszközelosztást, valamint a működési 

szabályokat és eljárásokat, beleértve az 

ESBA által támogatható projektek 

beruházási politikáját és az ESBA 

kockázati profilját. Az irányítóbizottság a 

tagok közül választ elnököt. 

(1) Az ESBA-megállapodás előírja, hogy 

az ESBA-t irányítóbizottság irányítja, 

amely az 5. cikk (2) bekezdésében foglalt 

célokkal összhangban meghatározza a 

stratégiai orientációt, a stratégiai 

eszközelosztást, valamint a működési 

szabályokat és eljárásokat, beleértve az 

ESBA által támogatható projektek 

beruházási politikáját és az ESBA 

kockázati profilját. Az irányítóbizottság 

tagjai között a főbb uniós társadalmi-

gazdasági problémák kezelésére alkalmas 

foglalkoztatási és szociálpolitika terén 

bizonyított szakértelemmel rendelkező 

személyeknek is szerepelniük kell. Az 

irányítóbizottság a tagok közül választ 

elnököt. Az irányítóbizottságnak átlátható 

és független módon kell eljárnia. 

 

 

Módosítás  41 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben a Bizottság vagy az EBB az 

irányítóbizottság határozata ellen szavaz, 

azt nem lehet elfogadni. 

Amennyiben a Bizottság vagy az EBB az 

irányítóbizottság határozata ellen szavaz, 

azt nem lehet elfogadni. Amennyiben erre 

sor kerül, az ellenszavazatot meg kell 

indokolni az irányítóbizottság tagjai előtt. 

Az Európai Parlamentet a vitákról az éves 

jelentésben kell tájékoztatni. 

 

 

Módosítás  42 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az ESBA-megállapodás előírja, hogy az 

ESBA keretében beruházási bizottságot 

Az ESBA-megállapodás előírja, hogy az 

ESBA keretében beruházási bizottságot 
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kell létrehozni, amelynek feladata a 

potenciális műveletek vizsgálata az ESBA 

beruházási szabályainak megfelelően, 

valamint a műveletek uniós garancia révén 

történő támogatásának jóváhagyása az 5. 

cikknek megfelelően, tekintet nélkül a 

műveletek földrajzi elhelyezkedésére. 

kell létrehozni, amelynek feladata a 

potenciális műveletek (többek között a 

beruházási platformok) vizsgálata az 

ESBA beruházási szabályainak 

megfelelően, valamint a műveletek uniós 

garancia révén történő támogatásának 

jóváhagyása az 5. cikknek megfelelően, 

tekintet nélkül a műveletek (többek között 

a beruházási platformok) földrajzi 

elhelyezkedésére. 

 

 

Módosítás  43 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A beruházási bizottság hat független 

szakértőből és az ügyvezető igazgatóból 

áll. A független szakértőknek jelentős és 

releváns piaci szakértelemmel kell 

rendelkezniük a projektfinanszírozás terén; 

az irányítóbizottság nevezi ki őket 

határozott idejű, megújítható megbízatással 

három évre. 

A beruházási bizottság nyolc független 

szakértőből és az ügyvezető igazgatóból 

áll. A független szakértőknek jelentős és 

releváns piaci szakértelemmel kell 

rendelkezniük a projektfinanszírozás terén, 

ismerniük kell az érintett ágazatokat és 

azok jellegzetességeit, és/vagy jártasnak 

kell lenniük a makroökonómiában. 

Legalább egy szakértőnek a projektek 

foglalkoztatási és szociális hatásainak 

értékeléséhez megfelelő szakértelemmel 

kell endelkeznie. Az összes szakértőt az 
irányítóbizottság nevezi ki határozott idejű, 

megújítható megbízatással három évre 

képességei alapján, átlátható és független 

eljárást követően. Minden szakértőnek 

írásbeli nyilatkozatot kell tennie arról, 

hogy a beruházási műveletek tekintetében 

esetükben nem áll fenn 

összeférhetetlenség.  

 

 

Módosítás  44 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 5 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) A tőzsdén jegyzett társaságok nem-

ügyvezető igazgatói körében a nemek 

közötti egyensúly javításáról és 

kapcsolódó intézkedésekről szóló (XXXX) 

európai parlamenti és tanácsi irányelv 

(2012/0299/COD) vonatkozik az ESBA 

testületeinek kinevezési, kiválasztási vagy 

munkaerő-felvételi eljárásaira. 

Indokolás 

A nemek közötti egyensúly javításáról szóló irányelv az ESBA-bizottság vonatkozásában is 

nagy jelentőséggel bír, mivel a nemek kiegyensúlyozott eloszlása pozitív hatást gyakorol a 

beruházási struktúrára. 

 

 

Módosítás  45 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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

(5) bekezdésében említett beruházási 

bizottság által jóváhagyott finanszírozási és 

beruházási műveleteihez vagy az EBB 

finanszírozási és beruházási műveleteinek 

EBA általi végrehajtása céljából biztosított 

finanszírozáshoz nyújtható a 7. cikk (2) 

bekezdésének megfelelően. Az érintett 

műveletek összhangban vannak az uniós 

szakpolitikákkal és támogatják a 

következő általános célok valamelyikét: 

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

(5) bekezdésében említett beruházási 

bizottság által jóváhagyott finanszírozási és 

beruházási műveleteihez vagy az EBB 

finanszírozási és beruházási műveleteinek 

EBA általi végrehajtása céljából biztosított 

finanszírozáshoz nyújtható a 7. cikk (2) 

bekezdésének megfelelően. Minden 

érintett művelet összhangban van az uniós 

szakpolitikákkal, hozzájárul az Európa 

2020 stratégia célkitűzéseinek eléréséhez, 
és támogatja a következő általános célok 

valamelyikét: 

 

 

Módosítás  46 

Rendeletre irányuló javaslat 
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5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) beruházások az oktatás és képzés, az 

egészségügy, a kutatás-fejlesztés, az 

információs és kommunikációs technológia 

és az innováció terén; 

b) tőkeberuházások a szociálpolitika, 

többek között a szociális szolgáltatások, a 

kisgyermekkortól való oktatás és képzés, 

az egészségügy és a gondozási ágazat, a 

kutatás és fejlesztés, az információs és 

kommunikációs technológia és az 

innováció, a szociális és a szolidaritáson 

alapuló gazdaság terén; 

 

 

Módosítás  47 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) infrastrukturális projektek a 

környezetvédelem, a természeti 

erőforrások, a városfejlesztés terén és 

szociális területeken; 

d) infrastrukturális projektek a 

környezetvédelem, a természeti 

erőforrások, a városfejlesztés terén, 

szociális területeken és a közszolgáltatások 

terén; 

 

 

Módosítás  48 

Rendeletre irányuló javaslat 

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

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  ea) magas társadalmi-gazdasági 

hozammal járó, a fenntartható és hosszú 

távú növekedést,a munkahelyteremtést, 

valamint a gazdasági, társadalmi és 

területi kohéziót támogató beruházások; 
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Módosítás  49 

Rendeletre irányuló javaslat 

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

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az irányítóbizottság az ESBA által 

támogatható projektek kiválasztásához 

útmutatásként foglalkoztatási és 

társadalmi hatásokkal járó kérdéseket 

határoz meg a stratégiai iránymutatásban, 

a stratégiai eszközelosztásra vonatkozó 

iránymutatásban, valamint a működési 

szabályokban és eljárásokban, köztük a 

beruházási politikákban. 

 

Módosítás  50 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Feltéve, hogy valamennyi releváns 

jogosultsági kritérium teljesül, a 

tagállamok felhasználhatják az európai 

strukturális és beruházási alapokat azon 

támogatható projektek finanszírozásához 

való hozzájárulásra, amelyeket az EBB az 

uniós garancia fedezete mellett finanszíroz. 

(4) Feltéve, hogy valamennyi releváns 

jogosultsági kritérium teljesül, a 

tagállamok felhasználhatják az európai 

strukturális és beruházási alapokat azon 

támogatható projektek finanszírozásához 

való hozzájárulásra, amelyeket az EBB az 

uniós garancia fedezete mellett finanszíroz. 

Az ESBA felhasználható az európai 

strukturális és beruházási alapok alapján 

támogatható projektek 

társfinanszírozására is. 

Indokolás 

Az ESBA-t a már létező európai strukturális alapok kiegészítő beruházási eszközeként kell 

kezelni. Ezért a két eszköz hatásainak maximalizálása érdekében a projekteknek az ESBA és 

az európai strukturális és beruházási alapok közötti társfinanszírozásának mindkét irányban 

működnie kell. Különösen az ESBA keretében elérhető pénzügyi eszközök, például a hitelek 

igénybevétele segíthet számos olyan jelentős strukturális politikai projekt folytatásában, 

amelyek az állami források hiánya miatt akadtak meg. 
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Módosítás  51 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság és az EBB a tagállamok 

támogatásával előmozdítja a jelenlegi és a 

potenciális jövőbeli uniós beruházási 

projektek átlátható portfóliójának 

létrehozását. A portfólió nem befolyásolja 

a 3. cikk (5) bekezdésének megfelelően 

kiválasztott végső projekteket. 

(1) A Bizottság és az EBB a tagállamok, 

valamint a regionális és helyi hatóságok 
támogatásával előmozdítja a jelenlegi és a 

potenciális jövőbeli uniós beruházási 

projektek átlátható portfóliójának 

létrehozását. A portfólió nem befolyásolja 

a 3. cikk (5) bekezdésének megfelelően 

kiválasztott végső projekteket. 

 

 

Módosítás  52 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottság és az EBB rendszeres és 

strukturált alapon összeállítja, frissíti és 

terjeszti az olyan aktuális és jövőbeli 

beruházásokra vonatkozó információkat, 

amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak 

az uniós szakpolitikai célok eléréséhez. 

(2) A Bizottság és az EBB rendszeres, 

strukturált alapon és átlátható módon 

összeállítja, frissíti és terjeszti az olyan 

aktuális és jövőbeli beruházásokra 

vonatkozó információkat, amelyek jelentős 

mértékben hozzájárulnak az uniós 

szakpolitikai célok eléréséhez. 

 

 

Módosítás  53 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 3 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A tagállamok rendszeres és strukturált 

alapon összeállítják, frissítik és terjesztik 

az aktuális és jövőbeli beruházásokra 

vonatkozó információkat a területükre 

vonatkozóan. 

(3) A tagállamok és a regionális és helyi 

hatóságok rendszeres, átlátható és 

strukturált alapon összeállítják, frissítik és 

terjesztik az aktuális és jövőbeli 

beruházásokra vonatkozó információkat a 
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területükre vonatkozóan. 

 

 

Módosítás  54 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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

együttműködve – félévente jelentést tesz a 

Bizottságnak az EBB által e rendelet 

keretében végrehajtott finanszírozási és 

beruházási műveletekről. A jelentés 

tartalmazza az uniós garancia 

felhasználására vonatkozó előírásoknak 

való megfelelés és a 2. cikk (1) 

bekezdésének g) pontja alapján 

megállapított fő teljesítménymutatók 

értékelését. A jelentés a statisztikai, 

pénzügyi és számviteli adatokat az EBB 

egyes finanszírozási és beruházási 

műveleteire vonatkozóan és összesített 

alapon is tartalmazza. 

(1) Az EBB és az ESBA beruházási 

bizottsága – adott esetben az EBA-val 

együttműködve – félévente jelentést tesz a 

Bizottságnak, a Tanácsnak és az Európai 

Parlamentnek az EBB és az ESBA által e 

rendelet keretében végrehajtott 

finanszírozási és beruházási műveletekről. 

A jelentés tartalmazza az uniós garancia 

felhasználására vonatkozó előírásoknak 

való megfelelés és a 2. cikk (1) 

bekezdésének g) pontja alapján 

megállapított fő teljesítménymutatók 

értékelését. A jelentés a statisztikai, 

pénzügyi és számviteli adatokat az EBB 

egyes finanszírozási és beruházási 

műveleteire vonatkozóan és összesített 

alapon is tartalmazza. A jelentés az 5. 

cikkben meghatározottak szerinti érintett 

műveletek részletes minőségi értékelését is 

tartalmazza. 

 

 

Módosítás  55 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) az Unió célkitűzéseihez, különösen az 

Európa 2020 stratégia foglalkoztatással, 

oktatással és a szegénység csökkentésével 

kapcsolatos céljainak eléréséhez való 

hozzájárulás értékelése; 
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Módosítás  56 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 bekezdés – a b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ab) a létrehozott munkahelyek számának, 

minőségének és fenntarthatóságának 

értékelése; 

 

 

Módosítás  57 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) az EBB finanszírozási és beruházási 

műveletei minőségének értékelése; 

d) az EBB finanszírozási és beruházási 

műveletei minőségének és az elért 

eredményeknek az értékelése; 

 

 

Módosítás  58 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 5 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A Bizottság az éves növekedési jelentésről 

szóló bizottsági közleményt kísérő közös 

foglalkoztatási jelentésbe belefoglalja az 

ESBA által finanszírozott beruházások 

munkahelyteremtésre gyakorolt közvetlen 

hatásának értékelését, valamint az ilyen 

beruházások európai foglalkoztatásra 

gyakorolt tovagyűrűző hatásának 

elemzését. 
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Módosítás  59 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az EBB átfogó jelentést hoz 

nyilvánosságra az ESBA működéséről; 

a) az EBB átfogó jelentést hoz 

nyilvánosságra az ESBA működéséről és a 

növekedés és a munkahelyek 

szempontjából elért eredményeiről; 

 

 

Módosítás  60 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Legkésőbb [OP insert date three years 

after the entry into force of this 

Regulation]-ig a Bizottság jelentést nyújt 

be az Európai Parlament és a Tanács 

számára e rendelet alkalmazásáról, mely 

jelentéshez adott esetben megfelelő 

javaslatot csatol. 

(5) Legkésőbb [HL: Kérjük, illessze be a 

dátumot: e rendelet hatálybalépését 

követően három évvel]-ig a Bizottság az e 

különleges stratégiai terv valós 

társadalmi-gazdasági hatásait felmérő, 

átfogó és minőségi értékelést nyújt be az 

Európai Parlament és a Tanács számára e 

rendelet alkalmazásáról, amelyhez adott 

esetben megfelelő javaslatot csatol. 

Indokolás 

Az ESBA-t összességében, három év elteltével kell értékelni annak felmérésére, hogy sikerült-

e elérnie sürgősségi eszközként, rövid távra kitűzött céljait. 

 

Módosítás  61 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az EBB haladéktalanul értesíti az 

OLAF-ot és rendelkezésére bocsátja a 

szükséges információkat, ha az uniós 

garanciával fedezett műveletek 

(1) Az EBB haladéktalanul értesíti az 

OLAF-ot és rendelkezésére bocsátja a 

szükséges információkat, ha az uniós 

garanciával fedezett műveletek 



 

PE549.263v02-00 38/39 AD\1055863HU.doc 

HU 

előkészítésének, végrehajtásának vagy 

lezárásának bármely szakaszában 

megalapozottan feltételezheti, hogy az 

Unió pénzügyi érdekeit sértő potenciális 

csalás, korrupció, pénzmosás vagy más 

jogellenes tevékenység folyik. 

előkészítésének, végrehajtásának vagy 

lezárásának bármely szakaszában 

megalapozottan feltételezheti, hogy az 

Unió pénzügyi érdekeit sértő potenciális 

csalás, korrupció, pénzmosás vagy 

bármilyen más jogellenes tevékenység 

folyik. 
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