
 

AD\1168940HU.docx  PE627.571v02-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

Európai Parlament 
2014-2019  

 

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
 

2018/0229(COD) 

12.11.2018 

VÉLEMÉNY 

 a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 

részéről 

 a Költségvetési Bizottság és a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére 

az InvestEU program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi 

rendeletre irányuló javaslatról 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

A vélemény előadója: Ivo Belet 

 



 

PE627.571v02-00 2/40 AD\1168940HU.docx 

HU 

 

PA_Legam 



 

AD\1168940HU.docx 3/40 PE627.571v02-00 

 HU 

RÖVID INDOKOLÁS 

A Bizottság 2018. június 6-án előterjesztette az InvestEU programra irányuló javaslatát. A 

meglévő pénzügyi eszközökre – különösen az ESBA-ra – építve a Bizottság egy 38 milliárd 

eurós uniós garancián alapuló egyetlen alapot javasol, amelynek célja, hogy hitelek, 

garanciák, saját tőke vagy más piaci alapú eszközök formájában mozgósítson köz- és 

magánfinanszírozást az EU belső politikáit támogató stratégiai beruházásokra.  Az InvestEU 

Alaphoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében a programot az InvestEU Tanácsadó 

Platform és az InvestEU Portál kíséri. 

Az InvestEU Alap négy szakpolitikai területet („keretet”) céloz meg, feltüntetve a 

beruházásra irányuló indikatív összegeket (EK-határozat alapján 15%-os növekedés 

lehetséges): 

1) fenntartható infrastruktúra (11,5 milliárd EUR-ig)  

2) kutatás, innováció és digitalizáció (11,25 milliárd EUR-ig)  

3) kkv-k (11,25 milliárd EUR-ig)  

4) szociális beruházás és készségek (4 milliárd EUR).  

Az előadó által előterjesztett módosítások kizárólag olyan kérdéseket érintenek, amelyek 

közvetlenül az ENVI bizottság hatáskörébe tartoznak, mint például az éghajlati szempontok 

érvényesítéséhez való hozzájárulás, valamint az uniós célkitűzések és normák teljesítése. Az 

előadó ezért nem terjesztett elő az InvestEU garancia kezelésével és a program irányításával 

kapcsolatos módosításokat, amelyek az ECON–BUDG vegyes bizottságok hatáskörébe 

tartoznak.  

Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát, különösen a fenntarthatóságra való fokozott 

összpontosítás fényében. Az InvestEU programnak biztosítania kell, hogy a projekteket 

rendszeres fenntarthatósági vizsgálatnak vessék alá. Ezért a Bizottságnak a minimális 

fenntarthatóságra irányulóan részletes követelményeket kell elfogadnia a program valamennyi 

szakpolitikai keretére vonatkozóan, csakúgy mint jelenleg az ESBA keretében nyújtott EBB-

támogatás esetében. Ez azt jelentené, hogy a jelentős uniós támogatásban részesülő 

valamennyi projektet fenntarthatósági vizsgálatnak kell alávetni. 

Annak érdekében, hogy meglegyen az összhang az Európai Parlamentnek az éghajlati 

szempontok érvényesítésével kapcsolatos álláspontjával, valamint a teljes uniós 

költségvetésen belül az éghajlattal összefüggő kiadások 30%-os célkitűzéséhez való 

hozzájárulás érdekében, a teljes uniós költségvetésben 35%-os célkitűzést kell meghatározni 

általában az InvestEU programra. Egyértelmű támogathatósági kritériumokat, valamint 

megbízható és átlátható nyomonkövetési módszert kell bevezetni, az EBB által e célra 

használt és nemzetközi pénzügyi intézményekben elfogadott támogathatósági kritériumokra 

építve.   

Míg az ESBA 2015 óta 335 milliárd EUR értékű további beruházást mozgósított az EU-ban, 

és így hozzájárult a beruházási szakadék megszüntetéséhez, az uniós szakpolitikai 

célkitűzésekre nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Különösen azon projektek számára kell 

lehetővé tenni, hogy támogatást szerezzenek az InvestEU program keretében, amelyek a 

piacon általában jegyzettnél nagyobb kockázati profillal rendelkeznek, valamint amelyek 

hozzájárulnak az Unió 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai 

keretének célkitűzéseihez, illetve a Párizsi Megállapodásban megfogalmazott hosszú távú 

célkitűzésekhez.  
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Az uniós ipar szén-dioxid-mentesítésének felgyorsítása érdekében különösen az alacsony 

szén-dioxid-kibocsátású ipari projektekre irányuló beruházások növelése szükséges. Ezért az 

Európai Bizottságnak az ágazattal konzultálva közös érdekű ipari projekteket kell 

meghatároznia, és meg kell könnyítenie azok pénzügyi támogatáshoz való hozzáférését a 

különböző uniós eszközök keretében.  

Az InvestEU programban a karbonszegény gazdasághoz való hozzájárulás terén rejlő 

lehetőségek jobb megértése érdekében a szén-dioxid-kibocsátás elkerülésével kapcsolatos 

információkat kell rendelkezésre bocsátani.  Mindazonáltal a fokozatos haladás lehetővé tétele 

érdekében a támogathatósági kritériumok küszöbértéke tekintetében óvatos megközelítést kell 

alkalmazni. Mivel az áttörést jelentő megoldások nem egyik napról a másikra születnek, az 

InvestEU program keretében a fokozatos előrelépéseket is támogatni kell tudni a további 

innováció elősegítése érdekében.  

A program irányítását illetően fenn kell tartani az EP ESBA által jelenleg előirányzott 

részvételét. Az előadó ezért azt javasolja, hogy a Parlament jelöljön ki független szakértőt a 

végrehajtó partnerek képviselőiből álló tanácsadó testületbe. 

MÓDOSÍTÁSOK 

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a 

Költségvetési Bizottságot és a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes 

bizottságokat, hogy vegyék figyelembe az alábbi módosításokat: 

 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az infrastrukturális beruházási 

tevékenységek a 2009. évi GDP-arányosan 

2,2 %-os szintről 2016-ra 1,8 %-ra 

csökkentek az Unióban, amely 20 %-kal 

alacsonyabb a globális pénzügyi válság 

előtti beruházási rátáknál. A beruházások 

GDP-hez viszonyított aránya ma már javul 

az Unióban, de még mindig elmarad a 

gazdasági fellendülés időszakában 

elvárhatótól, és nem tudja ellensúlyozni a 

több éven át tartó beruházási hiányt. Ennél 

is fontosabb, hogy a jelenlegi beruházási 

szintek és beruházási előrejelzések a 

technológiai változás és a globális 

versenyképesség fényében nem felelnek 

meg az Unió – többek között az 

innovációra, a készségfejlesztésre, az 

(1) Az infrastrukturális beruházási 

tevékenységek a 2009. évi GDP-arányosan 

2,2 %-os szintről 2016-ra 1,8 %-ra 

csökkentek az Unióban, amely 20 %-kal 

alacsonyabb a globális pénzügyi válság 

előtti beruházási rátáknál. A beruházások 

GDP-hez viszonyított aránya ma már javul 

az Unióban, de még mindig elmarad a 

gazdasági fellendülés időszakában 

elvárhatótól, és nem tudja ellensúlyozni az 

éveken át tartó beruházási hiányt. Ennél is 

fontosabb, hogy a jelenlegi beruházási 

szintek és beruházási előrejelzések a 

technológiai változás és a globális 

versenyképesség fényében nem felelnek 

meg az Unió – többek között az 

innovációra, a kutatásra, a 
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infrastruktúrára és a kis- és 

középvállalkozásokra (kkv-k) irányuló – 

strukturális beruházási igényeinek, és nem 

elegendők az olyan kulcsfontosságú 

társadalmi kihívások kezeléséhez, mint a 

fenntarthatóság vagy a népesség 

elöregedése. Következésképpen a piaci 

hiányosságok és az optimálistól elmaradó 

beruházási helyzetek kezeléséhez további 

támogatásra van szükség annak érdekében, 

hogy a célágazatokban csökkenjen a 

beruházási hiány és megvalósíthatók 

legyenek az Unió szakpolitikai 

célkitűzései. 

készségfejlesztésre, az infrastruktúrára, a 

kis- és középvállalkozásokra (kkv-k) és 

induló innovatív vállalkozásokra irányuló 

– strukturális beruházási igényeinek, és 

nem elegendők az olyan kulcsfontosságú 

társadalmi kihívások kezeléséhez, mint a 

fenntarthatóság vagy a népesség 

elöregedése. Következésképpen a piaci 

hiányosságok és az optimálistól elmaradó 

beruházási helyzetek kezeléséhez további 

támogatásra van szükség annak érdekében, 

hogy a célágazatokban csökkenjen a 

beruházási hiány és megvalósíthatók 

legyenek az Unió szakpolitikai 

célkitűzései. 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Európa a világ minden más 

régiójánál jobban függ az importált 

erőforrásoktól, és viszonylag rövid időn 

belül számos erőforrás ki fog merülni. 

Európa versenyképessége jelentősen 

növelhető azáltal, hogy a gazdaság 

erőforrásaiból nagyobb hozzáadott értéket 

nyernek ki, és elősegítik az európai 

forrásokból származó nyersanyagok 

fenntartható kínálatát. 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az elmúlt években az Unió 

ambiciózus stratégiákat fogadott el az 

egységes piac kiteljesítése, valamint a 

fenntartható növekedés és a 

munkahelyteremtés ösztönzése céljából: 

ilyen a tőkepiaci unió, a digitális egységes 

(3) Az elmúlt években az Unió 

ambiciózus stratégiákat fogadott el az 

egységes piac kiteljesítése, valamint a 

fenntartható növekedés és a 

munkahelyteremtés ösztönzése céljából: 

ilyen a tőkepiaci unió, a digitális egységes 
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piaci stratégia, a „Tiszta energia minden 

európainak” kezdeményezéscsomag, a 

körforgásos gazdaságra vonatkozó uniós 

cselekvési terv, az alacsony kibocsátású 

mobilitás stratégiája, az európai védelmi 

stratégia és az európai űrstratégia. Az 

InvestEU Alap a beruházások és a 

finanszírozáshoz jutás támogatásával 

várhatóan kiaknázza és fokozza az említett 

egymást is erősítő stratégiák közötti 

szinergiákat. 

piaci stratégia, a „Tiszta energia minden 

európainak” kezdeményezéscsomag, a 

körforgásos gazdaságra vonatkozó uniós 

cselekvési terv, a Horizont 2020, az 

alacsony kibocsátású mobilitás stratégiája, 

az európai védelmi stratégia és az európai 

űrstratégia. Az InvestEU Alap a 

beruházások és a finanszírozáshoz jutás 

támogatásával várhatóan kiaknázza és 

fokozza az említett egymást is erősítő 

stratégiák közötti szinergiákat. 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az InvestEU Alapnak hozzá kell 

járulnia az Unió versenyképességének 

javításához, többek között az innováció és 

a digitalizáció területén, az uniós gazdasági 

növekedés fenntarthatóságának, a 

társadalom ellenálló képességének és a 

társadalmi befogadásnak a fokozásához, 

valamint az uniós tőkepiacok 

integrációjához, beleértve a széttagoltságuk 

kezelését és az uniós vállalkozások 

finanszírozási forrásainak diverzifikálását 

célzó megoldásokat. Ennek érdekében 

technikai és gazdasági szempontból 

életképes projekteket kell támogatnia egy 

olyan keret létrehozásával, amely lehetővé 

teszi a hitelviszonyt megtestesítő, 

kockázatmegosztási és tulajdoni 

részesedést megtestesítő instrumentumok 

használatát az uniós költségvetésből 

biztosított garancia mellett és a végrehajtó 

partnerektől származó hozzájárulásokkal. 

Az InvestEU Alapból nyújtott 

támogatásnak a felmerülő igényekhez kell 

igazodnia, ugyanakkor az Unió 

szakpolitikai célkitűzéseinek eléréséhez 

való hozzájárulásra kell összpontosítania. 

(5) Az InvestEU Alapnak hozzá kell 

járulnia az Unió versenyképességének 

javításához, többek között az innováció, a 

körforgásos gazdaságra való áttérés és a 

digitalizáció területén, a tudományos 

kiválóságnak, az uniós gazdasági 

növekedés fenntarthatóságának, a 

társadalom ellenálló képességének és a 

társadalmi befogadásnak a fokozásához, 

valamint az uniós tőkepiacok 

integrációjához, beleértve a széttagoltságuk 

kezelését és az uniós vállalkozások 

finanszírozási forrásainak diverzifikálását 

célzó megoldásokat. Ennek érdekében 

technikai és gazdasági szempontból 

életképes projekteket kell támogatnia egy 

olyan keret létrehozásával, amely lehetővé 

teszi a hitelviszonyt megtestesítő, 

kockázatmegosztási és tulajdoni 

részesedést megtestesítő instrumentumok 

használatát az uniós költségvetésből 

biztosított garancia mellett és a végrehajtó 

partnerektől származó hozzájárulásokkal. 

Az InvestEU Alapból nyújtott 

támogatásnak kellő publicitást kell kapnia 

és a felmerülő igényekhez kell igazodnia, 

ugyanakkor az Unió szakpolitikai 

célkitűzéseinek eléréséhez való 
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hozzájárulásra kell összpontosítania. 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Az InvestEU Alap keretében tárgyi 

eszközökre és immateriális javakra 

irányuló beruházásokat kell támogatni a 

növekedés, a beruházások és a 

foglalkoztatás előmozdítása érdekében, 

ezáltal hozzájárulva a jólét fokozásához és 

a méltányosabb jövedelemelosztáshoz az 

Unióban. Az InvestEU Alapon keresztül 

végrehajtott beavatkozásnak ki kell 

egészítenie a vissza nem térítendő 

támogatás útján biztosított uniós 

támogatást. 

(6) Az InvestEU Alap keretében tárgyi 

eszközökre és immateriális javakra 

irányuló beruházásokat kell támogatni az 

erőforrás-hatékonyság, a zöld és 

fenntartható növekedés, a beruházások, a 

foglalkoztatás és a fenntarthatóság 

előmozdítása érdekében, ezáltal 

hozzájárulva a jólét fokozásához és a 

méltányosabb jövedelemelosztáshoz az 

Unióban. Az InvestEU Alapon keresztül 

végrehajtott beavatkozásnak ki kell 

egészítenie a vissza nem térítendő 

támogatás útján biztosított uniós 

támogatást. 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) Az Unió jóváhagyta az ENSZ 

2030-ig tartó időszakra szóló 

menetrendjében meghatározott célokat és 

fenntartható fejlesztési céljait, valamint a 

2015. évi Párizsi Megállapodást és a 2015–

2030-as időszakra szóló sendai 

katasztrófakockázat-csökkentési keretet. 

Az elfogadott célkitűzések – többek között 

az Unió környezetvédelmi szakpolitikáiba 

ágyazott célok – elérése érdekében 

jelentősen meg kell erősíteni a fenntartható 

fejlődésre irányuló intézkedéseket. Ezért a 

fenntartható fejlődés alapelvei különös 

hangsúlyt kapnak az InvestEU Alap 

kialakítása során. 

(7) Az Unió jóváhagyta az ENSZ 

2030-ig tartó időszakra szóló 

menetrendjében meghatározott célokat és 

fenntartható fejlesztési céljait, valamint a 

2015. évi Párizsi Megállapodást és a 2015–

2030-as időszakra szóló sendai 

katasztrófakockázat-csökkentési keretet. 

Az elfogadott célkitűzések – többek között 

az Unió környezetvédelmi szakpolitikáiba 

ágyazott célok – elérése érdekében 

jelentősen meg kell erősíteni a fenntartható 

fejlődésre irányuló intézkedéseket, és a 

környezeti szempontból káros 

támogatásokat fokozatosan meg kell 

szüntetni. Ezért az InvestEU Alap 

kialakításának alapját a fenntartható 
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fejlődés alapelveinek kell képezniük. 

 

Megegyezéses módosítás7 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Az éghajlatváltozás kezelésének 

fontosságára való tekintettel és 

összhangban az Uniónak a Párizsi 

Megállapodás végrehajtása és az ENSZ 

fenntartható fejlesztési céljainak elérése 

tekintetében tett kötelezettségvállalásaival 

az InvestEU program hozzá fog járulni az 

éghajlati szempontok érvényesítéséhez és 

ahhoz az átfogó célkitűzéshez, mely szerint 

az uniós költségvetési kiadások 25 %-át 

éghajlat-politikai célkitűzések 

támogatására fordítsák. Az InvestEU 

program keretében végrehajtott 

intézkedések várhatóan a program teljes 

pénzügyi keretösszegének 30 %-át 

fordítják éghajlat-politikai célkitűzésekre. 

A megfelelő intézkedések az InvestEU 

program előkészítése és végrehajtása során 

kerülnek meghatározásra, majd ezeket a 

kapcsolódó értékelések és felülvizsgálatok 

során újból megvizsgálják. 

(9) Az éghajlatváltozás kezelésének 

fontosságára való tekintettel és 

összhangban az Uniónak a Párizsi 

Megállapodás végrehajtása és az ENSZ 

fenntartható fejlesztési céljainak elérése 

tekintetében tett kötelezettségvállalásaival 

az InvestEU program hozzá fog járulni az 

éghajlati szempontok érvényesítéséhez és 

ahhoz az átfogó célkitűzéshez, mely szerint 

az uniós költségvetési kiadások 30%-át 

éghajlat-politikai célkitűzések 

támogatására fordítsák. Az InvestEU 

program keretében végrehajtott 

intézkedéseknek a program teljes pénzügyi 

keretösszegének 40%-át kell éghajlat-

politikai célkitűzésekre fordítaniuk. A 

megfelelő intézkedések az InvestEU 

program előkészítése és végrehajtása során 

kerülnek meghatározásra, majd ezeket a 

kapcsolódó értékelések és felülvizsgálatok 

során újból megvizsgálják. 

 

Megegyezéses módosítás8 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Az InvestEU Alap éghajlat-politikai 

célok eléréséhez való hozzájárulásának 

nyomon követése a Bizottság által a 

végrehajtó partnerekkel együttműködésben 

kidolgozott uniós éghajlat-politikai 

teljesítménykövetési rendszeren keresztül 

történik majd, megfelelő módon 

felhasználva az [a fenntartható beruházást 

elősegítő keret létrehozásáról szóló 

(10) Az InvestEU Alap éghajlat-politikai 

célok eléréséhez való hozzájárulásának 

nyomon követése a Bizottság által a 

végrehajtó partnerekkel együttműködésben 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

révén kidolgozott uniós éghajlat-politikai 

teljesítménykövetési rendszeren keresztül 

történik majd, megfelelő módon 

felhasználva az [a fenntartható beruházást 
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rendelet14] által előírt kritériumokat annak 

meghatározására, hogy egy gazdasági 

tevékenység környezeti szempontból 

fenntartható-e. 

elősegítő keret létrehozásáról szóló 

rendelet14] által előírt kritériumokat annak 

meghatározására, hogy egy gazdasági 

tevékenység felmutat-e különleges enyhítő 

hatásokat vagy hozzájárul-e az 

éghajlatváltozás hatásaival szembeni 

reziliencia kiépítéséhez.  

__________________ __________________ 

14 COM(2018)353. 14 COM(2018)0353. 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) A Világgazdasági Fórum globális 

kockázatokról szóló 2018. évi jelentése 

szerint a világgazdaságot fenyegető tíz 

legfontosabb kockázat fele a környezethez 

kapcsolódik. E kockázatok közé tartozik a 

lég-, talaj- és vízszennyezés, a szélsőséges 

időjárási események, a biológiai sokféleség 

csökkenése és az éghajlatváltozás 

mérséklésének és az éghajlatváltozáshoz 

való alkalmazkodásnak a hiányosságai. A 

környezetvédelmi elvek szorosan 

beágyazódnak a Szerződésekbe és számos 

uniós szakpolitikába. Ezért az InvestEU 

Alaphoz kapcsolódó műveletek során elő 

kell mozdítani a környezetvédelmi 

célkitűzések érvényesítését. A 

környezetvédelmet és a kapcsolódó 

kockázatmegelőzést és -kezelést be kell 

építeni a beruházások előkészítésébe és 

végrehajtásába. Az EU-nak nyomon kell 

követnie továbbá a biológiai sokféleséggel 

és a légszennyezés ellenőrzésével 

kapcsolatos kiadásait a biológiai 

sokféleségről szóló egyezmény és az (EU) 

2016/2284 európai parlamenti és tanácsi 

irányelv15 szerinti jelentéstételi 

kötelezettségek betartása érdekében. 

Következésképpen a környezetvédelmi 

fenntarthatóság célkitűzéséhez kapcsolódó 

beruházások nyomon követését olyan 

(11) A Világgazdasági Fórum globális 

kockázatokról szóló 2018. évi jelentése 

szerint a világgazdaságot fenyegető tíz 

legfontosabb kockázat fele a környezethez 

kapcsolódik. E kockázatok közé tartozik a 

lég-, talaj- és vízszennyezés, a szélsőséges 

időjárási események, a biológiai sokféleség 

csökkenése és az éghajlatváltozás 

mérséklésének és az éghajlatváltozáshoz 

való alkalmazkodásnak a hiányosságai. E 

környezetei kockázatok nagy részének 

alapvető oka az erőforrások nem 

fenntartható módon történő 

felhasználása. A környezetvédelmi elvek 

szorosan beágyazódnak a Szerződésekbe és 

számos uniós szakpolitikába. Ezért az 

InvestEU Alaphoz kapcsolódó műveletek 

során elő kell mozdítani a 

környezetvédelmi célkitűzések 

érvényesítését. A környezetvédelmet és a 

kapcsolódó kockázatmegelőzést és -

kezelést be kell építeni a beruházások 

előkészítésébe és végrehajtásába. Az EU-

nak nyomon kell követnie továbbá a 

biológiai sokféleséggel és a légszennyezés 

ellenőrzésével kapcsolatos kiadásait a 

biológiai sokféleségről szóló egyezmény és 

az (EU) 2016/2284 európai parlamenti és 

tanácsi irányelv15 szerinti jelentéstételi 

kötelezettségek betartása érdekében. 
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egységes módszertan alapján kell 

végrehajtani, amely összhangban van más 

uniós programok keretében kidolgozott, az 

éghajlat, a biológiai sokféleség és a 

légszennyezés kezelésére alkalmazott 

módszerekkel, hogy lehetővé tegye a 

beruházások által a természeti tőke 

alapvető elemeire, többek között a 

levegőre, a vízre, a talajra és a biológiai 

sokféleségre gyakorolt egyedi és együttes 

hatások értékelését. 

Következésképpen a környezetvédelmi 

fenntarthatóság célkitűzéséhez kapcsolódó 

beruházások nyomon követését olyan 

egységes módszertan alapján kell 

végrehajtani, amely összhangban van más 

uniós programok keretében kidolgozott, az 

éghajlat, a biológiai sokféleség és a 

légszennyezés kezelésére alkalmazott 

módszerekkel, hogy lehetővé tegye a 

beruházások által a természeti tőke 

alapvető elemeire, többek között a 

levegőre, a vízre, a talajra és a biológiai 

sokféleségre gyakorolt egyedi és együttes 

hatások értékelését. 

_________________ _________________ 

15 Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/2284 irányelve (2016. december 14.) 

egyes légköri szennyező anyagok nemzeti 

kibocsátásainak csökkentéséről, a 

2003/35/EK irányelv módosításáról, 

valamint a 2001/81/EK irányelv hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 344., 

2016.12.17., 1. o.). 

15 Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/2284 irányelve (2016. december 14.) 

egyes légköri szennyező anyagok nemzeti 

kibocsátásainak csökkentéséről, a 

2003/35/EK irányelv módosításáról, 

valamint a 2001/81/EK irányelv hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 344., 

2016.12.17., 1. o.). 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) A jelentős uniós támogatásban 

részesülő, mindenekelőtt az 

infrastruktúrára irányuló beruházási 

projekteket fenntarthatósági vizsgálatnak 

kell alávetni egy olyan iránymutatás 

alapján, amelyet a Bizottságnak az 

InvestEU program keretében a végrehajtó 

partnerekkel együttműködésben kell 

kidolgoznia, és amely megfelelő módon 

felhasználja a [a fenntartható beruházást 

elősegítő keret létrehozásáról szóló 

rendelet] által megállapított kritériumokat 

annak meghatározásához, hogy a gazdasági 

tevékenység környezeti szempontból 

fenntartható-e, továbbá összeegyeztethető a 

más uniós programokhoz kidolgozott 

(12) Az uniós támogatásban részesülő, 

mindenekelőtt az infrastruktúrára irányuló 

valamennyi beruházási projektet 

fenntarthatósági vizsgálatnak kell alávetni 

egy olyan, a beruházás méretének és 

típusának megfelelő iránymutatás alapján, 

amelyet a Bizottságnak az InvestEU 

program keretében a végrehajtó 

partnerekkel együttműködésben kell 

kidolgoznia, és amely megfelelő módon 

felhasználja a [a fenntartható beruházást 

elősegítő keret létrehozásáról szóló 

rendelet] által megállapított kritériumokat 

annak meghatározásához, hogy a gazdasági 

tevékenység környezeti szempontból 

fenntartható-e, továbbá összeegyeztethető a 
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iránymutatásokkal. Ennek az 

iránymutatásnak megfelelő 

rendelkezéseket kell tartalmaznia az 

indokolatlan adminisztratív terhek 

elkerülésére. 

más uniós programokhoz kidolgozott 

iránymutatásokkal. Ennek az 

iránymutatásnak megfelelő 

rendelkezéseket kell tartalmaznia az 

indokolatlan adminisztratív terhek 

elkerülésére. 

 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (12a) Az EBB környezeti és társadalmi 

kézikönyve bemutatja az EBB környezeti 

és társadalompolitikai elvekről és 

normákról szóló nyilatkozatában 

megfogalmazott szakpolitikák és elvek 

gyakorlatba való átültetését, valamint 

referenciaként szolgálhat arra nézve, hogy 

hogyan kell meghatározni és végrehajtani 

a környezetvédelmi és társadalmi 

fenntarthatósági vizsgálatokat, valamint 

biztosítani, hogy valamennyi 

finanszírozási tevékenység összhangban 

álljon a társadalmi és környezetvédelmi 

normákkal. 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A pénzügyi válság időszakában 

visszaesett az infrastrukturális beruházások 

szintje, ami meggyengítette az Unió 

képességét a fenntartható növekedés, a 

versenyképesség és a konvergencia 

fellendítésére. Az európai infrastruktúrára 

fordított jelentős beruházások 

elengedhetetlenek az Unió fenntarthatósági 

céljainak, többek között a 2030-ra elérendő 

energiaügyi és éghajlat-politikai céloknak a 

teljesítéséhez. Ennek megfelelően az 

(13) A pénzügyi válság időszakában 

visszaesett az infrastrukturális beruházások 

szintje, ami meggyengítette az Unió 

képességét a fenntartható növekedés, a 

versenyképesség és a konvergencia 

fellendítésére. Az európai infrastruktúrára 

fordított jelentős beruházások 

elengedhetetlenek az Unió és a tagállamok 

fenntarthatósági céljainak, többek között a 

2030-ra elérendő energiaügyi és éghajlat-

politikai céloknak, valamint a Párizsi 
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InvestEU Alapból nyújtott támogatásnak a 

közlekedésre, az energiaügyre, többek 

között az energiahatékonyságra és a 

megújuló energiára, környezetvédelmi, 

éghajlat-politikai intézkedésekre, valamint 

a tengeri és a digitális infrastruktúrára 

irányuló beruházásokat kell megcéloznia. 

Az uniós finanszírozási támogatás 

hatásának és hozzáadott értékének 

maximalizálása érdekében helyénvaló egy 

olyan egyszerűsített beruházási eljárást 

bevezetni, amely lehetővé teszi a 

beruházási projektportfólió-tervek 

láthatóságát és a vonatkozó uniós 

programokkal való összhangját. A 

biztonsági fenyegetésekre tekintettel az 

uniós támogatásban részesülő beruházási 

projekteknek figyelembe kell venniük a 

polgárok közterületeken történő védelmére 

vonatkozó elveket. Ennek ki kell 

egészítenie azokat az erőfeszítéseket, 

amelyek más uniós alapokból, például az 

Európai Regionális Fejlesztési Alapból a 

közterületekre, közlekedésre, energiára és 

más kritikus infrastruktúrára irányuló 

beruházások biztonsági elemeihez 

nyújtanak támogatást. 

Megállapodásban elfogadott 

célkitűzéseknek a teljesítéséhez. Ennek 

megfelelően az InvestEU Alapból nyújtott 

támogatásnak a tiszta közlekedésre, az 

energiaügyre, különösen az 

energiahatékonyságra és a megújuló 

energiára, környezetvédelmi, éghajlat-

politikai intézkedésekre, valamint a tengeri 

és a digitális infrastruktúrára irányuló 

beruházásokat kell megcéloznia, különös 

figyelmet fordítva az átmeneti régiók 

átalakításához kapcsolódó alapvető 

fontosságú infrastrukturális és szociális 

beruházásokra. E tekintetben, amennyire 

lehetséges, szinergiára kell törekedni a 

regionális és nemzeti szakpolitikai 

célkitűzésekkel, például az azbeszt 

tetőzetből, otthonokból és talajból való 

eltávolítása területén. Az uniós 

finanszírozási támogatás hatásának és 

hozzáadott értékének maximalizálása 

érdekében helyénvaló egy olyan 

egyszerűsített beruházási eljárást 

bevezetni, amely lehetővé teszi a 

beruházási projektportfólió-tervek 

láthatóságát és a vonatkozó uniós 

programokkal való összhangját. A 

biztonsági fenyegetésekre tekintettel az 

uniós támogatásban részesülő beruházási 

projekteknek figyelembe kell venniük a 

polgárok közterületeken történő védelmére 

vonatkozó elveket. Ennek ki kell 

egészítenie azokat az erőfeszítéseket, 

amelyek más uniós alapokból, például az 

Európai Regionális Fejlesztési Alapból a 

közterületekre, közlekedésre, energiára és 

más kritikus infrastruktúrára irányuló 

beruházások biztonsági elemeihez 

nyújtanak támogatást. 

 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Miközben a beruházások szintje (14) Miközben a beruházások szintje 
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összességében emelkedőben van az 

Unióban, a magasabb kockázattal járó 

tevékenységekbe, például a kutatásba és 

innovációba való beruházás még mindig 

elégtelen. Az ebből eredő beruházási hiány 

a kutatás és innováció terén káros hatással 

van az Unió ágazati és gazdasági 

versenyképességére, valamint polgárai 

életminőségére. Az InvestEU Alapnak 

megfelelő pénzügyi termékeket kell 

biztosítania az innovációs ciklus különböző 

szakaszaiban és az érdekeltek széles köre 

számára, és lehetővé kell tennie 

mindenekelőtt az ilyen megoldások 

kereskedelmi léptékű bevezetését és 

elterjesztését az uniós piacon annak 

érdekében, hogy azok a világpiacon is 

versenyképessé váljanak. 

összességében emelkedőben van az 

Unióban, a magasabb kockázattal járó 

tevékenységekbe, például a kutatásba és 

innovációba való beruházás még mindig 

elégtelen. Az ebből eredő beruházási hiány 

a kutatás és innováció terén káros hatással 

van az Unió ágazati és gazdasági 

versenyképességére, polgárai 

életminőségére, valamint az éghajlat- és 

energiapolitikai célok elérésére. Az 

InvestEU Alapnak megfelelő pénzügyi 

termékeket kell biztosítania az innovációs 

ciklus különböző szakaszaiban és az 

érdekeltek széles köre számára, és lehetővé 

kell tennie mindenekelőtt az ilyen 

megoldások kereskedelmi léptékű 

bevezetését és elterjesztését az uniós 

piacon annak érdekében, hogy azok a 

világpiacon is versenyképessé váljanak. 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) Jelentős beruházásokkal fel kell 

gyorsítani a digitális transzformációt, 

amelynek előnyeit minden uniós polgár és 

vállalkozás számára elérhetővé kell tenni. 

A digitális egységes piaci stratégia szilárd 

szakpolitikai keretéhez most hasonlóan 

ambiciózus beruházásokat kell biztosítani, 

többek között a mesterséges intelligencia 

terén. 

(15) Jelentős beruházásokkal fel kell 

gyorsítani a digitális transzformációt, 

amelynek előnyeit minden uniós polgár és 

vállalkozás számára elérhetővé kell tenni a 

városi és vidéki térségekben. A digitális 

egységes piaci stratégia szilárd 

szakpolitikai keretéhez most hasonlóan 

ambiciózus beruházásokat kell biztosítani, 

többek között a mesterséges intelligencia 

terén. 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) A kis- és középvállalkozások (kkv-

k) kulcsszerepet játszanak az Unióban. 

(16) A kis- és középvállalkozások (kkv-

k) kulcsszerepet játszanak az Unióban. 
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Nehezen jutnak azonban finanszírozáshoz 

a befektetők által feltételezett nagy 

kockázat vagy a megfelelő biztosíték 

hiánya miatt. További kihívást jelent, hogy 

a kkv-knak versenyképesnek kell 

maradniuk és ennek érdekében 

intézkedéseket kell tenniük a digitalizálás, 

a nemzetköziesedés és az innováció terén, 

és fokozniuk kell alkalmazottaik 

készségszintjét. Emellett a nagyobb 

vállalkozásokkal összehasonlítva 

finanszírozási források szűkebb köréhez 

férnek hozzá: jellemzően nem bocsátanak 

ki kötvényeket, és csak korlátozottan 

férnek hozzá a tőzsdékhez vagy a nagy 

intézményi befektetőkhöz. Azon kkv-k 

esetében, amelyek tevékenysége 

immateriális javakra összpontosul, még 

nagyobb problémát jelent a 

finanszírozáshoz jutás. Az uniós kkv-k 

nagymértékben támaszkodnak a bankokra 

és a folyószámlahitelek, banki hitelek vagy 

lízing formáját öltő adósságfinanszírozásra. 

A fenti kihívásokkal szembesülő kkv-k 

támogatására és diverzifikáltabb 

finanszírozási források biztosítására van 

szükség ahhoz, hogy a kkv-k finanszírozni 

tudják a vállalkozás létrehozásával, 

növekedésével és fejlődésével kapcsolatos 

költségeket, talpon tudjanak maradni 

gazdasági visszaesés esetén, továbbá így 

biztosítható, hogy a gazdaság és a pénzügyi 

rendszer recesszió vagy sokkhatások esetén 

rugalmasabb legyen. Ez kiegészíti a 

tőkepiaci unió keretében már elindított 

kezdeményezéseket is. Az InvestEU 

Alapnak lehetőséget kell biztosítania a 

konkrét, célzottabb pénzügyi termékekre 

való összpontosításra. 

Nehezen jutnak azonban finanszírozáshoz 

a befektetők által feltételezett nagy 

kockázat vagy a megfelelő biztosíték 

hiánya miatt. További kihívást jelent, hogy 

a kkv-knak versenyképesnek kell 

maradniuk és ennek érdekében 

intézkedéseket kell tenniük a digitalizálás, 

a nemzetköziesedés és az innováció terén, 

és fokozniuk kell alkalmazottaik 

készségszintjét. Emellett a nagyobb 

vállalkozásokkal összehasonlítva 

finanszírozási források szűkebb köréhez 

férnek hozzá: jellemzően nem bocsátanak 

ki kötvényeket, és csak korlátozottan 

férnek hozzá a tőzsdékhez vagy a nagy 

intézményi befektetőkhöz. Azon kkv-k 

esetében, amelyek tevékenysége 

immateriális javakra összpontosul, még 

nagyobb problémát jelent a 

finanszírozáshoz jutás. Az uniós kkv-k 

nagymértékben támaszkodnak a bankokra 

és a folyószámlahitelek, banki hitelek vagy 

lízing formáját öltő adósságfinanszírozásra. 

A fenti kihívásokkal szembesülő kkv-k – 

finanszírozáshoz való hozzáférésük 

egyszerűsítése révén történő – 

támogatására és diverzifikáltabb 

finanszírozási források biztosítására van 

szükség ahhoz, hogy a kkv-k finanszírozni 

tudják a vállalkozás létrehozásával, 

növekedésével és fejlődésével kapcsolatos 

költségeket, talpon tudjanak maradni 

gazdasági visszaesés esetén, továbbá így 

biztosítható, hogy a gazdaság és a pénzügyi 

rendszer recesszió vagy sokkhatások esetén 

rugalmasabb legyen. Ez kiegészíti a 

tőkepiaci unió keretében már elindított 

kezdeményezéseket is. A kkv-k számára 

fontosak a COSME-hoz és a Horizont 

2020-hoz hasonló programok, mivel ezek 

életciklusuk minden szakaszában 

megkönnyítik számukra a 

finanszírozáshoz való hozzáférést, és 

ehhez az ESBA is hozzájárult, amelyet a 

kkv-k gyorsan felhasználtak. Az InvestEU 

Alapnak lehetőséget kell biztosítania a 

konkrét, célzottabb pénzügyi termékekre 

való összpontosításra. 
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Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) Az InvestEU Alapnak nyitva kell 

állnia az Európai Szabadkereskedelmi 

Társulásban részes harmadik országok, a 

csatlakozó országok, a tagjelöltek és 

potenciális tagjelöltek, az európai 

szomszédságpolitika alá tartozó országok 

és más országok hozzájárulása előtt, az 

Unió és ezen országok által megállapított 

feltételek mellett. Ennek adott esetben 

lehetővé kell tennie az együttműködés 

folytatását az érintett országokkal, 

különösen a kutatás és innováció, valamint 

a kkv-k terén. 

(21) Az InvestEU Alapnak – amelyre 

ugyanazon szabályok és rendelkezések 

vonatkoznak – nyitva kell állnia az 

Európai Szabadkereskedelmi Társulásban 

részes harmadik országok, a csatlakozó 

országok, a tagjelöltek és potenciális 

tagjelöltek, az európai szomszédságpolitika 

alá tartozó országok és más országok 

hozzájárulása előtt, az Unió és ezen 

országok által megállapított feltételek 

mellett. Ennek adott esetben lehetővé kell 

tennie az együttműködés folytatását az 

érintett országokkal, különösen a kutatás és 

innováció, valamint a kkv-k terén. 

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(28) A támogathatósági kritériumoknak 

megfelelő finanszírozási és beruházási 

műveletekhez az uniós garancia keretében 

nyújtandó támogatásról a független 

szakértőkből álló beruházási bizottságnak 

kell döntenie, ezáltal külső szakértelmet 

biztosítva a projektek beruházási 

értékeléséhez. A különböző szakpolitikai 

területek és az ágazatok lehető legteljesebb 

figyelembevétele érdekében a beruházási 

bizottságnak különböző formációkban kell 

üléseznie. 

(28) A támogathatósági kritériumoknak 

megfelelő finanszírozási és beruházási 

műveletekhez az uniós garancia keretében 

nyújtandó támogatásról a független 

szakértőkből álló beruházási bizottságnak 

kell döntenie, ezáltal külső szakértelmet 

biztosítva a projektek beruházási 

értékeléséhez. A különböző szakpolitikai 

területek és az ágazatok lehető legteljesebb 

figyelembevétele érdekében a beruházási 

bizottságnak különböző formációkban kell 

üléseznie, ám a karbonsemleges 

gazdaságra való átállásban jártas 

szakértőknek mindig jelen kell lenniük. A 

beruházási bizottságban a civil 

társadalom képviselőinek is jelen kell 

lenniük. 
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Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(29) A Bizottságnak az InvestEU Alap 

végrehajtó partnereinek kiválasztásakor 

figyelembe kell vennie, hogy a partnerek 

milyen mértékben képesek hozzájárulni az 

InvestEU Alap célkitűzéseihez és e célból 

saját forrásaikat bevonni a megfelelő 

földrajzi lefedettség és diverzifikáció 

biztosítása, a magánbefektetők bevonása és 

a kockázatok megfelelő diverzifikálása, 

valamint a piaci hiányosságok és az 

optimálistól elmaradó beruházási helyzetek 

kezelésére szolgáló új megoldások 

kialakítása érdekében. Tekintettel a 

Szerződésekben meghatározott szerepére, 

tagállamokon átívelő működésére, 

valamint a jelenlegi finanszírozási 

eszközökről és az ESBA-ról szerzett 

tapasztalataira, indokolt, hogy az InvestEU 

uniós komponense keretében továbbra is az 

Európai Beruházási Bank (EBB) Csoport 

maradjon a Bizottság fő végrehajtó 

partnere. Az EBB-csoport mellett a 

nemzeti fejlesztési bankok vagy 

intézmények számára célszerű lehetővé 

tenni, hogy kiegészítő pénzügyi termékeket 

kínáljanak, mivel a regionális szinten 

szerzett tapasztalataik és képességeik jól 

felhasználhatók a közszektorbeli források 

által az Unió területén gyakorolt hatás 

maximalizálásához. Emellett lehetővé kell 

tenni más nemzetközi pénzügyi 

intézmények végrehajtó partnerként való 

bevonását különösen akkor, ha szakértelem 

és tapasztalat tekintetében egyes 

tagállamokban komparatív előnyt 

jelentenek. Lehetővé kell tenni továbbá, 

hogy a költségvetési rendeletben 

meghatározott feltételeket teljesítő egyéb 

szervezetek végrehajtó partnerként járjanak 

el. 

(29) A Bizottságnak az InvestEU Alap 

végrehajtó partnereinek kiválasztásakor 

figyelembe kell vennie, hogy a partnerek 

milyen mértékben képesek hozzájárulni az 

InvestEU Alap célkitűzéseihez és e célból 

saját forrásaikat bevonni a megfelelő 

földrajzi lefedettség és diverzifikáció 

biztosítása, a magánbefektetők bevonása és 

a kockázatok megfelelő diverzifikálása, 

valamint a piaci hiányosságok és az 

optimálistól elmaradó beruházási helyzetek 

kezelésére szolgáló új megoldások 

kialakítása érdekében. Tekintettel a 

Szerződésekben meghatározott szerepére, 

tagállamokon átívelő működésére, 

valamint a jelenlegi finanszírozási 

eszközökről és az ESBA-ról szerzett 

tapasztalataira, indokolt, hogy az InvestEU 

uniós komponense keretében továbbra is az 

Európai Beruházási Bank (EBB) Csoport 

maradjon a Bizottság fő végrehajtó 

partnere. Az EBB-csoport mellett a 

nemzeti vagy regionális fejlesztési bankok 

vagy intézmények számára célszerű 

lehetővé tenni, hogy kiegészítő pénzügyi 

termékeket kínáljanak, mivel a regionális 

szinten szerzett tapasztalataik és 

képességeik jól felhasználhatók a 

közszektorbeli források által az Unió 

területén gyakorolt hatás 

maximalizálásához. Emellett lehetővé kell 

tenni más nemzetközi pénzügyi 

intézmények végrehajtó partnerként való 

bevonását különösen akkor, ha szakértelem 

és tapasztalat tekintetében egyes 

tagállamokban komparatív előnyt 

jelentenek. Lehetővé kell tenni továbbá, 

hogy a költségvetési rendeletben 

meghatározott feltételeket teljesítő egyéb 

szervezetek végrehajtó partnerként járjanak 
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el. 

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

44 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(44) Az Európai Gazdasági Térségben 

(EGT) tagsággal rendelkező harmadik 

országok az EGT-megállapodással – amely 

a programoknak a megállapodás szerint 

meghozott határozattal történő 

végrehajtásáról rendelkezik – létrehozott 

együttműködés keretében részt vehetnek 

uniós programokban. Harmadik országok 

részvételére más jogi eszközök alapján is 

lehetőség van. E rendeletbe külön 

rendelkezést kell bevezetni, amely 

biztosítja az illetékes engedélyezésre 

jogosult tisztviselő, az Európai Csalás 

Elleni Hivatal (OLAF) és az Európai 

Számvevőszék számára a hatáskörük teljes 

körű gyakorlásához szükséges jogokat és 

hozzáférést. 

(44) Az Európai Gazdasági Térségben 

(EGT) tagsággal rendelkező harmadik 

országok – amennyiben betartják az egyes 

programok valamennyi szabályát és 

rendelkezését – az EGT-megállapodással – 

amely a programoknak a megállapodás 

szerint meghozott határozattal történő 

végrehajtásáról rendelkezik – létrehozott 

együttműködés keretében részt vehetnek 

uniós programokban. Harmadik országok 

részvételére más jogi eszközök alapján is 

lehetőség van. E rendeletbe külön 

rendelkezést kell bevezetni, amely 

biztosítja az illetékes engedélyezésre 

jogosult tisztviselő, az Európai Csalás 

Elleni Hivatal (OLAF) és az Európai 

Számvevőszék számára a hatáskörük teljes 

körű gyakorlásához szükséges jogokat és 

hozzáférést. 

 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

46 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(46) E rendelet egyes nem alapvető 

rendelkezéseinek olyan beruházási 

iránymutatással való kiegészítése céljából, 

amelynek a finanszírozási és beruházási 

műveleteknek meg kell felelniük, a 

teljesítménymutatók haladéktalan és 

rugalmas kiigazítása, valamint a feltöltési 

ráta módosítása céljából a Bizottságot fel 

kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. 

cikkének megfelelően jogi aktusokat 

fogadjon el a különböző szakpolitikai 

(46) E rendelet egyes nem alapvető 

rendelkezéseinek egyrészt olyan 

iránymutatással való kiegészítése céljából, 

amely előírja, hogy a támogatást igénylő 

projektgazdáknak hogyan kell megfelelő 

tájékoztatást nyújtaniuk a finanszírozási 

és befektetési műveletek éghajlat-politikai, 

környezetvédelmi és társadalmi 

fenntarthatósági vizsgálatára 

vonatkozóan, másrészt olyan beruházási 

iránymutatással való kiegészítése céljából, 
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keretekhez tartozó finanszírozási és 

beruházási műveletekre vonatkozó 

beruházási iránymutatás kidolgozása, e 

rendelet III. mellékletének a mutatók 

felülvizsgálata vagy kiegészítése céljából 

történő módosítása és a feltöltési ráta 

kiigazítása céljából. Különösen fontos, 

hogy a Bizottság az előkészítő munkája 

során megfelelő konzultációkat folytasson, 

többek között szakértői szinten, és hogy e 

konzultációkra a jogalkotás minőségének 

javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásnak 

megfelelően kerüljön sor. A 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

előkészítésében való egyenlő részvétel 

biztosítása érdekében az Európai Parlament 

és a Tanács a tagállamok szakértőivel 

egyidejűleg kap kézhez minden 

dokumentumot, és szakértőik rendszeresen 

részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok előkészítésével 

foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein. 

amelynek a finanszírozási és beruházási 

műveleteknek meg kell felelniük, a 

teljesítménymutatók haladéktalan és 

rugalmas kiigazítása, valamint a feltöltési 

ráta módosítása céljából a Bizottságot fel 

kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. 

cikkének megfelelően jogi aktusokat 

fogadjon el a különböző szakpolitikai 

keretekhez tartozó finanszírozási és 

beruházási műveletekre vonatkozó 

beruházási iránymutatás kidolgozása, e 

rendelet III. mellékletének a mutatók 

felülvizsgálata vagy kiegészítése céljából 

történő módosítása és a feltöltési ráta 

kiigazítása céljából. Különösen fontos, 

hogy a Bizottság az előkészítő munkája 

során megfelelő konzultációkat folytasson, 

többek között szakértői szinten, és hogy e 

konzultációkra a jogalkotás minőségének 

javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásnak 

megfelelően kerüljön sor. A 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

előkészítésében való egyenlő részvétel 

biztosítása érdekében az Európai Parlament 

és a Tanács a tagállamok szakértőivel 

egyidejűleg kap kézhez minden 

dokumentumot, és szakértőik rendszeresen 

részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok előkészítésével 

foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein. 

 

Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

47 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (47a) Hangsúlyozni kell, hogy a 

párhuzamosságok megelőzése és a 

regionális egyensúly érdekében a 

pénzügyi eszközök különböző típusai 

között szigorú koordinációra van szükség. 

 

Módosítás  22 
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Rendeletre irányuló javaslat 

2cikk – 1 bekezdés – 15 a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 15a. „induló innovatív vállalkozások”: 

olyan vállalkozások, amelyek 

működéséhez gyakran kapcsolódik 

kulcsfontosságú alaptechnológia, és 

amelyekre rendszerint egyaránt jellemző a 

gyors növekedés, a nagyfokú innováció a 

termékek, folyamatok és finanszírozás 

terén, a legújabb technológiai vívmányok 

messzemenőkig való figyelembevétele, az 

innovatív üzleti modellek széles körű 

alkalmazása, és amelyek tekintetében 

gyakran megfigyelhető az együttműködési 

platformok igénybevétele is; 

 

Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 

3cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az uniós gazdaság 

fenntarthatóságához és növekedéséhez; 

b) az uniós gazdaság 

fenntarthatóságához és növekedéséhez, 

beleértve az éghajlatváltozás enyhítését és 

az ahhoz való alkalmazkodást, valamint a 

körforgásos gazdaságra való áttérést; 

 

Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) finanszírozási és beruházási 

műveletek támogatása a kutatás, innováció 

és digitalizáció terén; 

b) finanszírozási és beruházási 

műveletek támogatása a kutatás, innováció 

és digitalizáció terén; többek között az 

alacsony szén-dioxid-kibocsátású és 

körforgásos gazdaságra való, kellő időben 

történő áttérés lehetővé tétele;  
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Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a kkv-k és – kellően indokolt 

esetekben – a kis méretű közepes piaci 

tőkeértékű vállalatok finanszírozáshoz 

jutásának és a finanszírozás rendelkezésre 

állásának bővítése; 

c) a kkv-k és – kellően indokolt 

esetekben – a kis méretű közepes piaci 

tőkeértékű vállalatok finanszírozáshoz 

jutásának és a finanszírozás rendelkezésre 

állásának bővítése és megkönnyítése; 

 

 

Módosítás  26 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A következő harmadik országok egyes 

pénzügyi termékekben való részvétel 

céljából hozzájárulhatnak az InvestEU 

Alap 8. cikke (1) bekezdésének a) 

pontjában említett uniós komponenshez, 

valamint a 7. cikk (1) bekezdésében 

említett egyes szakpolitikai keretekhez a 

[költségvetési rendelet] [218. cikke (2) 

bekezdésének] értelmében: 

A következő harmadik országok – 

amennyiben betartják az egyes programok 

valamennyi szabályát és rendelkezését –, 

egyes pénzügyi termékekben való részvétel 

céljából hozzájárulhatnak az InvestEU 

Alap 8. cikke (1) bekezdésének a) 

pontjában említett uniós komponenshez, 

valamint a 7. cikk (1) bekezdésében 

említett egyes szakpolitikai keretekhez a 

[költségvetési rendelet] [218. cikke (2) 

bekezdésének] értelmében: 

 

Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az InvestEU Alap a következő 

négy szakpolitikai keret alapján működik, 

amelyek meghatározott hatókörén belül 

kezelni kell a piaci hiányosságokat és az 

(1) Az InvestEU Alap a következő 

négy szakpolitikai keret alapján működik, 

amelyek meghatározott hatókörén belül 

kezelni kell a piaci hiányosságokat és az 
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optimálistól eltérő beruházási helyzeteket: optimálistól eltérő beruházási helyzeteket: 

a) a fenntartható infrastruktúrára 

vonatkozó szakpolitikai keret: magában 

foglalja a közlekedés, az energiaügy, a 

digitális összekapcsoltság, a 

nyersanyagellátás és -feldolgozás, a 

világűr, az óceánok és a víz, a 

hulladékgazdálkodás, a természeti és más 

környezetvédelmi infrastruktúra, a 

berendezések, továbbá a mobil eszközök 

területére és az Unió környezetvédelmi 

és/vagy társadalmi fenntarthatósági 

célkitűzéseihez hozzájáruló, valamint a 
környezetvédelmi vagy társadalmi 

fenntarthatósági előírásainak megfelelő 

innovatív technológiák telepítésére 

irányuló fenntartható beruházásokat; 

a) a fenntartható infrastruktúrára 

vonatkozó szakpolitikai keret: magában 

foglalja a közlekedés, a tiszta energia – 

különösen a megújuló energia nagyobb 

mértékű alkalmazása, az 

energiahatékonyságot célzó beruházások, 

valamint az összekapcsolási szint javítása 

–, a digitális összekapcsoltság és 

különösen a vidéki térségekben 

megvalósuló hozzáférés, a 

nyersanyagellátás és -feldolgozás, a 

világűr, az óceánok és a víz, a 

hulladékgazdálkodás, a természeti és más 

környezetvédelmi infrastruktúra, a 

berendezések, az ipari dekarbonizáció, a 

volt ipari területek rehabilitációja, továbbá 

a mobil eszközök területére és az innovatív 

technológiák telepítésére irányuló, 
környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi 

szempontból fenntartható beruházásokat; 

az ilyen beruházások megfelelnek 

legalább az Unió környezetvédelmi vagy 

társadalmi fenntarthatósági normáinak, 

valamint adott esetben hozzájárulnak az 

Unió környezetvédelmi és/vagy társadalmi 

fenntarthatósági célkitűzéseihez, például 

az erőforrás-hatékonysághoz; 

b) a kutatásra, innovációra és 

digitalizációra vonatkozó szakpolitikai 

keret: magában foglalja a kutatási és 

innovációs tevékenységeket, a kutatási 

eredmények piaci hasznosítását, az 

innovatív megoldások bemutatását és 

bevezetését, valamint a kkv-któl eltérő 

innovatív vállalkozások növekedéséhez 

nyújtott támogatást, továbbá az uniós 

gazdasági ágazat digitalizálását; 

b) a kutatásra, innovációra és 

digitalizációra vonatkozó szakpolitikai 

keret: magában foglalja a kutatási és 

innovációs tevékenységeket, a kutatási 

eredmények piaci hasznosítását, az 

innovatív megoldások bemutatását és 

bevezetését, valamint az innovatív 

vállalkozások, többek között a kkv-k és a 

fenntartható üzleti lehetőségek 
növekedéséhez nyújtott támogatást, 

továbbá az uniós gazdasági ágazat 

digitalizálását; 

c) a kkv-kra vonatkozó szakpolitikai 

keret: magában foglalja a kkv-k és – 

kellően indokolt esetekben – a kis méretű 

közepes piaci tőkeértékű vállalatok 

finanszírozáshoz jutását és a finanszírozás 

rendelkezésre állását; 

c) a kkv-kra vonatkozó szakpolitikai 

keret: magában foglalja a kkv-k és – 

kellően indokolt esetekben – a kis méretű 

közepes piaci tőkeértékű vállalatok 

egyszerűbb finanszírozáshoz jutását és a 

finanszírozás rendelkezésre állását; 

d) a szociális beruházásra és d) a szociális beruházásra és 
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készségfejlesztésre vonatkozó szakpolitikai 

keret: magában foglalja a 

mikrofinanszírozást, a szociális 

vállalkozások finanszírozását és a szociális 

gazdaságot, a készségfejlesztést, oktatást, 

képzést és a kapcsolódó szolgáltatásokat, a 

szociális infrastruktúrát (többek között a 

szociális lakásokat és a diákszállásokat), a 

szociális innovációt, az egészségügyet és a 

tartós ápolás-gondozást a befogadást és 

hozzáférhetőséget, a társadalmi célú 

kulturális tevékenységeket; a 

kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek, 

többek között a harmadik országbeli 

állampolgárok beilleszkedését. 

készségfejlesztésre vonatkozó szakpolitikai 

keret: magában foglalja a 

mikrofinanszírozást, a szociális 

vállalkozások finanszírozását, a női 

vállalkozást és a szociális gazdaságot; a 

készségfejlesztést, oktatást, képzést és a 

kapcsolódó szolgáltatásokat, ideértve az 

átképzését, a szakmai készségek 

fejlesztését és a munkavállalók 

átcsoportosítását a karbonszegény 

gazdaságra való átálláshoz kapcsolódó 

ipari szerkezetátalakítás által érintett 

régiókba; a szociális infrastruktúrát 

(többek között a szociális lakásokat és a 

diákszállásokat), a szociális innovációt, az 

egészségügyet és a tartós ápolás-gondozást 

a befogadást és hozzáférhetőséget, a 

társadalmi célú kulturális tevékenységeket; 

a kiszolgáltatott helyzetben lévő 

személyek, többek között a harmadik 

országbeli állampolgárok beilleszkedését. 

Módosítás  28 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában 

említett, fenntartható infrastruktúrára 

vonatkozó szakpolitikai kerethez tartozó 

finanszírozási és beruházási műveleteket 

éghajlat-politikai, környezetvédelmi és 

társadalmi fenntarthatósági vizsgálatnak 

kell alávetni a káros hatások 

minimalizálása és az éghajlat-politikai, 

környezetvédelmi és szociális vonatkozású 

előnyök maximalizálása érdekében. E 

célból a támogatást igénylő 

projektgazdáknak a Bizottság 

iránymutatása alapján megfelelő 

tájékoztatást kell nyújtaniuk. Az 

iránymutatásban meghatározott 

méretkorlát alatti projekteket nem kell 

vizsgálni. 

(3) Az (1) bekezdés a), b), c) és d) 

pontjában említett, fenntartható 

infrastruktúrára vonatkozó szakpolitikai 

kerethez tartozó finanszírozási és 

beruházási műveleteket, amikor azok 

környezeti és éghajlati hatással járnak, 
éghajlat-politikai, környezetvédelmi és 

társadalmi fenntarthatósági vizsgálatnak 

kell alávetni minimális fenntarthatósági 

küszöbértékek meghatározása révén, az 

erőforrás-hatékonyság maximalizálása, a 

körforgásos gazdaságra vonatkozó 

elvekkel való összhang biztosítása, a káros 

hatások minimalizálása, valamint az 

éghajlat-politikai, környezetvédelmi és 

szociális vonatkozású előnyök 

maximalizálása érdekében. E célból a 

támogatást igénylő projektgazdáknak a 

Bizottság által a (6) bekezdésnek 

megfelelően kialakítandó iránymutatás 
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alapján megfelelő tájékoztatást kell 

nyújtaniuk. 

A Bizottság iránymutatásának lehetővé kell 

tennie a következőket: 

A Bizottság iránymutatásának lehetővé kell 

tennie a következőket: 

 - a) az uniós környezetvédelmi 

politikáknak és normáknak való 

megfelelés biztosítása; 

a) az alkalmazkodást illetően: az 

éghajlatváltozás esetleges kedvezőtlen 

hatásaival szembeni ellenálló képességnek 

az éghajlattal szembeni kiszolgáltatottság 

értékelése és az éghajlatváltozással 

kapcsolatos kockázatok értékelése révén 

való biztosítása, többek között releváns 

alkalmazkodási intézkedések 

végrehajtásával; az éghajlatváltozás 

hatásainak enyhítését illetően: az 

üvegházhatásúgáz-kibocsátás költségeinek 

és az éghajlatváltozás mérséklésére 

irányuló intézkedések kedvező hatásának 

figyelembevétele a költség-haszon 

elemzésben; 

a) az alkalmazkodást illetően: az 

éghajlatváltozás esetleges kedvezőtlen 

hatásaival szembeni ellenálló képességnek 

az éghajlattal szembeni kiszolgáltatottság 

értékelése és az éghajlatváltozással 

kapcsolatos kockázatok értékelése révén 

való biztosítása, többek között releváns 

alkalmazkodási intézkedések 

végrehajtásával; az éghajlatváltozás 

hatásainak enyhítését illetően: az 

üvegházhatásúgáz-kibocsátás költségeinek 

és az éghajlatváltozás mérséklésére 

irányuló intézkedések kedvező hatásának 

figyelembevétele a költség-haszon 

elemzésben; 

b) a projekt által a természeti tőke 

alapvető elemeire, a levegőre, vízre, talajra 

és a biológiai sokféleségre gyakorolt 

összhatás figyelembevétele; 

b) a projekt által a természeti tőke 

alapvető elemeire, a levegőre, vízre, talajra 

és a biológiai sokféleségre gyakorolt 

összhatás figyelembevétele; 

c) a társadalmi befogadásra gyakorolt 

hatás felmérése egyes területek vagy 

népességcsoportok esetében; 

c) a társadalmi befogadásra gyakorolt 

hatás felmérése egyes területek vagy 

népességcsoportok esetében; 

 ca) az EU éghajlatváltozással és 

energiával kapcsolatos közép- és hosszú 

távú célkitűzéseinek, valamint a Párizsi 

Megállapodás célkitűzéseinek elérését 

akadályozó, és jelentős 

üvegházhatásúgáz-kibocsátással járó 

projektek támogatásának kiküszöbölése; 

 cb) a fosszilis tüzelőanyagok 

termelésével, feldolgozásával, 

szállításával, forgalmazásával, tárolásával 

és elégetésével kapcsolatos infrastruktúra 

támogatásának kiküszöbölése; 

Módosítás  29 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 5 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A végrehajtó partnereknek a 

fenntartható infrastruktúrára vonatkozó 

szakpolitikai keretre irányuló 

beruházások legalább 50 %-át az Unió 

éghajlat-politikai és környezetvédelmi 

célkitűzéseinek elérésére kell fordítaniuk. 

(5) Az InvestEU program keretében 

megvalósuló beruházás legalább 40%-

ának hozzá kell járulnia az Unió éghajlat-

politikai célkitűzéseinek teljesítéséhez.  

 A végrehajtó partnereknek a fenntartható 

infrastruktúrára vonatkozó szakpolitikai 

keretre irányuló beruházások legalább 

55%-át és 10%-át az Unió éghajlat-

politikai és környezetvédelmi 

célkitűzéseinek elérésére kell fordítaniuk. 

 Egyértelmű támogathatósági 

kritériumokat, valamint megbízható és 

átlátható nyomonkövetési módszert kell 

részletesen meghatározni a (6) 

bekezdéssel összhangban elfogadott 

beruházási iránymutatásokban. Ezek az 

iránymutatások egy annak értékelésére 

vonatkozó módszertant is meghatároznak, 

hogy a szén-dioxid-intenzív, átmeneti 

régiók támogatására irányuló szociális 

beruházások milyen mértékben járulnak 

hozzá az első két albekezdésben említett 

küszöbértékekhez. 

Módosítás  30 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy a 26. cikkel összhangban 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el az egyes szakpolitikai 

keretekre vonatkozó beruházási 

iránymutatás meghatározásához. 

(6) A Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy a 26. cikkel összhangban 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el, amelyek e rendeletet 

kiegészítve meghatározzák az (1) 

bekezdésben említett egyes szakpolitikai 

keretekre vonatkozó beruházási 

iránymutatásokat. E beruházási 

iránymutatások meghatározásakor a 

Bizottság együttműködik az InvestEU 

program szerinti végrehajtó partnerekkel.  
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 A Bizottság felhatalmazást kap arra is, 

hogy a 26. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el ezen rendelet kiegészítése 

céljából az (3) bekezdésben említett 

iránymutatás megállapítása révén. 

Módosítás  31 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy a 26. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el az (1) bekezdésben említett 

piaci hiányosságok és az optimálistól 

elmaradó beruházási helyzetek 

meghatározására, miután tanácsot kapott 

a tanácsadó testülettől. 

 

Módosítás  32 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 3 bekezdés – a a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) azok az azonosított piaci 

hiányosságok és az optimálistól elmaradó 

beruházási helyzetek, amelyeket a 

finanszírozott műveleteknek kezelniük 

kell; 

 

Módosítás  33 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A Bizottság mindkét formációjú 

tanácsadó testületbe küld képviselőt. 

(3) A Bizottság mindkét formációjú 

tanácsadó testületbe küld képviselőt. Az 

Európai Parlament független szakértőt 

nevez ki, aki a végrehajtó partnerek 
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képviselőiből álló tanácsadó testület tagja 

lesz. 

 

Módosítás  34 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 5 bekezdés – a pont – -ii a alpont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 iia. tanácsot ad a beruházások és 

projektek támogathatóságáról; 

 

Módosítás  35 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) A tanácsadó testület üléseinek 

jegyzőkönyveit nyilvánosan 

hozzáférhetővé kell tenni egy erre a célra 

szolgáló weboldalon. 

 

Módosítás  36 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A Bizottság megerősíti, hogy a 

végrehajtó partnerek által javasolt 

finanszírozási és beruházási műveletek 

összhangban vannak-e az uniós joggal és 

szakpolitikákkal. 

(3) A Bizottság megerősíti, hogy a 

végrehajtó partnerek által javasolt 

finanszírozási és beruházási műveletek 

összhangban vannak-e az uniós joggal és 

szakpolitikákkal, és hogy azok a 7. cikk (5) 

bekezdésében meghatározott célok 

teljesítéséhez hozzájárulóknak 

számítanak-e. 

 

Módosítás  37 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés – c a pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) az uniós környezetvédelmi 

normáknak való megfelelés; 

 

Módosítás  38 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés – c b pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 cb) az energiaunió „első az 

energiahatékonyság” elvének való 

megfelelés; 

 

Módosítás  39 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés – c c pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 cc) az, hogy a javasolt művelet az 

azonosított piaci hiányosságok vagy 

optimálistól elmaradó befektetési 

helyzetek kezelésére irányul-e. 

 

Módosítás  40 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az eredménytáblát a finanszírozás vagy 

beruházási művelet vagy adott esetben az 

alprojekt aláírását követően nyilvánosan 

hozzáférhetővé kell tenni. A közzététel 

nem tartalmazhat olyan bizalmas üzleti 

adatokat vagy olyan személyes adatokat, 

amelyek az uniós adatvédelmi szabályok 

alapján nem hozhatók nyilvánosságra. 

Az eredménytáblát a beruházási művelet 

jóváhagyása előtt nyilvánosan 

hozzáférhetővé kell tenni. A közzététel 

nem tartalmazhat olyan bizalmas üzleti 

adatokat vagy olyan személyes adatokat, 

amelyek az uniós adatvédelmi szabályok 

alapján nem hozhatók nyilvánosságra. 
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Módosítás  41 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság létrehozza az InvestEU 

Portált. Ez egy könnyen hozzáférhető és 

felhasználóbarát projektadatbázis, amely 

releváns információkat tartalmaz az egyes 

projektekről. 

(1) A Bizottság létrehozza az InvestEU 

Portált. Ez egy kellő publicitást kapó, 

könnyen hozzáférhető és felhasználóbarát 

projektadatbázis, amely releváns 

információkat tartalmaz az egyes 

projektekről. 

 

Módosítás  42 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A Bizottság a [költségvetési 

rendelet] [241. és 250. cikkének] 

megfelelően jelentést készít az InvestEU 

program végrehajtásáról. E célból a 

végrehajtó partnerek évente megadják az 

ahhoz szükséges információkat, hogy a 

Bizottság eleget tehessen jelentéstételi 

kötelezettségeinek. 

(4) A Bizottság a [költségvetési 

rendelet] [241. és 250. cikkének] 

megfelelően jelentést készít az InvestEU 

program végrehajtásáról. E célból a 

végrehajtó partnerek évente megadják az 

ahhoz szükséges információkat, hogy a 

Bizottság eleget tehessen jelentéstételi 

kötelezettségeinek. Az éves jelentéstétele 

keretében a Bizottság évente többéves 

konszolidációs elemzést végez annak 

meghatározása céljából, hogy az éghajlat-

politikai kiadások szintje közelít-e a 7. 

cikk (5) bekezdésében említett éghajlat-

politikai és környezetvédelmi célkitűzések 

eléréséhez. A Bizottság tájékoztatást ad az 

éghajlatváltozással kapcsolatos 

célkitűzések megvalósításához nyújtott 

támogatásról, különválasztva a 

mérsékléssel és az alkalmazkodással 

kapcsolatos intézkedéseket, valamint 

tájékoztat a releváns pénzügyi eszközök 

éghajlat-politikai célokhoz való 

hozzájárulásáról, és mindezt nyilvánosan 

elérhetővé teszi. 

 

Módosítás  43 
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Rendeletre irányuló javaslat 

24 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az uniós garanciát, az azzal kapcsolatos 

kifizetéseket és visszafizettetéseket, 

valamint az InvestEU program keretében 

végrehajtott műveleteket a Számvevőszék 

ellenőrzi. A Számvevőszék [az e rendelet 

hatálybalépését követő 18 hónap 

elteltével] különjelentést ad ki. 

 

Módosítás  44 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. Az energetikai ágazat fejlesztése az 

energiaunió prioritásaival, többek között az 

energiaellátás biztonságával, valamint a 

2030-ig tartó időszakra szóló menetrend és 

a Párizsi Megállapodás keretében vállalt 

kötelezettségekkel összhangban, különösen 

a következők révén: 

1. Az energetikai ágazat fejlesztése – 

a fosszilis tüzelőanyagok termelésével, 

feldolgozásával, szállításával, 

forgalmazásával, tárolásával vagy 

elégetésével kapcsolatos tevékenységek 

kizárásával – az energiaunió prioritásaival, 

többek között az energiaellátás 

biztonságával, valamint a 2030-ig tartó 

időszakra szóló menetrend és a Párizsi 

Megállapodás keretében vállalt 

kötelezettségekkel összhangban, különösen 

a következők révén: 

 

Módosítás  45 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a tiszta és fenntartható 

megújulóenergia-termelés, -ellátás vagy -

felhasználás bővítése; 

a) a fenntartható megújulóenergia-

termelés, -ellátás, -tárolás vagy -

felhasználás bővítése; 

 

Módosítás  46 
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Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a fenntartható energetikai 

infrastruktúra fejlesztése, intelligenssé 

tétele és korszerűsítése (átviteli és elosztói 

szint, tárolási technológiák); 

c) a fenntartható energetikai 

infrastruktúra fejlesztése, intelligenssé 

tétele és korszerűsítése (átviteli és elosztói 

szint, tárolási technológiák), valamint 

innovatív fűtési rendszerek, valamint 

fűtési és kapcsolt energiatermelési 

rendszerek fejlesztése; 

 

Módosítás  47 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – d pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) megújuló/karbonsemleges 

forrásokból szintetikus üzemanyagok 

előállítása és kínálata; alternatív 

üzemanyagok; 

d) megújuló/karbonsemleges, nem 

fosszilis forrásokból szintetikus 

üzemanyagok előállítása és kínálata; 

alternatív üzemanyagok; 

 

Módosítás  48 

Rendeletre irányuló javaslat 

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

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) az EU éghajlat-politikai 

célkitűzései tekintetében átalakuláson 

átmenő régióknak, például 

bányászrégióknak nyújtott támogatás. 

 

Módosítás  49 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – e b pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 eb) helyi és regionális 

megújulóenergia-termelés, különösen 
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energiaközösségek révén. 

Indokolás 

Az energiaközösségek révén történő helyi megújulóenergia-termelés az Európai Parlament 

jelentős hozzájárulása a RED II. rendelethez. 

 

Módosítás  50 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – d pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) vasúti infrastruktúra, egyéb vasúti 

projektek és tengeri kikötők; 

d) vasúti infrastruktúra, egyéb vasúti 

projektek, belvízi hajózási infrastruktúra 

és tengeri kikötők; 

 

Módosítás  51 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – e pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) alternatívüzemanyag-

infrastruktúra, beleértve az elektromos 

töltésre szolgáló infrastruktúrát). 

e) alternatív meghajtási 

rendszerekhez kapcsolódó infrastruktúra, 

beleértve az elektromos töltésre szolgáló 

infrastruktúrát. 

 

Módosítás  52 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – e a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) új generációs akkumulátorok 

kifejlesztése ipari és elektromos mobilitási 

alkalmazásokhoz, többek között a hajózás 

és a repülés területén; 

 

Módosítás  53 
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Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – e b pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 eb) fejlett bioüzemanyagok 

előállításához és használatához szükséges 

infrastruktúra; 

 

Módosítás  54 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – e c pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ec) hidrogénmeghajtású mobilitáshoz 

szükséges töltőinfrastruktúra. 

 

Módosítás  55 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) víz, beleértve az ellátást és az 

elvezetést, valamint a part menti 

infrastruktúrákat és más vízzel kapcsolatos 

zöld infrastruktúrákat; 

a) víz, beleértve az ellátást és az 

elvezetést, valamint a part menti és 

szigeteken található infrastruktúrákat és 

más vízzel kapcsolatos zöld 

infrastruktúrákat; 

 

Módosítás  56 

Rendeletre irányuló javaslat 

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

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) programok, projektek és 

kezdeményezések az azbeszt tetőkből, 

otthonokból, épületekből és talajból 

történő eltávolítására, különösen a 

tagállamok és régiók megújuló energiára 

és szén-dioxid-csökkentésre vonatkozó 

célkitűzéseivel kombinálva; 
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Indokolás 

Az Európai Parlament az azbeszttel kapcsolatos foglalkozás-egészségügyi kockázatokról és 

minden létező azbeszt felszámolásának kilátásairól szóló 2013. január 30-i jelentésével 

összhangban. Thyssen asszony 2018. április 10-i E-000862/2018. számú írásbeli válaszai a 

Bizottság nevében. 

 

Módosítás  57 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – e pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) fenntartható város-, vidék- és part 

menti fejlesztés; 

e) fenntartható város-, vidék-, part 

menti és szigetfejlesztés; 

 

Módosítás  58 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – g pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

g) körforgásos gazdaságot végrehajtó 

projektek és vállalkozások, amelyek az 

erőforrás-hatékonysági szempontokat 

integrálják a termelésbe és a 

termékéletciklusba, beleértve az elsődleges 

és másodlagos nyersanyagok fenntartható 

kínálatát; 

g) körforgásos gazdaságot végrehajtó 

projektek és vállalkozások, amelyek az 

erőforrás-hatékonysági szempontokat 

integrálják a termelésbe és a 

termékéletciklusba, beleértve az elsődleges 

és másodlagos nyersanyagok fenntartható 

ellátását, és azok esetleges 

újrafelhasználását és újrafeldolgozását; 

 

Módosítás  59 

Rendeletre irányuló javaslat 

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

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ha) innovatív szén-dioxid-leválasztási 

és -hasznosítási technológiákat végrehajtó 

projektek; 
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Módosítás  60 

Rendeletre irányuló javaslat 

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

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 hb) antimikrobiális rezisztencia, és 

különösen az antibiotikumok emberi és 

állati használatának csökkentése a 

globális egészségszemlélet megelőző 

intézkedései révén; 

 

Módosítás  61 

Rendeletre irányuló javaslat 

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

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 hc) az energiatermelési- és elosztási 

lánc dekarbonizálása; 

 

Módosítás  62 

Rendeletre irányuló javaslat 

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

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 3a. a kémiailag veszélyes anyagok 

fenntarthatóbb alternatívákkal történő 

helyettesítésének előmozdítása. 

 

Módosítás  63 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 4 pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

4. A digitális hálózati infrastruktúra 

fejlesztése, különösen a nagyon nagy 

kapacitású digitális hálózatok telepítését 

támogató projektek révén. 

4. A digitális hálózati infrastruktúra 

fejlesztése, különösen a nagyon nagy 

kapacitású digitális hálózatok városokban 

és vidéki területeken való telepítését 

támogató projektek révén. 
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Módosítás  64 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 5 pont – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) vállalati projektek; b) kutatási és innovációs folyamatok, 

technológiaátadás és vállalkozások közötti 

együttműködés, mely az új, alacsony szén-

dioxid-kibocsátású gazdaságra, az 

éghajlatváltozással szembeni ellenálló 

képességre, az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodásra és a körforgásos 

gazdaságra összpontosít; 

 

Módosítás  65 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 5 pont – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) új hatékony gyógyászati termékek, 

beleértve a gyógyszereket, az 

orvostechnikai eszközöket és a fejlett 

terápiás gyógyszerkészítményeket. 

f) új hatékony gyógyászati termékek, 

beleértve a gyógyszereket, az 

orvostechnikai eszközöket, az e-

egészségügyet és a fejlett terápiás 

gyógyszerkészítményeket. 

 

Módosítás  66 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 11 pont – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) mikrofinanszírozás, szociális 

vállalkozások finanszírozása és szociális 

gazdaság; 

a) mikrofinanszírozás, szociális 

vállalkozások finanszírozása, női 

vállalkozás és szociális gazdaság; 

 

Módosítás  67 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 11 pont – i a pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ia) munkavállalók átcsoportosítása, 

átképzése, továbbképzése, oktatás és 

álláskeresési kezdeményezések a nagy 

szén-dioxid-kibocsátású gazdaságtól 

függő régiókban, valamint a 

karbonszegény gazdaságra való 

strukturális átállás által érintett 

régiókban. 

 

Módosítás  68 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 13 a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 13a. Tengerek és óceánok, a fenntartható 

kék gazdaság fejlesztése által, 

összhangban az integrált tengerpolitika 

célkitűzéseivel, különösen az alábbiak 

révén:  

 a) tengeri vállalkozási tevékenységek; 

 b) innovatív és versenyképes tengerészeti 

ágazat; 

 c) az óceánokkal kapcsolatos 

ismeretterjesztés és „kék pályák”; 

 d) a nemzetközi óceánpolitikai irányítás 

menetrendje; 

 e) tengeri felügyelet és tengeri biztonság; 

 f) határokon átnyúló együttműködés; 

 g) a fenntartható fejlesztési célok, 

különösen a 14. cél (Óceánok és tengerek 

védelme) megvalósítása. 

 

Módosítás  69 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 3 pont – 3.2 pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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3.2. Az éghajlat-politikai célkitűzések 

teljesítését támogató beruházások 

3.2. Az éghajlat-politikai célkitűzések 

teljesítését és a becsült szén-dioxid-

csökkentést támogató beruházások 

 

Módosítás  70 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 3 szakasz – 3.2 a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 3.2a A környezetvédelmi célkitűzések 

teljesítését támogató beruházások 

 

Módosítás  71 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 3 pont – 3.3 a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 3.2a Az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 

abszolút és relatív mértéke 

 

Módosítás  72 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 4 szakasz – 4.2 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 4.2. a) Energia: az uniós energiatermelés 

üvegházhatásúgáz-kibocsátására 

gyakorolt hatás; 

 

Módosítás  73 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 4 pont – 4.2 b pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 4.2b Energia: megtakarított energia 
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Módosítás  74 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 4 pont – 4.2 c pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 4.2c Energia: az üvegházhatásúgáz-

kibocsátás abszolút és relatív mértéke 

 

Módosítás  75 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 4 pont – 4.2 d pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 4.2. d) Energiahatékonyság 

 

Módosítás  76 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 4 szakasz – 4.5 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 4.5. a) Karbonszegény ipari termelés: az 

elkerült üvegházhatásúgáz-kibocsátás 

ellenőrzött mennyisége. 

 

Módosítás  77 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 4 pont – 4.5 b pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 4.5b Közlekedés: az üvegházhatásúgáz-

kibocsátás abszolút és relatív mértéke 
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