
 

AD\1118555HU.docx  PE595.736v02-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

Európai Parlament 
2014-2019  

 

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 
 

2016/0275(COD) 

28.2.2017 

VÉLEMÉNY 

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről 

a Költségvetési Bizottság részére 

az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek 

veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós 

garanciáról szóló 466/2014/EU határozat módosításáról szóló európai 

parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról 

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

Előadó: Salvatore Cicu 

 



 

PE595.736v02-00 2/21 AD\1118555HU.docx 

HU 

PA_Legam 



 

AD\1118555HU.docx 3/21 PE595.736v02-00 

 HU 

MÓDOSÍTÁSOK 

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

 

 

Módosítás  1 

Határozatra irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A harmadik országokkal új, 

eredményorientált, az uniós szakpolitikákat 

és eszközöket figyelembe vevő partnerségi 

keretet kell kidolgozni. Az új partnerségi 

keret részeként létre kell hozni a külső 

beruházási tervet az Unión kívüli régiók 

beruházásainak támogatására, a 

fenntartható fejlesztés céljának eléréséhez 

való hozzájárulás mellett. A külső 

beruházási tervnek emellett teljesítenie kell 

a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó 

fenntartható fejlesztési menetrend és a más 

külső tevékenységekre vonatkozó pénzügyi 

instrumentumok célkitűzéseit is. 

(2) A harmadik országokkal új, 

eredményorientált, az uniós szakpolitikákat 

és eszközöket figyelembe vevő partnerségi 

keretet kell kidolgozni. Az új partnerségi 

keret részeként létre kell hozni a külső 

beruházási tervet az Unión kívüli régiók 

beruházásainak támogatására, az inkluzív 

és fenntartható fejlesztéshez, a jólét 

megteremtéséhez és a fenntartható 

fejlesztési célok eléréséhez való 

hozzájárulás mellett. A külső beruházási 

tervnek emellett teljesítenie kell a 2030-ig 

tartó időszakra vonatkozó fenntartható 

fejlesztési menetrend és a más külső 

tevékenységekre vonatkozó pénzügyi 

instrumentumok célkitűzéseit is. 

 

 

Módosítás  2 

Határozatra irányuló javaslat 

8 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8a) Az EBB további feladatok 

elvégzésére kapott megbízást, például az 

európai gazdasági diplomácia területén. 

Annak érdekében, hogy képes legyen 

ezeket teljesíteni, az EBB-nek elegendő 

pénzeszközökre van szüksége. A külső 

hitelezési megbízatáshoz tartozó 

garanciaalap sikere lehetővé teszi az EBB 
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számára konkrét eredmények elérését, 

valamint az uniós szintű hatás elérését 

harmadik országokban teljesített 

megfelelő projektek által, amelyek 

minimális költséggel járnak az uniós 

költségvetés számára. Az EBB, mint az 

Unió pénzügyi szerve megnövekedett 

feladatainak ismeretében fontos e sikeres 

eszköz megerősítése, és a Bizottságnak a 

2021–2028-as időszakra vonatkozó 

következő jogalkotási javaslat készítése 

során növelnie kell az EBB számára 

biztosított garanciaalap költségvetési 

előirányzatát. 

 

Módosítás  3 

Határozatra irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Annak érdekében, hogy a külső 

megbízatás megfelelő válaszintézkedéseket 

biztosíthasson a potenciálisan felmerülő 

kihívásokra és uniós prioritásokra, 

valamint stratégiai választ nyújthasson a 

migráció okainak kezelésére, az uniós 

garanciával fedezett EBB finanszírozási 

műveletek maximális felső összeghatárát a 

további 3 000 000 000 EUR-t kitevő 

opcionális összeg felszabadításával 32 300 
000 000 EUR-ra kell emelni. Az általános 

megbízatás alapján 1 400 000 000 EUR-t a 

menekültekre és a válság sújtotta 

területeken található befogadó 

közösségekre irányuló közszektorbeli 

projektekre kell elkülöníteni. 

(9) Annak érdekében, hogy a külső 

megbízatás megfelelő válaszintézkedéseket 

biztosíthasson a potenciálisan felmerülő 

kihívásokra és uniós prioritásokra, 

valamint stratégiai választ nyújthasson a 

migráció okainak kezelésére, az uniós 

garanciával fedezett EBB finanszírozási 

műveletek maximális felső összeghatárát 

38 500 000 000 euróra kell emelni. Az 

általános megbízatás alapján 1 400 000 000 

eurót a menekültekre és a válság sújtotta 

területeken található befogadó 

közösségekre irányuló közszektorbeli 

projektekre kell elkülöníteni. 

Indokolás 

A bizottsági javaslatnak közvetlen és azonnali hatása lenne egyéb uniós szakpolitikákra és 

prioritásokra. Ez ténylegesen szükségessé tenné az EBB éves tevékenységének jelentős 

csökkentését a keleti szomszédság országaiban, köztük Ukrajnában. A keleten folytatott éves 

tevékenységet mintegy 70%-os mértékben csökkenteni kellene a jelenlegi éves hitelnyújtási 

szinthez képest. Az Ázsia és Latin-Amerika, valamint Dél-Afrika vonatkozásában javasolt 

küszöbérték az éves tevékenységnek a jelenlegihez képest 50%-os mértékű csökkentését 

eredményezné. 
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Módosítás  4 

Határozatra irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) A megbízatás célkitűzéseit a 

migráció okainak kezelésére irányuló új 

célkitűzéssel kell kiegészíteni. 

(11) A megbízatás célkitűzéseit a 

migráció okainak kezelésére irányuló új 

célkitűzéssel kell kiegészíteni, és 

valamennyi, ezen új célkitűzés keretében 

finanszírozott projektnek összhangban 

kell állnia az Európai Unióról szóló 

szerződés (EUSZ) 21. cikkével. 

 

 

Módosítás  5 

Határozatra irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Biztosítani kell a migráció okainak 

kezelésére irányuló uniós 

kezdeményezésekkel – ezen belül a 

származási országukba visszatért 

migránsok fenntartható 

visszailleszkedéséhez nyújtott uniós 

támogatással – való komplementaritást és 

összehangolást. 

(12) Biztosítani kell a migráció okainak 

kezelésére irányuló uniós 

kezdeményezésekkel – ezen belül a 

származási országukba visszatért 

migránsok fenntartható 

visszailleszkedéséhez nyújtott uniós 

támogatással – való komplementaritást és 

összehangolást. Ezért az EBB-nek 

szorosan együtt kellene működnie az 

EKSZ-szel, és szükség esetén képesnek 

kellene lennie olyan érintett nemzetközi 

szervezetek bevonására, mint az IOM és 

az UNHCR. 

 

 

Módosítás  6 

Határozatra irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) Az ENSZ Éghajlat-változási 

Keretegyezménye keretében létrejött 

Párizsi Megállapodás elfogadását követően 

az EBB-nek törekednie kell a külső 

megbízatás keretében az éghajlatreleváns 

kiadások jelenlegi magas szintjének 

fenntartására, hozzájárulva ahhoz, hogy a 

fejlődő országokban eszközölt, 

éghajlatváltozással kapcsolatos 

beruházásainak aránya 2020-ig 25 %-ról 35 

%-ra emelkedjen. 

(13) Az ENSZ Éghajlat-változási 

Keretegyezménye keretében létrejött 

Párizsi Megállapodás elfogadását követően 

az EBB-nek törekednie kell a külső 

megbízatás keretében az éghajlatreleváns 

kiadások jelenlegi magas szintjének 

növelésére, hozzájárulva ahhoz, hogy a 

fejlődő országokban eszközölt, 

éghajlatváltozással kapcsolatos 

beruházásainak aránya – az éghajlati 

stratégiájában tett 

kötelezettségvállalásának megfelelően – 

2020-ig 25%-ról 35%-ra emelkedjen. 

Indokolás 

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

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

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

 

Módosítás  7 

Határozatra irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) Az EBB-nek saját eredménymérési 

keretén belül mutatókat kell kidolgoznia és 

végrehajtania a menekülteket és befogadó 

közösségeket támogató közszektorbeli és 

magánszektorbeli projektekre nézve. Ezért 

a Bizottság által az EBB finanszírozási 

műveleteiről az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak készítendő éves jelentésben 

értékelni kell az EBB finanszírozási 

műveletek által a migráció okainak 

kezeléséhez nyújtott hozzájárulást. 

(15) Az EBB-nek saját eredménymérési 

keretén belül mutatókat kell kidolgoznia és 

végrehajtania a menekülteket és befogadó 

közösségeket támogató közszektorbeli és 

magánszektorbeli projektekre nézve, 

beleértve az annak mérésére alkalmas 

mutatókat, hogy mennyiben járult hozzá 

egy adott projekt a fenntartható fejlesztési 

célok eléréséhez, a migráció kiváltó 

okainak kezeléséhez, valamint a befogadó 

közösségek civil társadalmának 

bevonásához. A Bizott ság által az EBB 

finanszírozási műveleteiről az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak készítendő 

éves jelentésben értékelni kell az EBB 

finanszírozási műveletek által a fenti 

tényezők kezeléséhez nyújtott 

hozzájárulást, biztosítva a teljes 
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elszámoltathatóságot és átláthatóságot. Az 

EBB-nek javítania kell az információkhoz 

való megfelelő hozzáférést nemcsak az 

Európai Parlament és más intézmények, 

hanem a nyilvánosság számára is, 

különös tekintettel a szerződések és az 

alvállalkozói szerződések rendszerére, 

valamint az EBB által finanszírozott 

projektekkel kapcsolatos pénzügyi 

adatokra. 

 

Módosítás  8 

Határozatra irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) A megbízatás időszakában 

esetlegesen előforduló, uniós külső 

politikai prioritásként elismert sürgős 

helyzetek és válsághelyzetek kezeléséhez 

szükséges esetekben 10 %-ról 20 %-ra kell 

emelni az EBB által a megbízatás 

időszakában végzett, régiók közötti 

átcsoportosítás felső határát. Nem 

csoportosítható át a magánszektorbeli 

megbízatás céljaira biztosított 2 300 000 

000 EUR és a közszektorbeli projektekre 

vonatkozó 1 400 000 000 EUR, mert ezen 

összegek célja a migráció okainak 

kezelése. 

(16) A megbízatás időszakában 

esetlegesen előforduló, uniós külső 

politikai prioritásként elismert sürgős 

helyzetek és válsághelyzetek kezeléséhez 

szükséges esetekben 10 %-ról 20 %-ra kell 

emelni az EBB által a megbízatás 

időszakában végzett, régiók közötti 

átcsoportosítás felső határát. Az EBB-nek 

valamennyi átcsoportosítási határozatról 

értesítenie kell az Európai Parlamentet 

indokoló jelentés és hatásvizsgálat 

benyújtása révén. Nem csoportosítható át 

a magánszektorbeli megbízatás céljaira 

biztosított 2 300 000 000 EUR és a 

közszektorbeli projektekre vonatkozó 1 

400 000 000 EUR, mert ezen összegek 

célja a migráció okainak kezelése. 

 

 

Módosítás  9 

Határozatra irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) A támogatásra jogosult régiók és 

országok és potenciálisan támogatásra 

jogosult régiók és országok jegyzékét a 

(17) A támogatásra jogosult régiók és 

országok és potenciálisan támogatásra 

jogosult régiók és országok jegyzékét a 
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magas jövedelmű és jó hitelminősítésű 

országok (Brunei, Izland, Izrael, 

Szingapúr, Chile és Dél-Korea) kizárásával 

módosítani kell. Emellett a potenciálisan 

jogosult régiók és országok jegyzékét ki 

kell egészíteni Iránnal. 

legnagyobb fejlesztési hatás elérésére 

törekedve kell kialakítani, és a magas 

jövedelmű és jó hitelminősítésű országok 

(Brunei, Izland, Izrael, Szingapúr, Chile és 

Dél-Korea) kizárásával módosítani kell. 

Emellett a potenciálisan jogosult régiók és 

országok jegyzékét ki kell egészíteni 

Iránnal. 

 

 

Módosítás  10 

Határozatra irányuló javaslat 

17 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (17a) Az Európai Tanács hangsúlyozta 

az EBB által az Unió külső gazdasági 

kapcsolatai terén betöltött kulcsszerepet, 

és 2014. márciusi 20–21-i ülésén arra 

hívta fel az EBB-t, hogy „biztosítson 

további hozzájárulást az európai cégek 

nemzetközivé tételének és 

versenyképességének” fejlesztéséhez. A 

finanszírozáshoz való hozzáférés az egyik 

legsürgetőbb kihívás a kis- és 

középvállalkozások számára. Az EBB-nek 

ezért stratégiát kell kialakítania a kkv-k 

finanszírozáshoz való hozzáférésének 

kiterjesztésére és javítására, többek között 

a kereskedelmi eljárások egyszerűsítésére 

irányuló olyan programok és 

kezdeményezések révén, mint az európai 

Progress mikrofinanszírozási eszköz és a 

kkv-k európai kereskedelmi 

tevékenységeinek finanszírozására 

irányuló új eszközök. A kis- és 

középvállalkozásokhoz és 

mikrovállalkozásokhoz való proaktívabb 

hozzáállásra vonatkozó követelményeket 

kell továbbá kialakítani az EBB-

pénzalapokat folyósító közvetítő bankok 

számára, valamint tovább kell fejleszteni 

az EBB közvetítők révén nyújtott hitelei 

által kifejtett helyi gazdasági és társadalmi 

hatás felmérésének áttekinthetőségét. 
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Módosítás  11 

Határozatra irányuló javaslat 

17 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (17b) Az EBB éghajlatvédelemmel 

kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó 

mennyiségi célértékeinek végrehajtása jó 

úton halad. Az EBB elkötelezett amellett, 

hogy az éghajlatváltozás elleni fellépésre 

megnövelt figyelmet fordítson a fejlődő 

országokban, 2020-ra akár 35%-os 

arányban. Annak érdekében, hogy az 

EBB számára lehetővé váljék e cél elérése, 

a regionális felső határok keretén belül 

megfelelő finanszírozást kell 

rendelkezésre bocsátani, máskülönben az 

EBB-nek csökkentenie kell ázsiai és latin-

amerikai tevékenységeit, tehát olyan 

régiókban, amelyekben hagyományosan 

igen aktív volt az éghajlatváltozás elleni 

küzdelem finanszírozása terén. 

 

Módosítás  12 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

466/2014/EU határozat 

2 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A 2014 és 2020 közötti teljes 

időszakra vonatkozóan az uniós 

garanciával fedezett EBB-finanszírozási 

műveletek felső összeghatára 32 300 000 

000 EUR. Az eredetileg finanszírozási 

műveletekre előirányzott, de később törölt 

összegeket nem kell levonni a felső 

összeghatárból. 

(1) A 2014 és 2020 közötti teljes 

időszakra vonatkozóan az uniós 

garanciával fedezett EBB-finanszírozási 

műveletek felső összeghatára 38 500 000 

000 EUR. Az eredetileg finanszírozási 

műveletekre előirányzott, de később törölt 

összegeket nem kell levonni a felső 

összeghatárból. 
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Módosítás  13 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

 466/2014/EU határozat 

2 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az általános megbízatás maximális 

összege 30 000 000 000 EUR, ebből 1 400 

000 000 EUR-t a menekültekre és a 

befogadó közösségekre irányuló 

közszektorbeli projektekre kell 

elkülöníteni; 

a) az általános megbízatás maximális 

összege 36 200 000 000 EUR, ebből 2 500 

000 000 eurót a menekültekre és a 

befogadó közösségekre, valamint a 

migráció kiváltó okainak kezelésére 
irányuló közszektorbeli projektekre kell 

elkülöníteni; 

 

 

 

Módosítás  14 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont 

466/2014/EU határozat 

3 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Annak biztosítása érdekében, hogy a 

magánszektor beruházásai a lehető 

legnagyobb mértékű fejlesztési hatással 

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

pontjának megfelelően – a helyi 

beruházások támogatása révén a 

kedvezményezett országok helyi 

magánszektorának erősítésére kel 

törekednie. Az (1) bekezdésben 

meghatározott általános célkitűzéseket 

támogató EBB-finanszírozási 

műveleteknek törekedniük kell arra, hogy 

növeljék az uniós kkv-k beruházási 

projektjeinek támogatását. Annak 

érdekében, hogy monitoring alá vonja a 

forrásoknak az érintett kkv-k támogatására 

való felhasználását, az EBB a pénzügyi 

közvetítőkre és a kedvezményezettekre is 

érvényes jelentéstételi kötelezettséget 

előíró megfelelő szerződéses 

Annak biztosítása érdekében, hogy a 

magánszektor beruházásai a lehető 

legnagyobb mértékű fejlesztési hatással 

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

pontjának megfelelően – a helyi 

beruházások támogatása révén a 

kedvezményezett országok helyi 

magánszektorának erősítésére kell 

törekednie, és hozzá kell járulnia a 

magánvállalkozások és a beruházások 

számára kedvező feltételek 

megteremtéséhez. Az (1) bekezdésben 

meghatározott általános célkitűzéseket 

támogató EBB-finanszírozási 

műveleteknek törekedniük kell arra, hogy 

növeljék az uniós kkv-k beruházási 

projektjeinek támogatását. Az EBB 

finanszírozási műveleteinek hozzá kell 

járulniuk ahhoz, hogy a kkv-k jobban 

hozzáférjenek az Unión kívüli 
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követelményeket állapít meg és tart fenn. partnerországok piacaihoz és jobban 

integrálódjanak a globális értékláncokba, 

továbbá elő kell segíteniük az uniós 

vállalatok nemzetközivé válásának és 

versenyképességének előmozdítását. 
Annak érdekében, hogy monitoring alá 

vonja a forrásoknak az érintett kkv-k 

támogatására való felhasználását, az EBB a 

pénzügyi közvetítőkre és a 

kedvezményezettekre is érvényes 

jelentéstételi kötelezettséget előíró 

megfelelő szerződéses követelményeket 

állapít meg és tart fenn; Az EBB 

megkísérli feltárni a kkv-k 

finanszírozáshoz jutásának akadályait és 

gondoskodik azok leküzdéséről. 

 

 

Módosítás  15 

Határozatra irányuló javaslat 

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

466/2014/EU határozat 

3 cikk – 6 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 ba) A 3. cikk (6) bekezdésének helyébe 

a következő szöveg lép: 

„(6)  Az (1) bekezdés b) pontjában 

meghatározott általános célkitűzéseket 

szolgáló EBB-finanszírozási műveletekkel 

túlnyomórészt a következő területek 

beruházási projektjei támogathatók: 

közlekedés, energetika, környezeti 

infrastruktúra, információs és 

kommunikációs technológia, egészségügy 

és oktatás. Ez magában foglalja az energia 

megújuló forrásokból való előállítását és 

integrálását, az alacsonyabb szén-dioxid-

kibocsátású technológiákra és 

üzemanyagokra való átállást lehetővé tévő 

energiarendszer-átalakítást, a fenntartható 

energiabiztonságot és energetikai 

infrastruktúrát – beleértve a gáz 

kitermelését és az uniós energiapiacra 

szállítását, valamint a vidéki területek 

„(6)  Az (1) bekezdés b) pontjában 

meghatározott általános célkitűzéseket 

szolgáló EBB-finanszírozási műveletekkel 

túlnyomórészt a következő területek 

beruházási projektjei támogathatók: 

közlekedés, energetika, környezeti 

infrastruktúra, információs és 

kommunikációs technológia, egészségügy 

és oktatás. Ez magában foglalja az energia 

megújuló forrásokból való előállítását és 

integrálását, az energiahatékonysági 

intézkedéseket, az alacsonyabb szén-

dioxid-kibocsátású technológiákra és 

üzemanyagokra való átállást lehetővé tévő 

energiarendszer-átalakítást, a fenntartható 

energiabiztonságot és energetikai 

infrastruktúrát, valamint a vidéki területek 

villamosítását szolgáló infrastruktúrát, 
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villamosítását szolgáló infrastruktúrát is –, 

továbbá a környezetvédelmi 

infrastruktúrát, így például a vízellátást és a 

szennyvíztisztítást, valamint a 

környezetbarát infrastruktúrát, továbbá a 

távközlést és a szélessávú hálózati 

infrastruktúrát. 

továbbá a környezetvédelmi 

infrastruktúrát, így például a vízellátást és a 

szennyvíztisztítást, valamint a 

környezetbarát infrastruktúrát, továbbá a 

távközlést és a szélessávú hálózati 

infrastruktúrát.” 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&from=HU) 

Indokolás 

Nem helyénvaló, hogy az uniós garancia kiterjedjen a gáz kitermelésére és szállítására, mivel 

ez fosszilis tüzelőanyagok támogatását jelenti. A határozatnak át kell ültetnie az Európai 

Tanács 2013. május 22-i következtetéseit, amelyek értelmében fokozatosan ki kell vezetni a 

környezeti vagy gazdasági szempontból káros támogatásokat, ideértve a fosszilis 

tüzelőanyagokra vonatkozókat. 

 

 

Módosítás  16 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont 

466/2014/EU határozat 

3 cikk – 7 bekezdés – 4 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az EBB műveleteinek többek között 

magukban kell foglalniuk az Unió 

éghajlatváltozással kapcsolatos 

célkitűzéseinek elérése szempontjából 

káros projektek finanszírozásának 

fokozatos megszüntetésére irányuló 

konkrét intézkedéseket, valamint 

fokozniuk kell a megújuló 

energiaforrások és az energiahatékonyság 

támogatására irányuló erőfeszítéseket. 

 

Módosítás  17 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont 

466/2014/EU határozat 

3 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az (1) bekezdés d) pontjában 

meghatározott általános célkitűzéseket 

támogató EBB-finanszírozási műveletek a 

migráció okait kezelő olyan beruházási 

projekteket támogathatnak, amelyek 

hozzájárulnak a kedvezményezett országok 

hosszú távú gazdasági ellenálló 

képességéhez és fenntartható fejlődéséhez. 

Az EBB finanszírozási műveleteinek 

feladata különösen a migránsok 

beáramlása nyomán megnövekedett 

infrastrukturális és kapcsolódó 

szolgáltatási igények kielégítése, valamint 

a befogadó és menekült közösségek 

munkalehetőségeinek ösztönzése a 

gazdasági integráció előmozdítása és a 

menekültek önellátóvá válása érdekében. 

Az (1) bekezdés d) pontjában 

meghatározott általános célkitűzéseket 

támogató EBB-finanszírozási műveletek a 

migráció okait kezelő olyan beruházási 

projekteket támogathatnak, amelyek 

hozzájárulnak a kedvezményezett országok 

hosszú távú gazdasági ellenálló 

képességéhez és fenntartható fejlődéséhez, 

beleértve a humanitárius fellépés 

megerősítését, valamint támogatás 

biztosítását az infrastruktúra kiépítése és 

munkahelyteremtés céljából, egyúttal 

biztosítva a fenntartható fejlesztési 

céloknak való megfelelést. Az EBB 

finanszírozási műveleteinek feladata a 

megnövekedett infrastrukturális és 

közlekedési, energetikai – beleértve az 

energiához való hozzáférést –, illetve 

telekommunikációs igények kielégítése, 

mivel ezek a projektek jelentős mértékben 

növelik a kereskedelem lehetőségeit, és 

ösztönzőleg hathatnak a kkv-k 

nemzetközivé válására, különösen a 

hátrányos földrajzi adottságú régiókban, 

de az olyan ágazatok lehetőségeit is 

kiaknázzák, mint a mezőgazdaság, a zöld 

technológiák, a kutatás és fejlesztés, a 

tulajdonjogok, a humanitárius fellépés 

megerősítése, valamint az oktatás és a 

tisztességes munkahelyek létrehozásának 

támogatása a befogadó és menekült 

közösségekben, a gazdasági integráció 

előmozdítása és a menekültek önellátóvá 

válása érdekében, teljeskörűen tiszteletben 

tartva az emberi jogokat, különösen a 

munkajogot, a szociális jogokat és a 

jogállamiságot. 

 

Módosítás  18 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont 

466/2014/EU határozat 

3 cikk – 8 bekezdés – b pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a közszektor, ideértve az 

önkormányzatokat és a közszektorbeli 

intézményeket, a jelentősen megnövekedett 

igények kezelésére szolgáló infrastruktúra 

és szolgáltatások terén.”; 

b) a közszektor, ideértve az 

önkormányzatokat és a közszektorbeli 

intézményeket, a jelentősen megnövekedett 

igények kezelésére szolgáló infrastruktúra 

és szolgáltatások terén, különös tekintettel 

az egészségügyi ellátásra, illetve a 

gyermekek részére szánt külön 

létesítményekre, valamint a higiéniai 

feltételek biztosítására és az iskolai 

oktatásra; 

Indokolás 

A migráns gyermekek és családtagjaik szükségletei közül kiemelkedik az orvosi ellátás, 

különösen a gyermekek ellátása, a megfelelő higiéniai ellátás révén történő sikeres 

betegségmegelőzés, valamint az iskolai oktatás biztosítása. 

 

 

Módosítás  19 

Határozatra irányuló javaslat 

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

 466/2014/EU határozat 

3 cikk – 8 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) a cikk a következő bekezdéssel 

egészül ki: 

 (8a) A harmadik országokban 

folyamatban lévő, a kis- és 

középvállalkozásokkal kapcsolatos 

programokat úgy kell előkészíteni, hogy 

azok a globális ellátási láncokba 

integrálhatóak lehessenek, míg különösen 

a keleti és déli szomszédság területein az 

ilyen EBB-programokat a kis- és 

középvállalkozásoknak az európai 

értékláncokba való integrálása felé kell 

irányítani. 
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Módosítás  20 

Határozatra irányuló javaslat 

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

466/2014/EU határozat 

3 cikk – 8 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 cb) a cikk a következő bekezdéssel 

egészül ki: 

 (8b) Az EBB-nek biztosítania kell, hogy 

az EBB által társfinanszírozott 

projektekben részt vevő vállalatok 

számára előírás legyen az egyenlő díjazás 

és a bérek átláthatósága elvének, valamint 

a nemek közötti egyenlőség elvének 

betartása a 2006/54/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelvben1a 

foglaltaknak megfelelően, továbbá az 

EBB projektfinanszírozással kapcsolatos 

határozatainak figyelembe kell venniük a 

pályázó vállalatok vállalati társadalmi 

felelősségvállalás területén végzett 

tevékenységét; 

 ______________ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

2006. július 5-i 2006/54/EK irányelve a 

férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és 

egyenlő bánásmód elvének a 

foglalkoztatás és munkavégzés területén 

történő megvalósításáról (HL L 204., 

2006.7.26., 23. o.). 

 

 

 

Módosítás  21 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont 

466/2014/EU határozat 

11 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) Az EBB-nek mutatókat kell 

kidolgoznia és végrehajtania a migráció 

b) Az EBB-nek az érdekelt felekkel és 

a civil társadalommal részletekbe menően 



 

PE595.736v02-00 16/21 AD\1118555HU.docx 

HU 

okainak kezelésére irányuló stratégiai 

válaszintézkedéseket biztosító projektek 

tekintetében; 

és rendszeresen konzultálva és 

együttműködve mutatókat kell kidolgoznia 

és végrehajtania a migráció okainak 

kezelésére irányuló stratégiai 

válaszintézkedéseket biztosító projektek 

tekintetében; 

 

 

Módosítás  22 

Határozatra irányuló javaslat 

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

 466/2014/EU határozat 

11 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 aa) a c) pont helyébe a következő 

szöveg lép: 

„c) annak értékelése, hogy az EBB-

finanszírozási műveletek mennyiben 

járulnak hozzá az Unió külső politikai és 

stratégiai céljainak a megvalósításához, 

figyelembe véve az 5. cikkben említett 

regionális technikai operatív 

iránymutatásokat is; 

„c) annak értékelése, hogy az EBB-

finanszírozási műveletek mennyiben 

járulnak hozzá az Unió külső politikai és 

stratégiai céljainak a megvalósításához, 

illetve, hogy mennyiben koherensek más 

uniós szakpolitikákkal. 

 A Bizottság az Európai Külügyi 

Szolgálattal (EKSZ) együttműködve 

keretrendszert és módszertant dolgoz ki, 

amely alapján az EBB évente jelentést 

készít a közösségi garancia alá tartozó 

műveleteiről és az Unió külső fellépéseire 

nézve irányadó, az EUSZ 21. cikkében 

említett általános elveknek való 

megfelelésükről. E jelentéstétel fő célja az 

EUSZ szerinti kötelezettségek és a 21. 

cikkben foglalt rendelkezések EBB általi 

betartásának nyomon követése, ideértve az 

emberi jogok tiszteletben tartását és 

előmozdítását, a szegénység felszámolását, 

valamint a környezeti kockázatok 

kezelését. 

 A módszertant a Bizottság és az EKSZ az 

e módosító határozat hatálybalépése utáni 

első évben dolgozza ki, és az emberi 

jogokra vonatkozó uniós stratégiai 
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keretben és cselekvési tervben 

megfogalmazott kérés szerint az EBB által 

az emberi jogi normáknak való megfelelés 

tekintetében tett jelentésre fog épülni. 

 A Bizottság az EBB éves jelentése alapján 

évente saját értékelést készít az Európai 

Parlament számára az EBB által nyújtott 

információkra vonatkozóan, és adott 

esetben változtatásokat javasol az EBB 

által követett politikák és eljárások 

tekintetében, amely változtatásokat – a 

Parlament vonatkozó véleményének 

figyelembevételével – a tagállamok 

fogadják el. Az Európai Bizottság és az 

Európai Parlament arra vonatkozó 

esetleges ajánlásait, hogy miként lehetne e 

célból javítani az EBB jelentéseit, a 

regionális technikai operatív 

iránymutatások aktualizálása során 

figyelembe kell venni.” 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&from=HU) 

Indokolás 

Az EBB Unión kívüli hitelezésével kapcsolatos fő aggály továbbra is az, hogy mennyiben 

valósulnak meg a helyszínen a külső megbízatásban rögzített előírások. Ennek 

vonatkozásában kiemelten fontos lenne az EUSZ 21. cikkének való megfelelést értékelő 

mechanizmus kialakítása, arra indítva ezzel az EBB-t, hogy hatékony átvilágítási eljárásokat 

hozzon létre és hajtson végre a bank által támogatott műveletek tekintetében az emberi 

jogokra, a szegénység felszámolására és a környezetre gyakorolt potenciális hatásukat 

érintően. 

 

 

Módosítás  23 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)  

466/2014/EU határozat 

11 cikk – 2 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 5a. a 11. cikk (2) bekezdése a 

következőképpen módosul: 

(2) A Bizottságnak az (1) bekezdésben (2) A Bizottságnak az (1) bekezdésben 
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említett jelentéstétele céljából az EBB 

benyújtja a Bizottságnak az e határozat 

keretében végrehajtott EBB-finanszírozási 

műveletekről szóló éves jelentéseket, 

amelyek minden szükséges elemet 

tartalmaznak ahhoz, hogy a Bizottság az 

(1) bekezdésnek megfelelően elvégezhesse 

a jelentéstételt. Az EBB olyan 

információkat is benyújthat a Bizottságnak, 

amelyek az Európai Parlament és a Tanács 

számára relevánsak az EBB külső 

tevékenységének átfogó áttekintéséhez. 

említett jelentéstétele céljából az EBB 

benyújtja a Bizottságnak az e határozat 

keretében végrehajtott EBB-finanszírozási 

műveletekről szóló éves jelentéseket, 

amelyek minden szükséges elemet 

tartalmaznak ahhoz, hogy a Bizottság az 

(1) bekezdésnek megfelelően elvégezhesse 

a jelentéstételt. Az EBB olyan 

információkat is benyújthat a Bizottságnak, 

amelyek az Európai Parlament és a Tanács 

számára relevánsak az EBB külső 

tevékenységének átfogó áttekintéséhez. Az 

éves jelentések alapján az Európai 

Parlament ajánlásokat fogalmazhat meg 

az EBB számára a különböző 

folyamatban lévő projektekkel 

kapcsolatban. 

 

 

 

Módosítás  24 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont 

466/2014/EU határozat 

20 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság 2021. december 31-ig végleges 

értékelő jelentést terjeszt az Európai 

Parlament és a Tanács elé e határozat 

alkalmazásáról. 

A parlamenti ellenőrzés erősítése 

érdekében az EBB irányítási struktúráját 

az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

(ESBA) megerősített irányítási 

rendszerével összhangban át kell 

szervezni. A Bizottság 2017. december 31-

ig információkkal szolgál ezen átszervezés 

végrehajtásáról. Az EBB tájékoztatja az 

Európai Parlamentet beruházási 

döntéseiről, és olyan hatásvizsgálatokat 

nyújt be, amelyek ismertetik a tervezett 

projektek megfelelőségét a fenntartható 

fejlesztési céloknak és a Párizsi 

Megállapodásnak, valamint jelentést tesz 

közzé bármely finanszírozott programról, 

a belső vizsgálatok eredményéről, 

tevékenységei és programjai 

kiválasztásáról, felülvizsgálatáról és 

értékeléséről, egyértelműen mérhető 
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indikátorok alapján, valamint minden 

egyes finanszírozott projekt esetében az 

előzetes értékelések és utólagos jelentések 

során alkalmazott módszerekről és azok 

eredményeiről, tiszteletben tartva a 

magánszektorbeli szereplők üzleti 

adatainak bizalmasságát, különösen a 

benyújtott projektek elutatításának 

indoklását illetően. 

 A Bizottság 2021. december 31-ig 

végleges értékelő jelentést nyújt be az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e 

határozat alkalmazásáról. 
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