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RÖVID INDOKOLÁS 

Annak biztosítása érdekében, hogy a Parlament vezető szerepet játszhasson a többéves 

pénzügyi keretről szóló tárgyalások során, a jelentések és a vélemények tekintetében 

ambiciózus határidőket határoztak meg. Ez azt a célt szolgálja, hogy a parlamenti viták ősszel 

megkezdődhessenek. Emiatt a szövegezési folyamat során a szokásosnál kevesebb idő jutott a 

kollégákkal és az érintettekkel folytatott konzultációra. E jelentést tehát első javaslatnak kell 

tekinteni, amely tovább fog bővülni a következő hetek során, amikor mindenkinek több idő 

áll majd rendelkezésére, hogy reagáljon a Bizottság InvestEU programról szóló javaslatára. 

Mindenekelőtt megjegyezzük, hogy örömmel fogadjuk a javaslatot. Bár az ESBA és a többi 

program az utóbbi években rendkívül sikeresnek bizonyult a kockázatok kezelésében és az 

uniós gazdaság számára szükséges beruházások mobilizálásában (különös tekintettel arra az 

időszakra, amikor a tagállamok éppen kilábaltak az egy évtizeddel ezelőtt kezdődött 

gazdasági visszaesésből), továbbra is fennállnak olyan piaci problémák, amelyek bizonyos 

területeken akadályozzák a beruházásokat, a beruházási ráták pedig – a közelmúltban 

tapasztalt erőteljes javulás ellenére is – továbbra is alulmúlják a 2009-es szintet. Mindez egy 

olyan időszakban történik, amikor az Unió gazdaságának várhatóan komoly fenyegetésekkel 

kell szembenéznie. Az Egyesült Királyság azon döntése, hogy kilép az Európai Unióból, már 

eddig is jelentős bizonytalanságot jelentett sok uniós vállalkozás számára, elsősorban azokra 

nézve, akik az Egyesült Királyság piacával folytatott rendszeres kereskedelemtől függnek, és 

akik közül sokan üzleti tevékenységeik során napi rendszerességgel lépik át az Egyesült 

Királyság határát. Ugyanakkor az egyre inkább befelé forduló, protekcionista Egyesült 

Államok is komoly fenyegetést jelent számos uniós vállalat számára, különösen amiatt, hogy 

az Egyesült Államok elnöke vámot vetett ki bizonyos termékekre, például az alumíniumra és 

az acélra. Fontos, hogy az Unióban jelentős mértékben emelni kell a beruházások szintjét 

annak érdekében, hogy vállalkozásaink a lehető legjobban tudják kezelni a lehetséges 

következményeket, és az InvestEU e tekintetben nagy hatást tud gyakorolni. 

Ami magát a javaslatot illeti: a 2021–2027 közötti időszakra a belső fellépésekhez biztosított 

egységes beruházástámogatási mechanizmus felé történő elmozdulás üdvözlendő lépés, amely 

jelentősen egyszerűsítheti majd az Unió pénzügyi eszközeit. Az egyszerűsítés kulcsszó, és 

fontos garantálni, hogy ténylegesen megvalósuljon: az InvestEU program nem járhat újabb 

bonyodalmakkal és nehézségekkel a projektgazdák és a befektetők számára, és mindenképpen 

valódi egyszerűsítést kell eredményeznie. 

Az InvestEU az ESBA sikereire épít. melyet a pénzügyi válság után hoztak létre, és azokon a 

gazdasági területeken segítette beruházások elindítását, ahol erre a legnagyobb szükség volt. 

A cél az volt, hogy a kezdetektől a befejezésig 315 milliárd EUR értékű beruházás valósuljon 

meg. Ezt a célt várhatóan hamarosan elérjük, elsősorban a magántőkének köszönhetően. 

Ennek az összegnek közel egyharmadát (28%) fordították az európai kkv-k finanszírozására, 

körülbelül 22%-át pedig kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységekre. További 22% 

energiaügyi projektekhez került. Fontos, hogy az InvestEU átvegye és fenntartsa az ESBA 

sikeres elemeit, és emellett biztosítsa a különböző eszköztípusok esetében szükséges 

rugalmasságot. Az, hogy egy ernyőprogramról van szó, nem szükségszerűen jelenti 

egyenmegközelítés alkalmazását: fontos, hogy a megközelítés helyes legyen, különös 
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tekintettel a K+F+I és a kkv-k finanszírozására, amelynek az olyan eszközök kapcsán levont 

tanulságokon kell alapulnia, mint a COSME és az InnovFin. 

A Bizottság javaslatának bizonyos módosításai ezt szolgálják. Az addicionalitás kapcsán 

megemlítendő, hogy az ESBA a kockázatosabb projektekre fókuszált, vagyis azokra, amelyek 

esetében másképp nem valósult volna meg a beruházás. Fontos garantálni, hogy az InvestEU 

ebben az értelemben is addicionalitást biztosítson, mégpedig úgy, hogy – tekintettel az 

InvestEU eltérő hatókörére – a magasabb kockázat esetében bizonyos rugalmasságot tegyen 

lehetővé. Az előadó ezért egészítette ki a dokumentumot az addicionalitásról szóló cikkel. 

Az irányítóbizottság bevezetésével az ESBA-ra jellemző irányítási szerkezetekhez történő 

közelítés valósul meg. Az irányítóbizottság felállításának célja, hogy garantálja a szakpolitika 

és a bankszakma megfelelő egyensúlyát a program irányírása terén, valamint biztosítsa a 

Bizottság, az EBB és a végrehajtó partnerek képviseletét és az Európai Parlament által 

kinevezett szakértő részvételét. Ez a bizottsági javaslathoz képest jobb egyensúlyt biztosít az 

InvestEU stratégiai döntéshozatalában. 

Végezetül örömmel fogadnánk, ha az EBB csoport szerepe egyértelműbb lenne, ahogy ez az 

ESBA esetében is sikeresen megvalósult. Az EBB a Szerződéseken alapuló bank, amely 

jelentős tapasztalattal rendelkezik a pénzügyi eszközök végrehajtásának terén, és az egyetlen 

olyan pénzügyi intézmény, amely az összes tagállamot és uniós szakpolitikát lefedi. Mivel 

szükség van kisebb léptékű projektekre is, üdvözöljük az egyéb végrehajtó partnerek (például 

nemzeti fejlesztési bankok) bevonásának lehetőségét is.  

MÓDOSÍTÁS: 

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 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 

(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. Így tehát annak 

ellenére, hogy beruházások GDP-hez 

viszonyított aránya ma már javul az 

Unióban, még mindig elmarad a jelentős 

gazdasági fellendülés időszakában 

elvárhatótól, nem tudja ellensúlyozni a 

több éven át tartó beruházási hiányt, és a 
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szintek és beruházási előrejelzések a 

technológiai változás és a globális 

versenyképesség fényében nem felelnek 

meg az Unió – többek között az 

innovációra, a készségfejlesztésre, az 

infrastruktúrára és a kis- és 

középvállalkozásokra (kkv-k) irányuló – 

strukturális beruházási igényeinek, és nem 

elegendők az olyan kulcsfontosságú 

társadalmi kihívások kezeléséhez, mint a 

fenntarthatóság vagy a népesség 

elöregedése. Következésképpen a piaci 

hiányosságok és az optimálistól elmaradó 

beruházási helyzetek kezeléséhez további 

támogatásra van szükség annak érdekében, 

hogy a célágazatokban csökkenjen a 

beruházási hiány és megvalósíthatók 

legyenek az Unió szakpolitikai 

célkitűzései. 

növekedés továbbra is egyenlőtlenül oszlik 

meg a tagállamok között. Ennél is 

fontosabb, hogy a jelenlegi beruházási 

szintek és beruházási előrejelzések a 

technológiai változás és a globális 

versenyképesség fényében nem felelnek 

meg az Uniónak a hosszú távú növekedési 

ráta fenntartásával kapcsolatos – többek 

között az innovációra, a kutatásra, a 

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. E tekintetben fontos, hogy az 

InvestEU program továbbra is támogassa 

az olyan, egyébként nehezen 

finanszírozható projekteket, amelyek 

hosszú távú gazdasági, környezetvédelmi 

és társadalmi előnyökkel szolgálnak az 

európai polgárok számára. 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az értékelések kiemelték, hogy a 

2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó 

többéves pénzügyi kerethez kapcsolódó 

finanszírozási eszközök sokfélesége 

átfedéseket eredményezett. Ez a közvetítők 

és a végső kedvezményezettek számára is 

összetett helyzeteket teremtett azáltal, hogy 

különböző támogathatósági és jelentéstételi 

szabályoknak kellett megfelelniük. A 

szabályok összehangolatlansága 

(2) Az értékelések kiemelték, hogy a 

2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó 

többéves pénzügyi kerethez kapcsolódó 

finanszírozási eszközök sokfélesége 

átfedéseket eredményezett, és az európai 

strukturális és beruházási alapok Unió 

által létrehozott piaci eszközökkel való 

ötvözése tekintetében nem egyértelmű 

folyamatokhoz vezetett. Ez a közvetítők és 

a végső kedvezményezettek számára is 
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megakadályozta a különböző uniós 

források ötvözését is, pedig ez észszerű lett 

volna a különböző finanszírozási formákat 

igénylő projektek támogatásához. Ezért 

van szükség egyetlen alap – az InvestEU 

Alap – létrehozására, amelyen keresztül a 

finanszírozási lehetőségek egyetlen 

költségvetési garanciamechanizmusba 

történő integrálása és egyszerűsítése révén 

a végső kedvezményezettek számára 

hatékonyabban működő támogatást lehet 

biztosítani, ezáltal fokozva az uniós 

beavatkozás hatását az uniós költségvetésre 

háruló költségek csökkentése mellett. 

összetett helyzeteket teremtett azáltal, hogy 

különböző támogathatósági és jelentéstételi 

szabályoknak kellett megfelelniük. A 

szabályok összehangolatlansága 

megakadályozta a különböző uniós 

források ötvözését is, pedig ez észszerű lett 

volna a különböző finanszírozási formákat 

igénylő projektek támogatásához. Ezért 

van szükség egyetlen alap – az InvestEU 

Alap – létrehozására, amelyen keresztül 

addicionalitást, valamint a finanszírozási 

lehetőségek egyetlen költségvetési 

garanciamechanizmusba történő 

integrálása és egyszerűsítése révén a végső 

kedvezményezettek számára 

hatékonyabban működő támogatást lehet 

biztosítani, ezáltal fokozva az uniós 

beavatkozás hatását az uniós költségvetésre 

háruló költségek csökkentése mellett. 

 

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 

piaci stratégia, a „Tiszta energia minden 

európainak” kezdeményezéscsomag, a 

körforgásos gazdaságra vonatkozó uniós 

cselekvési terv, az alacsony kibocsátású 

mobilitás stratégiája, az európai védelmi 

stratégia és az európai űrstratégia. Az 

InvestEU Alap a beruházások és a 

finanszírozáshoz jutás támogatásával 

várhatóan kiaknázza és fokozza az említett 

egymást is erősítő stratégiák közötti 

szinergiákat. 

(3) Az elmúlt években az Unió 

stratégiákat fogadott el az egységes piac 

kiteljesítése, valamint a fenntartható 

növekedés és a munkahelyteremtés 

ösztönzése céljából. Az InvestEU Alap a 

beruházások és a finanszírozáshoz jutás 

támogatásával várhatóan kiaknázza és 

fokozza az említett stratégiák közötti 

szinergiákat. 
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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 és 

a digitalizáció, a tudományos kiválóság, az 

uniós gazdasági növekedés 

fenntarthatósága, az éghajlatváltozással 

szembeni küzdelmet célzó technológiák és 

innováció fejlesztése, a társadalom 

ellenálló képessége és a társadalmi 

befogadás, valamint az uniós tőkepiacok 

integrációja területén, 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, beleértve a stratégiai, 

hosszú távú gazdasági, társadalmi és 

környezeti előnyök biztosítását a 

kulcsfontosságú területeken, nagy 

hangsúlyt helyezve a kkv-k 

finanszírozáshoz való hozzáférésének 

jelentős javítására. 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) A finanszírozáshoz való hozzáférés 

továbbra is alapvető kérdés a kulturális és 

kreatív ágazatban működő vállalkozások 

számára. E rendkívül innovatív ágazat 

további fejlesztése érdekében a Kreatív 

Európa keretében létrehozott célzott 

garanciaeszköz megmarad, és az 

InvestEU program része lesz, mivel a jelek 

szerint sikeresen megszilárdította a 

kulturális és kreatív ágazatban működő 

vállalkozások pénzügyi kapacitását és 

versenyképességét. 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 b preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5b) Az InvestEU keretében és annak 

szakpolitikai keretein belül kínált 

különféle hitel- és tőketermékeknek a 

kockázatok széles körét kell fedezniük, 

ideértve különösen a kutatási, fejlesztési 

és innovációs, a digitalizációs és a kkv-kra 

vonatkozó szakpolitikai kereten belüli 

nagyon magas kockázatokat is, ahogyan a 

Horizont 2020 keretprogram InnovFin 

eszköze esetében is. 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 c preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5c) A kulturális és kreatív ágazat az 

európai gazdaság egyik legellenállóbb és 

leggyorsabban növekvő ágazata, amely a 

szellemi tulajdonból és az egyéni 

kreativitásból állít elő gazdasági és 

kulturális értéket. Az a tény azonban, 

hogy ezen ágazatokat jellemzően 
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immateriális javak alkotják, korlátozza a 

magánfinanszírozáshoz való 

hozzáférésüket. Az ágazatok előtt álló 

egyik legnagyobb kihívás tehát a 

finanszírozáshoz való hozzáférésük 

növelése, ami a beruházás, a fejlődés és a 

nemzetközi szintű verseny szempontjából 

elengedhetetlen. Az InvestEU 

programnak ezért meg kell könnyítenie a 

kulturális és kreatív ágazaton belül 

működő kkv-k és szervezetek 

finanszírozáshoz való hozzáférését. 

 

Módosítás  8 

 

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 a 

fenntartható növekedés, a beruházások és 

a foglalkoztatás előmozdítása érdekében, 

ezáltal hozzájárulva a jólét fokozásához, a 

környezet védelméhez és a méltányosabb 

jövedelemelosztáshoz az Unióban. Az 

InvestEU Alapon keresztül végrehajtott 

beavatkozásnak ki kell egészítenie a vissza 

nem térítendő támogatás útján biztosított 

uniós támogatást, és nem helyettesítheti 

azt. A beruházásoknak meg kell felelniük 

az addicionalitásra vonatkozó 

követelménynek, hogy a piaci 

hiányosságok vagy az optimálistól 

elmaradó beruházási helyzetek kezelhetők 

legyenek, és a beruházások törekedjenek a 

hosszú távú, minőségi foglalkoztatás, 

közinfrastruktúra és fenntartható 

növekedés megteremtésére. 

 

Módosítás  9 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 
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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. Ezért az 

InvestEU Alap kialakítása során a 

fenntartható fejlődés és a biztonság elveit 

kell alapul venni, és nem szabad 

támogatni a fosszilis tüzelőanyagokkal 

kapcsolatos beruházásokat, kivéve olyan 

kellően indokolt esetekben, amikor a 

beruházás hozzájárul az energiaunió 

célkitűzéseihez. 

 

Módosítás  10 

 

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 

(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 legalább 40%-át 

fordítják éghajlat-politikai célkitűzésekre. 

A megfelelő intézkedések az InvestEU 
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program előkészítése és végrehajtása során 

kerülnek meghatározásra, majd ezeket a 

kapcsolódó értékelések és felülvizsgálatok 

során újból megvizsgálják. 

program előkészítése és végrehajtása során 

kerülnek meghatározásra, majd ezeket a 

kapcsolódó értékelések és felülvizsgálatok 

során újból megvizsgálják. 

 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9a) A megújuló energiával kapcsolatos 

projektek tőkeköltségére való tekintettel az 

InvestEU Alapnak lehetővé kell tennie egy 

olyan innovatív garanciaeszköz 

alkalmazását, amely bizonyos 

tagállamokban csökkenti a szabályozási 

kockázatot és az ahhoz kapcsolódó magas 

tőkeköltséget. Ezt a lehetőséget önkéntes 

alapon kellene biztosítani. E célkitűzés 

elérése érdekében az InvestEU Alap adott 

esetben hozzájárul a [felülvizsgált 

megújulóenergia-irányelv] 3. cikkének (5) 

bekezdésében meghatározottaknak 

megfelelő, megújuló energiával 

kapcsolatos beruházásokat elősegítő 

kerethez, ideértve az [irányítási rendelet] 

27a. cikkében létrehozott finanszírozási 

mechanizmust is. 

Indokolás 

A Bizottságnak szinergiákat kell biztosítania a megújuló energiaforrások költséghatékony 

kifejlesztésének támogatására létrehozott különböző európai eszközök között, és kerülnie kell 

az átfedéseket. Ha a Bizottság fontosnak és hatékonynak tartja, az InvestEU Alap ezt követően 

a megújulóenergia-ágazat más, hasonló célkitűzésekkel rendelkező meglévő vagy új 

platformjaihoz is hozzájárul. Ezt a megközelítést a Bizottság fenntartható finanszírozással 

foglalkozó magas szintű csoportja ajánlja, és korábban, hasonló projektek esetében a 

Világbank is alkalmazta. 

 

Módosítás  12 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 
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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 

rendelet]14 által előírt kritériumokat annak 

meghatározására, hogy egy gazdasági 

tevékenység környezeti szempontból 

fenntartható-e. 

(10) Az InvestEU Alap éghajlat-politikai 

célok, valamint a 2030-ig tartó időszakra 

vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai 

keretben foglalt ágazati 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 rendelet]14 által előírt 

kritériumokat annak meghatározására, 

hogy egy gazdasági tevékenység 

környezeti szempontból fenntartható-e. Az 

InvestEU programnak a fenntartható 

fejlesztési célok más vetületeinek 

végrehajtásához is hozzá kell járulnia. 

__________________ __________________ 

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

 

Módosítás  13 

 

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 

(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 

levegő, a talaj, a szárazföldi vizek és az 

óceánok szennyezése, 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 
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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 

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. 

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 

egységes módszertan alapján kell 

végrehajtani, amely összhangban van más 

uniós programok keretében kidolgozott, az 

éghajlat, a biológiai sokféleség és a 

légszennyezés kezelésére alkalmazott 

módszerekkel, hogy lehetővé tegye a 

beruházások által a természeti tőke 

alapvető elemeire, többek között a 

levegőre, a vízre, a talajra és a biológiai 

sokféleségre gyakorolt egyedi és együttes 

hatások értékelését. 

__________________ __________________ 

15 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/2284 irányelve (2016. december 14.) 

egyes légköri szennyező anyagok nemzeti 

kibocsátásainak csökkentéséről, a 

2003/35/EK irányelv módosításáról, 

valamint a 2001/81/EK irányelv hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 344., 

2016.12.17., 1. o.). 

15 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/2284 irányelve (2016. december 14.) 

egyes légköri szennyező anyagok nemzeti 

kibocsátásainak csökkentéséről, a 

2003/35/EK irányelv módosításáról, 

valamint a 2001/81/EK irányelv hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 344., 

2016.12.17., 1. o.). 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (12a) Ezenkívül az InvestEU program 

minden munkafolyamatába és 

döntéshozatali eljárásába be kell építeni a 

nemi dimenziót, gondoskodni kell arról, 
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hogy a bizottságok és a munkacsoportok 

összetétele nemi szempontból 

kiegyensúlyozott legyen, valamint 

biztosítani kell, hogy ezen alap 

végrehajtása – az Uniónak a nemek 

közötti egyenlőség érvényesítésével 

kapcsolatos kötelezettségeivel (az EUMSZ 

8. cikke) összhangban – hozzájáruljon a 

nemek közötti egyenlőség 

előmozdításához. 

 

Módosítás  15 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A pénzügyi válság időszakában 

visszaesett az infrastrukturális beruházások 

szintje, ami meggyengítette az Unió 

képességét a fenntartható növekedés, a 

versenyképesség és a konvergencia 

fellendítésére. Az európai infrastruktúrára 

fordított jelentős beruházások 

elengedhetetlenek az Unió fenntarthatósági 

céljainak, többek között a 2030-ra 

elérendő energiaügyi és éghajlat-politikai 

céloknak a teljesítéséhez. Ennek 

megfelelően az InvestEU Alapból nyújtott 

támogatásnak a közlekedésre, az 

energiaügyre, többek között az 

energiahatékonyságra és a megújuló 

energiára, környezetvédelmi, éghajlat-

politikai intézkedésekre, valamint a tengeri 

és a digitális infrastruktúrára irányuló 

beruházásokat kell megcéloznia. Az uniós 

finanszírozási támogatás hatásának és 

hozzáadott értékének maximalizálása 

érdekében helyénvaló egy olyan 

egyszerűsített beruházási eljárást 

bevezetni, amely lehetővé teszi a 

beruházási projektportfólió-tervek 

láthatóságát és a vonatkozó uniós 

programokkal való összhangját. A 

biztonsági fenyegetésekre tekintettel az 

uniós támogatásban részesülő beruházási 

projekteknek figyelembe kell venniük a 

(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, különösen 

az összekapcsolás és az 

energiahatékonyság, valamint az egységes 

európai közlekedési térség kialakítása 

tekintetében, elengedhetetlenek az Unió 

fenntarthatósági céljai, többek között a 

fenntartható fejlesztési célokkal 

kapcsolatos uniós kötelezettségvállalások, 

valamint a 2030-ra elérendő energiaügyi és 

éghajlat-politikai célok teljesítéséhez. 

Ennek megfelelően az InvestEU Alapból 

nyújtott támogatásnak a közlekedésre, az 

energiaügyre, többek között az 

energiahatékonyságra és a megújuló 

energiára, környezetvédelmi, éghajlat-

politikai intézkedésekre, valamint a tengeri 

és a digitális infrastruktúrára irányuló 

beruházásokat kell megcéloznia, 

támogatva például az intelligens 

közlekedési rendszerek kialakítását és 

megvalósítását. Az InvestEU program 

keretében prioritásként kell kezelni a 

beruházásokat leginkább nélkülöző, 

valamint a kiegészítő beruházásokra 
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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. 

szoruló területeket, beleértve a 

fenntartható mobilitást, az 

energiahatékonyságot, valamint a 2030-as 

és a hosszú távú éghajlat- és 

energiapolitikai célok eléréséhez 

hozzájáruló fellépéseket. 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 

programok közötti szinergiák 

maximalizálását többek között a 

közlekedés, energetika és digitalizáció 

területén. 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  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13a) Az InvestEU program egyik 

lényeges eleme az energiahatékonyság, 

amely a beruházási döntéseknél az egyik 

legfontosabb szempont. Alapelvként 

fogalmazza meg az „energiahatékonyság 

elsődlegességének” elvét, ami azt jelenti, 

hogy az energetikai tervezési, a 

szakpolitikai és a beruházási döntések 

meghozatala előtt meg kell fontolni, hogy 

az előirányzott tervezési, szakpolitikai és 

beruházási intézkedések részben vagy 

egészben felválthatóak-e a 
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költséghatékonysági, technikai, gazdasági 

és környezetvédelmi szempontból 

megfelelő alternatív energiahatékonysági 

intézkedésekkel, az egyes döntések 

céljainak elérése mellett. Az említett 

költséghatékony alternatívák közé 

tartoznak az energiakereslet és az 

energiakínálat hatékonyságának 

növelésére irányuló intézkedések, ideértve 

különösen a költségoptimalizált 

végfelhasználási energia-

megtakarításokat, a keresletoldali 

válaszintézkedések kezdeményezését és az 

energia hatékonyabb átalakítását, 

szállítását és elosztását. A tagállamoknak 

ezenkívül ösztönözniük kell ennek az 

elvnek az elterjesztését a regionális és 

helyi önkormányzatok körében, valamint 

a magánszektorban. 

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 b preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13b) Az épületek 

energiahatékonyságáról szóló (EU) 

2018/844 irányelv előírja a tagállamok 

számára, hogy dolgozzanak ki hosszú távú 

felújítási stratégiát annak elősegítése 

érdekében, hogy 2050-ig felújítsák a 

magán és köztulajdonban lévő lakó- és 

kereskedelmi célú épületek nemzeti 

állományát, nagy energiahatékonyságú és 

dekarbonizált épületállománnyá alakítva 

át őket, megkönnyítve a meglévő épületek 

közel nulla energiaigényű épületekké való 

költséghatékony átalakítását. A 

tagállamok emellett kötelesek 

megkönnyíteni a projektek összevonására, 

valamint a beruházók és a magánszektor 

esetében észlelt kockázatok csökkentésére 

irányuló megfelelő mechanizmusok 

igénybevételét. 
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Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Miközben a beruházások szintje 

összességében emelkedőben van az 

Unióban, a magasabb kockázattal járó 

tevékenységekbe, például a kutatásba és 

innovációba való beruházás még mindig 

elégtelen. Az ebből eredő beruházási hiány 

a kutatás és innováció terén káros hatással 

van az Unió ágazati és gazdasági 

versenyképességére, valamint polgárai 

életminőségére. Az InvestEU Alapnak 

megfelelő pénzügyi termékeket kell 

biztosítania az innovációs ciklus különböző 

szakaszaiban és az érdekeltek széles köre 

számára, és lehetővé kell tennie 

mindenekelőtt az ilyen megoldások 

kereskedelmi léptékű bevezetését és 

elterjesztését az uniós piacon annak 

érdekében, hogy azok a világpiacon is 

versenyképessé váljanak. 

(14) Miközben a beruházások szintje 

összességében emelkedőben van az 

Unióban, a magasabb kockázattal járó 

tevékenységekbe, például a kutatásba és 

innovációba való beruházás még mindig 

elégtelen. Tekintettel arra, hogy a kutatási 

és innovációs tevékenységek 

közfinanszírozása ösztönzi a 

termelékenység növekedését és 

kulcsfontosságú a kutatási és innovációs 

magántevékenységek előmozdítása 

szempontjából, 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, valamint hogy 

elő lehessen mozdítani a fenntartható 

technológiákkal kapcsolatos, globális 

szintű uniós kiválóságot. Annak 

érdekében, hogy megfelelően 

reagálhassunk a magasabb kockázattal 

járó tevékenységekbe – például a 

kutatásba és az innovációba – történő 

beruházás támogatásának 

szükségességére, elengedhetetlen, hogy a 

Horizont Európa – és különösen az EIC – 

az InvestEU keretein belül bevezetendő 

pénzügyi termékekkel szinergiában 

működjön. Emellett az innovatív kkv-k és 

induló vállalkozások nehezen férnek 

hozzá a finanszírozáshoz – különösen az 

immateriális javakkal kapcsolatos 

finanszírozáshoz –, és ezért arra van 
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szükség, hogy az EIC és az InvestEU 

célzott pénzügyi termékei szorosan 

egymást kiegészítve működjenek, 

biztosítva ezzel az érintett kkv-knak 

nyújtott támogatás folytonosságát. Ennek 

kapcsán a Horizont 2020 keretében 

bevezetett pénzügyi eszközökről – például 

az InnovFinről és a kkv-k részére a 

COSME keretében nyújtott 

hitelgaranciáról – gyűjtött 

tapasztalatoknak szilárd alapul kell majd 

szolgálniuk e célzott támogatás 

végrehajtásához. 

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (14a) Annak érdekében, hogy az 

InvestEU program kedvezményezettjeit a 

lehető legjobb tanácsokkal lássák el, 

valamint támogassák a Horizont Európa 

programmal fennálló szinergiákat, meg 

kell erősíteni az Európai Beruházási Bank 

(EBB) InnovFin projektjével 

kapcsolatban nyújtott tanácsadási 

szolgáltatásokat. 

 

Módosítás  20 

 

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 

(15) Mihamarabb jelentős 

erőfeszítésekre van szükség a digitális 

transzformációba történő beruházások, 

valamint e transzformáció fellendítése 

tekintetében, amelynek előnyeit minden 

uniós polgár és vállalkozás számára 

elérhetővé kell tenni a városi és vidéki 

térségekben. A digitális egységes piaci 

stratégia szilárd szakpolitikai keretéhez 
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terén. most hasonlóan ambiciózus beruházásokat 

kell biztosítani, többek között a 

mesterséges intelligencia terén, a Digitális 

Európa programmal összhangban, 

különös tekintettel az etikára, a gépi 

tanulásra, a dolgok internetére, a 

biotechnológiára és a pénzügyi 

technológiára, melyek növelhetik a 

vállalkozások tőkemobilizációjának 

hatékonyságát. 

 

Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (15a) Mivel a hálózati hozzáférés 

hiánya, az egyes régiókon belüli eltérő 

sebesség és az ismeretek hiánya miatt 

kialakult digitális szakadék kedvezőtlenül 

hat az egységes piacra, a társadalom 

digitális átalakulásának lehetővé kell 

tennie a polgárok, különösen a digitális 

világba született fiatal generáció számára, 

hogy az új technológiák használatalakor 

biztonságban érezzék magukat, 

ismereteket szerezzenek a magánélet 

védelméről, a biztonságról és az olyan 

alapvető védintézkedésekről, amelyek 

megvédik őket a rosszindulatú 

tevékenységektől, valamint a gazdaság 

javára növeljék a bennük rejlő 

lehetőségeket. Ennélfogva átfogó 

megközelítésre van szükség ahhoz, hogy 

növeljék a lefedettséget, valamint 

mindenki számára hasonló szintű 

összeköttetést és ugyanolyan ismereteket 

biztosítsanak. 

 

Módosítás  22 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) A kis- és középvállalkozások (kkv-

k) kulcsszerepet játszanak az Unióban. 

Nehezen jutnak azonban finanszírozáshoz 

a befektetők által feltételezett nagy 

kockázat vagy a megfelelő biztosíték 

hiánya miatt. További kihívást jelent, hogy 

a kkv-knak versenyképesnek kell 

maradniuk és ennek érdekében 

intézkedéseket kell tenniük a digitalizálás, 

a nemzetköziesedés és az innováció terén, 

és fokozniuk kell alkalmazottaik 

készségszintjét. Emellett a nagyobb 

vállalkozásokkal összehasonlítva 

finanszírozási források szűkebb köréhez 

férnek hozzá: jellemzően nem bocsátanak 

ki kötvényeket, és csak korlátozottan 

férnek hozzá a tőzsdékhez vagy a nagy 

intézményi befektetőkhöz. Azon kkv-k 

esetében, amelyek tevékenysége 

immateriális javakra összpontosul, még 

nagyobb problémát jelent a 

finanszírozáshoz jutás. Az uniós kkv-k 

nagymértékben támaszkodnak a bankokra 

és a folyószámlahitelek, banki hitelek vagy 

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. 

(16) A kis- és középvállalkozások (kkv-

k) az Unióban a vállalkozások több mint 

99%-át teszik ki, gazdasági értékük pedig 

jelentős és alapvető fontosságú. Nehezen 

jutnak azonban finanszírozáshoz a 

befektetők által feltételezett nagy kockázat 

vagy a megfelelő biztosíték hiánya miatt. 

Ugyancsak foglalkozni kell a nemek 

közötti különbségekkel, hiszen a nők 

kreativitása és vállalkozói potenciálja 

kiaknázatlan növekedési és 

munkahelyteremtési forrást jelent, amely 

további fejlesztésre szorul. 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. A kkv-k tőkéhez 

való hozzáférésének hiányával 

kapcsolatos helyzetet a viszonylag kicsi 

európai magántőkeipar is súlyosbítja, és 

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, az innovációval és a 

fenntartható fejlődéssel kapcsolatos 

költségeket, biztosítani tudják 
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versenyképességüket, 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 az olyam 

programok, mint a COSME, mivel 

életciklusuk minden szakaszában 

megkönnyítették számukra a 

finanszírozáshoz való hozzáférést, és 

ehhez járult hozzá az ESBA is, amelyet a 

kkv-k gyorsan felhasználtak. Az InvestEU 

Alapnak tehát e sikerekre kell építenie, és 

lehetőséget kell biztosítania a konkrét, 

célzottabb pénzügyi termékekre való 

összpontosításra. 

 

Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (16a) Az általános érdekű 

szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások 

döntő és stratégiai szerepet játszanak a 

nagy hálózatokat működtető iparágak 

kulcsfontosságú ágazataiban (az energia-, 

a vízügyi, a hulladék- és a 

környezetvédelmi ágazatban, a postai 

szolgáltatásokban, a szállításban és a 

távközlési ágazatban), valamint az 

egészségügyi, oktatási és szociális 

szolgáltatások területén. Ezeknek a 

vállalkozásoknak a támogatásával az 

Európai Unió gondoskodik a polgárai 

jóllétéről, és demokratikus választási 

lehetőségeket biztosít, többek között a 

szolgáltatások minősége tekintetében. 

 

Módosítás  24 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) Ahogy az az Európa szociális 

dimenziójáról16, valamint a szociális jogok 

európai pilléréről17 szóló vitaanyagban 

megállapításra került, a befogadóbb és 

méltányosabb Unió létrehozását kiemelt 

feladatként kell kezelni, hogy Európában 

meg lehessen szüntetni az egyenlőtlenséget 

és elő lehessen mozdítani a társadalmi 

befogadásra irányuló szakpolitikákat. Az 

esélyegyenlőtlenség mindenekelőtt az 

oktatáshoz, képzéshez és az egészségügyi 

ellátáshoz való hozzáférést érinti. A 

társadalmi tőkére, készségekre és 

humántőkére épülő gazdaságra, valamint a 

kiszolgáltatott csoportok társadalomba való 

integrálására irányuló beruházások – 

különösen ha uniós szinten összehangoltak 

– megerősíthetik a gazdasági 

lehetőségeket. Az InvestEU Alapot fel kell 

használni az oktatásba és képzésbe való 

beruházások támogatására, a foglalkoztatás 

növelésére különösen a szakképzetlen és 

tartósan munkanélküli személyek körében, 

valamint a helyzet javítására a nemzedékek 

közötti szolidaritás, az egészségügyi 

ágazat, a hajléktalanság, a digitális 

inkluzivitás, a közösségfejlesztés, a 

fiatalok társadalmi szerepe és helye, 

valamint a kiszolgáltatott személyek, 

köztük a harmadik országbeli 

állampolgárok tekintetében. Az InvestEU 

programnak hozzá kell járulnia az európai 

kultúra és kreativitás támogatásához is. Az 

uniós társadalmak és a munkaerőpiac 

következő évtizedben várható mélyreható 

átalakulásának figyelembevétele érdekében 

szükség van a humán tőkébe, a 

mikrofinanszírozásba, a szociális 

vállalkozások finanszírozásába és új 

szociális gazdasági üzleti modellekbe való 

beruházásokra, beleértve a szociális hatású 

beruházásokat és az eredményorientált 

szociális közbeszerzést. Az InvestEU 

programnak meg kell erősítenie a 

kialakulóban lévő szociális piaci 

ökoszisztémát, és a leginkább rászorulók 

(17) Ahogy az az Európa szociális 

dimenziójáról16, a szociális jogok európai 

pilléréről17 és a fogyatékossággal élő 

személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 

uniós keretéről szóló vitaanyagban 

megállapításra került, a befogadóbb és 

méltányosabb Unió létrehozását kiemelt 

feladatként kell kezelni, hogy Európában 

meg lehessen szüntetni az egyenlőtlenséget 

és elő lehessen mozdítani a társadalmi 

befogadásra irányuló szakpolitikákat. Az 

esélyegyenlőtlenség mindenekelőtt az 

oktatáshoz, képzéshez és az egészségügyi 

ellátáshoz való hozzáférést érinti. A 

társadalmi tőkére, készségekre és 

humántőkére épülő gazdaságra, valamint a 

kiszolgáltatott csoportok társadalomba való 

integrálására irányuló beruházások – 

különösen ha uniós szinten összehangoltak 

– megerősíthetik a gazdasági 

lehetőségeket. Tekintettel arra, hogy 

jelentős igény mutatkozik a szociális 

infrastruktúrába irányuló beruházásokra, 

az InvestEU Alapot fel kell használni az 

oktatásba és képzésbe való beruházások 

támogatására, a foglalkoztatás növelésére 

különösen a szakképzetlen és tartósan 

munkanélküli személyek körében, valamint 

a helyzet javítására a nemek közötti 

egyenlőség, az egyenlő esélyek, a 

nemzedékek közötti szolidaritás, az 

egészségügyi ágazat, a hajléktalanság, a 

digitális inkluzivitás, a közösségfejlesztés, 

a fiatalok társadalmi szerepe és helye, 

valamint a kiszolgáltatott személyek, 

köztük a harmadik országbeli 

állampolgárok tekintetében. Az InvestEU 

programnak hozzá kell járulnia az európai 

kultúra és kreativitás támogatásához is. Az 

uniós társadalmak és a munkaerőpiac 

következő évtizedben várható mélyreható 

átalakulásának figyelembevétele érdekében 

szükség van a humán tőkébe, a 

mikrofinanszírozásba, a szociális 

vállalkozások finanszírozásába és új 

szociális gazdasági üzleti modellekbe való 
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finanszírozási szükségletének kielégítése 

érdekében növelnie kell a mikro- és 

szociális vállalkozások rendelkezésére álló 

források kínálatát. Az európai szociális 

infrastruktúrára irányuló beruházásokkal 

foglalkozó magas szintű munkacsoport 

jelentése18 rávilágított a szociális 

infrastruktúra és szolgáltatások, többek 

között az oktatás, a képzés, az egészségügy 

és a lakhatás terén jellemző beruházási 

hiányra, és megállapította, hogy 

támogatásra van szükség, többek között 

uniós szinten is. Ezért ki kell aknázni az 

állami, vállalati és karitatív tőke együttes 

potenciálját, valamint az alapítványoktól 

származó támogatást a szociális piaci 

értéklánc fejlesztésének és az Unió 

ellenálló képességének előmozdításához. 

beruházásokra, beleértve a szociális hatású 

beruházásokat és az eredményorientált 

szociális közbeszerzést. Az InvestEU 

programnak meg kell erősítenie a 

kialakulóban lévő szociális piaci 

ökoszisztémát, és a leginkább rászorulók 

finanszírozási szükségletének kielégítése 

érdekében növelnie kell a mikro- és 

szociális vállalkozások rendelkezésére álló 

források kínálatát. Az európai szociális 

infrastruktúrára irányuló beruházásokkal 

foglalkozó magas szintű munkacsoport 

jelentése18 rávilágított a szociális 

infrastruktúra és szolgáltatások, többek 

között az oktatás, a képzés, az egészségügy 

és a lakhatás terén jellemző beruházási 

hiányra, és megállapította, hogy 

támogatásra van szükség, többek között 

uniós szinten is. Ezért ki kell aknázni az 

állami, vállalati és karitatív tőke együttes 

potenciálját, valamint az alapítványoktól 

származó támogatást a szociális piaci 

értéklánc fejlesztésének és az Unió 

ellenálló képességének előmozdításához. 

__________________ __________________ 

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

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

18 Közzétéve: European Economy 

Discussion Paper 74. szám, 2018. január. 

18 Közzétéve: European Economy 

Discussion Paper 74. szám, 2018. január. 

 

Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (17a) Az InvestEU program keretében 

finanszírozott projekteknek elő kell 

mozdítaniuk a nők és férfiak közötti 

egyenlőséget, különösen a kutatás és az 

innováció területén, kezelve a férfiak és 

nők közötti aránytalanság hátterében álló 

okokat, feltárva a női és a férfi 

kutatókban rejlő minden lehetőséget, 

valamint a kutatási és innovációs 



 

PE625.308v02-00 24/87 AD\1167954HU.docx 

HU 

tartalmak esetében figyelembe véve a 

nemi dimenziót, továbbá az értékelő 

bizottságokban, illetve az egyéb érintett 

tanácsadó és szakértői testületekben 

különleges figyelmet fordítva a nemek 

közötti egyensúly biztosítására. Az 

Európai Unióról szóló szerződés 2. és 

3. cikkében, az EUMSZ 8. cikkében, 

valamint a férfiak és nők közötti 

esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód 

elvének a foglalkoztatás és munkavégzés 

területén történő megvalósításáról szóló 

2006/54/EK irányelvben megállapítottak 

szerint a tevékenységek keretében a nők és 

a férfiak közötti egyenlőséggel 

kapcsolatos elvek végrehajtására is 

törekedni kell. 

 

Módosítás  26 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (19a) Az InvestEU Alapnak ezenkívül 

támogatnia kell az olyan, az igazságos 

átmenettel kapcsolatos intézkedéseket és 

stratégiákat, amelyek előmozdítják az 

alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

gazdaságra való átállás által esetlegesen 

érintett bizonyos ágazatokban – például a 

szén- és lignitbányászat és az autógyártás 

terén – a munkavállalók helyzetét javító 

beruházásokat. Az InvestEU Alapnak 

alkalmasnak kell lennie arra, hogy 

támogassa az ilyen gazdaságok 

fenntartható tevékenységek irányába való 

elmozdulását, valamint hogy a 

fenntartható regionális gazdaság kiépítése 

céljából alternatív innovatív 

vállalkozásokat, induló innovatív 

vállalkozásokat és iparágakat vonzzon. 

Emellett elő kell mozdítani a további 

támogatási rendszerekkel – például a 

korszerűsítési alappal – a 2021–2030-as 

időszak tekintetében létrehozandó újabb 

szinergiákat, valamint az igazságos 
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átmenettel foglalkozó egyéb nemzeti és 

uniós programokat. 

 

Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 b preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (19b) Az alapnak Unió-szerte 

biztosítania kell az egyenlőséget a 

projektek finanszírozása tekintetében, és 

elsősorban a legszegényebb és a 

legkevésbé fejlett régiókra kell helyeznie a 

hangsúlyt. 

 

Módosítás  28 

 

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 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, valamint amennyiben 

ezen országok tiszteletben tartják az 

emberi jogokat. Ennek adott esetben 

lehetővé kell tennie az együttműködés 

folytatását az érintett országokkal, 

különösen a kutatás és innováció, valamint 

a kkv-k terén. 

 

Módosítás  29 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (23a) Az InvestEU program (változatlan 

árakon) 3,105 millió EUR összegű 

kutatási és innovációs költségvetését nem 

a Horizont Európa program (változatlan 

árakon) 120 milliárdos teljes 

költségvetéséből veszik el, hanem azon 

felül fogják biztosítani. 

 

Módosítás  30 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) Az InvestEU Alapot alátámasztó 

uniós garanciát a Bizottságnak közvetett 

módon, a végső kedvezményezetteket elérő 

végrehajtó partnerekre támaszkodva kell 

végrehajtania. A Bizottságnak minden 

egyes végrehajtó partnerrel 

garanciamegállapodást kell kötnie, 

amelyben meghatározza az InvestEU 

Alapból biztosított garancia összegét, a 

végrehajtó partner által végrehajtott – az 

InvestEU Alap célkitűzéseinek és a 

támogathatósági kritériumoknak megfelelő 

– finanszírozási és beruházási műveletek 

támogatásához. Az uniós garancia 

megfelelő felhasználásának biztosításához 

az InvestEU Alap számára egyedi 

irányítási struktúrát kell kialakítani. 

(24) Az InvestEU Alapot alátámasztó 

uniós garanciát a Bizottságnak közvetett 

módon, a végső kedvezményezetteket elérő 

végrehajtó partnerekre támaszkodva kell 

végrehajtania. A Bizottságnak minden 

egyes végrehajtó partnerrel 

garanciamegállapodást kell kötnie, 

amelyben meghatározza az InvestEU 

Alapból biztosított garancia összegét, a 

végrehajtó partner által végrehajtott – az 

InvestEU Alap célkitűzéseinek és a 

támogathatósági kritériumoknak megfelelő 

– finanszírozási és beruházási műveletek 

támogatásához. Az átláthatóság, a 

hatékonyság, az elszámoltathatóság 

javítása és az uniós garancia megfelelő 

felhasználásának biztosítása érdekében az 

InvestEU Alap számára egyedi irányítási 

struktúrát kell kialakítani, amely teljes 

mértékben elkülönül az EBB csoport 

irányítási struktúrájától. 

 

Módosítás  31 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(26) A Bizottságnak értékelnie kell a (26) Annak garantálására, hogy az 
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végrehajtó partnerek által javasolt 

beruházási és finanszírozási műveleteknek 

az uniós joggal és szakpolitikákkal való 

összeegyeztethetőségét, a finanszírozási és 

beruházási műveletekre vonatkozó 

döntéseket pedig végső soron a végrehajtó 

partnernek kell meghoznia. 

InvestEU program irányításában 

megfelelő egyensúlyban legyen jelen a 

szakpolitika és a banki szakértelem, a 17. 

cikknek megfelelően döntéshozatalra 

irányuló végrehajtó szereppel felruházott 

irányítóbizottságot kell felállítani, 

amelynek tagjai az Európai Bizottság, az 

Európai Beruházási Bank és a Végrehajtó 

Partnerek által kinevezett személyek, 

valamint egy, az Európai Parlament által 

kinevezett, szavazati joggal nem 

rendelkező szakértő. Az 

irányítóbizottságnak értékelnie kell a 

végrehajtó partnerek által javasolt 

beruházási és finanszírozási műveleteknek 

az uniós joggal és szakpolitikákkal való 

összeegyeztethetőségét, a finanszírozási és 

beruházási műveletekre vonatkozó 

döntéseket pedig végső soron a végrehajtó 

partnernek kell meghoznia. 

 

Módosítás  32 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(27) Indokolt, hogy a javasolt 

finanszírozási és beruházási műveletek 

pénzügyi és technikai értékelését a 

végrehajtó partnerek által a Bizottság 

rendelkezésére bocsátott szakértőkből álló 

projektértékelő csoport végezze, egy 

eredménytábla alapján pontozva a 

végrehajtó partnerek által a beruházási 

bizottság számára elbírálás céljából 

előterjesztett műveleteket. 

törölve 

 

Módosítás  33 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(28) A támogathatósági kritériumoknak (28) A támogathatósági kritériumoknak 
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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. 

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, amelyeken minden esetben részt 

kell venniük legalább két, az éghajlat-

politika, a környezetvédelem és a 

környezetgazdálkodás területén 

tapasztalattal rendelkező szakértőknek is.  

 

Módosítás  34 

 

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 

(29) A Bizottságnak az InvestEU Alap 

végrehajtó partnereinek kiválasztásakor 

figyelembe kell vennie, hogy a partnerek 

milyen mértékben képesek és milyen 

lehetőségeik vannak 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 
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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. 

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, pénzügyi termékeik 

jellemzőit ötvözve az Alap 

követelményeivel. 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. 

 

Módosítás  35 

Rendeletre irányuló javaslat 

30 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(30) Annak biztosítása érdekében, hogy 

az InvestEU Alap uniós komponense 

keretében végrehajtott beavatkozások az 

uniós szinten jelentkező piaci 

hiányosságokra és az optimálistól elmaradó 

beruházási helyzetekre összpontosuljanak, 

ugyanakkor azonban megfeleljenek a 

lehető legszélesebb földrajzi hatókör 

célkitűzésének, az uniós garanciát olyan 

végrehajtó partnereknek kell allokálni, 

amelyek – önmagukban vagy más 

végrehajtó partnerekkel együtt – legalább 

három tagállamot le tudnak fedni. A cél 

azonban az, hogy az uniós komponenshez 

kapcsolódó uniós garancia mintegy 75 %-a 

olyan végrehajtó partnerhez vagy 

partnerekhez kerüljön, amelyek 

valamennyi tagállamban képesek az 

InvestEU Alaphoz kapcsolódó pénzügyi 

termékeket kínálni. 

(30) Annak biztosítása érdekében, hogy 

az InvestEU Alap uniós komponense 

keretében végrehajtott beavatkozások az 

uniós szinten jelentkező piaci 

hiányosságokra és az optimálistól elmaradó 

beruházási helyzetekre összpontosuljanak, 

ugyanakkor azonban megfeleljenek a 

lehető legszélesebb földrajzi hatókör 

célkitűzésének, az uniós garanciát olyan 

végrehajtó partnereknek kell allokálni, 

amelyek – önmagukban vagy más 

végrehajtó partnerekkel együtt – legalább 

két tagállamot le tudnak fedni. A cél 

azonban az, hogy az uniós komponenshez 

kapcsolódó uniós garancia mintegy 75%-a 

olyan végrehajtó partnerhez vagy 

partnerekhez kerüljön, amelyek 

valamennyi tagállamban képesek az 

InvestEU Alaphoz kapcsolódó pénzügyi 

termékeket kínálni. 
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Módosítás  36 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

31 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(31) A tagállami komponenshez tartozó 

uniós garanciát olyan végrehajtó 

partnerekhez kell allokálni, amelyek a 

[költségvetési rendelet] [62. cikke (1) 

bekezdésének c) pontja] értelmében 

támogathatók, beleértve a nemzeti vagy 

regionális fejlesztési bankokat vagy 

intézményeket, az EBB-t, az Európai 

Beruházási Alapot és más multilaterális 

fejlesztési bankokat. A tagállami 

komponenshez kapcsolódó végrehajtó 

partnerek kiválasztásakor a Bizottságnak 

figyelembe kell vennie az egyes 

tagállamok javaslatait. A [költségvetési 

rendelet] [154. cikkének] megfelelően a 

Bizottságnak el kell végeznie a végrehajtó 

partner szabályainak és eljárásainak 

értékelését annak megállapítása érdekében, 

hogy azok biztosítják-e az Unió pénzügyi 

érdekeinek a Bizottság által nyújtottal 

egyenértékű védelmét. 

(31) A tagállami komponenshez tartozó 

uniós garanciát olyan végrehajtó 

partnerekhez kell allokálni, amelyek a 

[költségvetési rendelet] [62. cikke (1) 

bekezdésének c) pontja] értelmében 

támogathatók, beleértve a nemzeti vagy 

regionális fejlesztési bankokat vagy 

intézményeket, az EBB-t, az Európai 

Beruházási Alapot és más multilaterális 

fejlesztési bankokat. Amennyiben a 

tagállami komponens alkalmazása olyan 

szakpolitikai intézkedésekre irányul, 

amelyekkel az Unió hasonló 

finanszírozási és beruházási műveletek 

révén már foglalkozott, a tagállami 

komponens és az uniós komponens 

végrehajtó partnerei megegyeznek. A 

tagállami komponenshez kapcsolódó 

végrehajtó partnerek kiválasztásakor a 

Bizottságnak figyelembe kell vennie az 

egyes tagállamok javaslatait. A 

[költségvetési rendelet] [154. cikkének] 

megfelelően a Bizottságnak el kell 

végeznie a végrehajtó partner szabályainak 

és eljárásainak értékelését annak 

megállapítása érdekében, hogy azok 

biztosítják-e az Unió pénzügyi érdekeinek 

a Bizottság által nyújtottal egyenértékű 

védelmét. Gondoskodni kell arról, hogy az 

értékelés ne okozzon olyan számottevő 

bürokratikus akadályt, illetve ne járjon 

olyan mértékű költségekkel, amelyek 

hatással lehetnek a beruházások 

megtérülésére és a beruházási rátákra. 

 

Módosítás  37 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(35) Az InvestEU Tanácsadó Platform 

célja, hogy segítse az egyes szakpolitikai 

keretekhez kapcsolódóan stabil beruházási 

projektportfólió-tervek kialakítását. 

Emellett az InvestEU program keretében 

ágazatközi funkciójának létrehozásával 

egyablakos ügyintézési pontot és a 

szakpolitikákon átívelő projektfejlesztési 

tanácsadást kell biztosítani a központi 

irányítású uniós programokhoz 

biztosítandó. 

(35) Az InvestEU Tanácsadó Platform 

célja, hogy segítse az egyes szakpolitikai 

keretekhez kapcsolódóan stabil beruházási 

projektportfólió-tervek kialakítását, 

gondoskodva a földrajzi diverzifikáció 

tényleges megvalósításáról azzal a céllal, 

hogy hozzá lehessen járulni a gazdasági, 

társadalmi és területi kohézióra vonatkozó 

uniós célkitűzéshez és regionális 

egyenlőtlenségek csökkentéséhez. A 

Tanácsadó Platformnak különös 

figyelmet kell fordítania arra, hogy a kis 

projekteket nagyobb portfóliókba kell 

összevonni. Emellett az InvestEU program 

keretében ágazatközi funkciójának 

létrehozásával egyablakos ügyintézési 

pontot és a szakpolitikákon átívelő 

projektfejlesztési tanácsadást kell 

biztosítani a központi irányítású uniós 

programokhoz biztosítandó. 

 

Módosítás  38 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

36 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(36) Annak biztosításához, hogy a 

tanácsadási szolgáltatások földrajzi 

kiterjesztése minél szélesebb legyen az 

Unión belül, valamint az InvestEU Alappal 

kapcsolatos helyi ismereteket sikeresen ki 

lehessen aknázni, a meglévő támogatási 

rendszerek figyelembevételével szükség 

szerint biztosítani kell az InvestEU 

Tanácsadó Platform helyi jelenlétét abból a 

célból, hogy kézzelfogható, proaktív és 

testre szabott helyszíni támogatást lehessen 

nyújtani. 

(36) Annak biztosításához, hogy a 

tanácsadási szolgáltatások földrajzi 

kiterjesztése minél szélesebb legyen az 

Unión belül, valamint az InvestEU Alappal 

kapcsolatos helyi ismereteket sikeresen ki 

lehessen aknázni, a meglévő támogatási 

rendszerek figyelembevételével minden 

tagállamban biztosítani kell az InvestEU 

Tanácsadó Platform jelenlétét – különös 

hangsúlyt helyezve az InvestEU Alaphoz 

kapcsolódó projektek fejlesztése során 

nehézségekkel szembesülő régiókon belüli 

jelenlét biztosítására – abból a célból, 

hogy kézzelfogható, proaktív és testre 

szabott helyszíni támogatást lehessen 

nyújtani. A nemzeti fejlesztési bankok által 

a projektek létrehozása, összevonása és 



 

PE625.308v02-00 32/87 AD\1167954HU.docx 

HU 

finanszírozása terén szerzett 

tapasztalatokat tanácsadó platformok 

keretében össze kell gyűjteni, valamint 

továbbra is értékelni kell végrehajtó 

partnerekként játszott szerepüket. 

 

Módosítás  39 

Rendeletre irányuló javaslat 

37 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (37a) Mivel a nemzeti fejlesztési bankok 

helyi és regionális szinten pozitív 

eredményeket mutattak fel a projektek 

létrehozása, összevonása és finanszírozása 

terén, például a kisebb 

energiahatékonysági és megújuló 

energiával kapcsolatos projektek esetében, 

tanácsadó platformok keretében össze kell 

gyűjteni szakmai tapasztalataikat, 

valamint továbbra is értékelni kell 

végrehajtó partnerekként játszott 

szerepüket. 

 

Módosítás  40 

Rendeletre irányuló javaslat 

47 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (47a) Többek között a pénzügyi és banki 

közvetítők részéről biztosított nagyobb 

nyilvánosság és átláthatóság révén a 

programnak hozzáférhetőnek kell lennie a 

kedvezményezettek számára. Ennélfogva 

több információra, és az intézkedések 

végrehajtásának folyamatos nyomon 

követésére van szükség. 

 

Módosítás  41 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ez a rendelet létrehozza az InvestEU 

Alapot, amely uniós garanciát nyújt a 

végrehajtó partnerek által – az Unió belső 

politikáinak támogatása céljából – 

végrehajtott finanszírozási és beruházási 

műveletekhez. 

Ez a rendelet létrehozza az InvestEU 

Alapot, amely uniós garanciát nyújt a 

végrehajtó partnerek által – az Unió belső 

politikáinak és különösen az 

éghajlatváltozással kapcsolatos célok és 

fenntartható fejlesztési célok támogatása 

céljából – végrehajtott finanszírozási és 

beruházási műveletekhez, összhangban a 

legkésőbb 2050-ig nulla nettó ÜHG-

kibocsátású gazdaságra való átállással 

kapcsolatos céllal. 

 

Módosítás  42 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. „vegyesfinanszírozási műveletek”: 

az uniós költségvetésből támogatott olyan 

tevékenységek, amelyek az uniós 

költségvetésből nyújtott nem 

visszafizetendő támogatási formákat 

és/vagy visszafizetendő támogatásokat 

ötvöznek fejlesztési vagy egyéb állami 

pénzügyi intézményektől, valamint 

kereskedelmi pénzügyi intézményektől és 

befektetőktől származó visszafizetendő 

támogatási formákkal; e 

fogalommeghatározás alkalmazásában az 

uniós költségvetésen kívüli forrásokból – 

például az uniós kibocsátáskereskedelmi 

rendszer innovációs alapjából –

finanszírozott uniós programok 

megfeleltethetők az uniós költségvetésből 

finanszírozott uniós programoknak. 

1. „addicionalitás”: az új 8a. cikkben 

meghatározott addicionalitás. 

 

Módosítás  43 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1a. „az energiahatékonyság 

elsődlegessége”: prioritás biztosítása 

valamennyi energiapolitikai tervezésben, 

szakpolitikában és beruházási döntésben 

azoknak az intézkedéseknek, amelyek 

költségoptimalizált végfelhasználási 

energia-megtakarítások, keresletoldali 

válaszintézkedések és hatékonyabb 

átalakítás, szállítás és elosztás révén 

hatékonyabbá teszik az 

energiaszükségletet és az 

energiakínálatot; 

 

Módosítás  44 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 17 a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 17a. „EBB”: az Európai Beruházási 

Bank, az Európai Beruházási Alap vagy 

az Európai Beruházási Bank bármely 

leányvállalata; 

 

Módosítás  45 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 17 b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 17b. „addicionalitás”: az új 8a. cikkben 

meghatározott addicionalitás. 

 

Módosítás  46 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az Unió versenyképességéhez, a) az Unió versenyképességéhez, 
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ideértve az innovációt és a digitalizálást; ideértve a kutatást, az innovációt és a 

digitalizálást; 

 

Módosítás  47 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az uniós gazdaság 

fenntarthatóságához és növekedéséhez; 

b) az uniós gazdaság fenntartható 

növekedéséhez, megcélozva az ENSZ 

fenntartható fejlesztési céljainak és az 

éghajlatváltozásról szóló Párizsi 

Megállapodás célkitűzéseinek elérését; 

 

Módosítás  48 

 

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 valamennyi 

szakpolitikai keretben, ideértve az 

innovatív vállalkozások növekedésének, 

valamint a technológiák piacra 

juttatásának támogatását is; 

 

Módosítás  49 

 

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) az innovatív induló vállalkozások, 

a kkv-k, azokon belül a 

mikrovállalkozások, valamint – kellően 

indokolt esetekben – a kis méretű közepes 

piaci tőkeértékű vállalatok 

finanszírozáshoz jutásának és a 

finanszírozás rendelkezésre állásának 
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bővítése és egyszerűsítése, valamint 

globális versenyképességük javítása; 

 

Módosítás  50 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da) az éghajlat-politikai célkitűzések 

támogatására fordítandó uniós 

költségvetési kiadások legalább 30%-ára 

vonatkozó általános célhoz való 

hozzájárulás, valamint az éghajlatváltozás 

mérséklését és az éghajlatváltozás 

hatásihoz való alkalmazkodást célzó 

beruházások növelése, különös tekintettel 

az [energiaunió irányításáról szóló] (EU) 

XX rendelet által nyomon követett, 2030-

ra vonatkozó uniós éghajlat- és 

energiapolitikai célokra, biztosítva, hogy 

az InvestEU Alap legalább 40%-a 

éghajlat-politikai célkitűzések 

megvalósításához járuljon hozzá. 

 

Módosítás  51 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 8. cikk (1) bekezdésének a) pontjában 

említett uniós komponens céljára 

biztosított uniós garancia összege (folyó 

áron) 38 000 000 000 EUR. Az uniós 

garancia feltöltési rátája 40 %. 

A 8. cikk (1) bekezdésének a) pontjában 

említett uniós komponens céljára 

biztosított uniós garancia összege 

(változatlan árakon) 38 000 000 000 EUR, 

amely összegből legalább 

28 500 000 000 EUR az EBB csoportra 

fordítandó. Az uniós garancia feltöltési 

rátája 35%. Az EBB: 

 – végrehajtó partnerként hozzáférést 

biztosít a nemzeti és regionális fejlesztési 

bankok számára az uniós garancia 

számára kiosztott kereteihez; 
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 – strukturált párbeszédet alakít ki a 

nemzeti és regionális fejlesztési bankokkal 

a pénzügyi eszközök és projektek 

kidolgozása és végrehajtása érdekében; 

 – évente jelentést tesz az Európai 

Parlamentnek a garancia működéséről, a 

3. cikkben meghatározott célkitűzésekhez 

való hozzájárulásról, valamint a nemzeti 

és regionális szereplőkkel folytatott 

együttműködéséről. 

 A Bizottság legkésőbb 2024 decemberében 

időközi felülvizsgálatban értékeli az EBB 

csoportnak nyújtott részesedést, és szükség 

esetén legfeljebb 10%-os változtatást 

javasol. 

 

Módosítás  52 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A további összegekkel finanszírozandó 

projektek kizárólag olyan tevékenységekre 

irányulhatnak, amelyek eleget tesznek az 

összeget folyósító uniós program szabályai 

által meghatározott támogathatósági 

kritériumoknak, és az InvestEU 

programnak törekednie kell arra, hogy a 

legmagasabb kockázati részt is lefedje. 

 

Módosítás  53 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az V. és a VI. fejezetben előírt 

intézkedések végrehajtására szánt pénzügyi 

keretösszeg (folyó árakon) 525 000 000 

EUR. 

(3) Az V. és a VI. fejezetben előírt 

intézkedések végrehajtására szánt pénzügyi 

keretösszeg (folyó árakon) 725 000 000 

EUR. 
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Módosítás  54 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A (3) bekezdésben említett összeg 

felhasználható továbbá az InvestEU 

program végrehajtásához kapcsolódó 

technikai és igazgatási segítségnyújtásra, 

így például előkészítő, nyomonkövetési, 

kontroll-, ellenőrzési és értékelési 

intézkedésekre, ideértve az intézményi 

információtechnológiai rendszereket is. 

(4) A (3) bekezdésben említett összeg 

felhasználható továbbá az InvestEU 

program végrehajtásához kapcsolódó 

technikai és igazgatási segítségnyújtásra, 

így például előkészítő, nyomonkövetési, 

kontroll-, ellenőrzési és értékelési 

intézkedésekre, ideértve az intézményi 

információtechnológiai rendszereket is. E 

felhasználás célja a kedvezményezettek 

adminisztratív terheinek csökkentése, és 

nem haladhatja meg az (1) bekezdésben 

meghatározott pénzügyi keretösszeg 

értékének 5%-át. 

 

Módosítás  55 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) összhangban vannak a szakpolitikai 

célkitűzésekkel és megfelelnek azon uniós 

program vonatkozó szakpolitikai 

célkitűzéseinek és támogathatósági 

kritériumainak, amelynek keretében a 

támogatást nyújtják; 

a) összhangban vannak a szakpolitikai 

célkitűzésekkel és megfelelnek azon uniós 

program vonatkozó szakpolitikai 

célkitűzéseinek és támogathatósági 

kritériumainak, amelynek keretében a 

támogatást nyújtják; az uniós garancia 

által fedezett egyetlen finanszírozási vagy 

beruházási művelet sem áshatja alá vagy 

akadályozhatja a fenntartható fejlesztési 

célok, a Párizsi Megállapodásban foglalt 

uniós kötelezettségvállalások és a 2030-ig 

elérendő uniós éghajlat- és 

energiapolitikai célok megvalósítását, 

valamint a nulla nettó üvegházhatásúgáz-

kibocsátású gazdaság 2050-ig való 

megteremtését; 

 

Módosítás  56 
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Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

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 

optimálistól eltérő beruházási helyzeteket: 

(1) Az InvestEU Alap a következő 

négy szakpolitikai keret alapján működik, 

amelyek meghatározott hatókörén belül 

kezelni kell a piaci hiányosságokat és az 

optimálistól eltérő beruházási helyzeteket, 

és amelyek adott esetben az előző többéves 

pénzügyi keret idején már működő 

pénzügyi eszközök keretében nyert 

tapasztalatokra épülnek: 

 

Módosítás  57 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a fenntartható infrastruktúrára 

vonatkozó szakpolitikai keret: magában 

foglalja a közlekedés, az energiaügy, a 

digitális összekapcsoltság, a 

nyersanyagellátás és -feldolgozás, a 

világűr, az óceánok és a víz, a 

hulladékgazdálkodás, a természeti és más 

környezetvédelmi infrastruktúra, a 

berendezések, továbbá a mobil eszközök 

területére és az Unió környezetvédelmi 

és/vagy társadalmi fenntarthatósági 

célkitűzéseihez hozzájáruló, valamint a 

környezetvédelmi vagy társadalmi 

fenntarthatósági előírásainak megfelelő 

innovatív technológiák telepítésére 

irányuló fenntartható beruházásokat; 

a) a fenntartható infrastruktúrára 

vonatkozó szakpolitikai keret: magában 

foglalja a közlekedés, azon belül a 

multimodális közlekedés, a közúti 

biztonság, az idegenforgalom, az 

energiaügy – különösen a megújuló 

energia nagyobb mértékű alkalmazása –, 

a 2030-ra és 2050-re vonatkozó 

energiapolitikai keretprogramokkal 

összhangban az energiahatékonyság, az 

összekapcsolási szint javítása, a digitális 

összekapcsoltság és különösen a vidéki 

térségekben megvalósuló hozzáférés, a 

nyersanyagellátás és -feldolgozás, a 

világűr, az óceánok, a szárazföldi víz, a 

hulladékkeletkezés megelőzése és a 

körforgásos gazdaság, 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 
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irányuló fenntartható beruházásokat; 

 

Módosítás  58 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) a felújítási és karbantartási 

infrastruktúrára vonatkozó alkeret: 

magában foglalja az alábbiakra irányuló 

fenntartható beruházásokat: 

 – vasúti és közúti hidak és alagutak 

felújítása biztonságuk javítása érdekében; 

 – az energiamegtakarítást, a decentralizált 

megújulóenergia-termelés bevezetését és 

az épületek összekapcsolt energiaellátási, -

tárolási, digitális és közlekedési 

rendszerekbe való integrálását célzó 

épületfelújítási projektek; 

 

Módosítás  59 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a kutatásra, innovációra és 

digitalizációra vonatkozó szakpolitikai 

keret: magában foglalja a kutatási és 

innovációs tevékenységeket, a kutatási 

eredmények piaci hasznosítását, az 

innovatív megoldások bemutatását és 

bevezetését, valamint a kkv-któl eltérő 

innovatív vállalkozások növekedéséhez 

nyújtott támogatást, továbbá az uniós 

gazdasági ágazat digitalizálását; 

b) a kutatásra, innovációra és 

digitalizációra vonatkozó szakpolitikai 

keret: magában foglalja a kutatási, 

termékfejlesztési és innovációs 

tevékenységeket, a technológiák és 

kutatási eredmények piaci hasznosítását, a 

piaci kulcsszereplők támogatását és a 

vállalkozások közötti együttműködés 

előmozdítását, az innovatív megoldások 

bemutatását és bevezetését, valamint az 

induló vállalkozásokat és a kkv-kat is 

magában foglaló innovatív vállalkozások 

növekedéséhez nyújtott támogatást, 

továbbá az uniós gazdasági ágazat 

digitalizálását, különösen az InnovFin 

kapcsán gyűjtött tapasztalatok alapján; 
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Módosítás  60 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a kkv-kra vonatkozó szakpolitikai 

keret: magában foglalja a kkv-k és – 

kellően indokolt esetekben – a kis méretű 

közepes piaci tőkeértékű vállalatok 

finanszírozáshoz jutását és a finanszírozás 

rendelkezésre állását; 

c) a kkv-kra vonatkozó szakpolitikai 

keret: magában foglalja az induló 

vállalkozások, a kkv-k, köztük az 

innovatív vállalkozások és – kellően 

indokolt esetekben – a kis méretű közepes 

piaci tőkeértékű vállalatok számára 

biztosított finanszírozáshoz való 

egyszerűsített hozzáférést és e 

finanszírozás rendelkezésre állását, 

elsősorban a globális versenyképesség, az 

innováció, a digitalizáció és a 

fenntarthatóság fejlesztése érdekében; 

 

Módosítás  61 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a szociális beruházásra és 

készségfejlesztésre vonatkozó szakpolitikai 

keret: magában foglalja a 

mikrofinanszírozást, a szociális 

vállalkozások finanszírozását és a szociális 

gazdaságot, a készségfejlesztést, oktatást, 

képzést és a kapcsolódó szolgáltatásokat, a 

szociális infrastruktúrát (többek között a 

szociális lakásokat és a diákszállásokat), a 

szociális innovációt, az egészségügyet és a 

tartós ápolás-gondozást a befogadást és 

hozzáférhetőséget, a társadalmi célú 

kulturális tevékenységek; a kiszolgáltatott 

helyzetben lévő személyek, többek között a 

harmadik országbeli állampolgárok 

beilleszkedését. 

d) a szociális beruházásra és 

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, beleértve a 

diákhiteleket, 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 

kulturális tevékenységeket, elsősorban a 

társadalmi célúakat, a kiszolgáltatott 

helyzetben lévő személyek, többek között a 

harmadik országbeli állampolgárok 

beilleszkedését. 
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Módosítás  62 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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. 

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 megfelelő tájékoztatást 

kell nyújtaniuk a Bizottság iránymutatása 

alapján, melyet a Bizottságnak 

felhatalmazáson alapuló jogi aktus 

formájában, a [fenntartható befektetések 

előmozdítását célzó keret létrehozásáról 

szóló (COM(2018)0353) rendelet] által 

előírt, a gazdasági tevékenység környezeti 

szempontú fenntarthatóságának 

meghatározására szolgáló kritériumok 

figyelembevételével kell kidolgoznia. Az 

iránymutatásban meghatározott méretkorlát 

alatti projekteket adott esetben fel lehet 

menteni a vizsgálat alól. 

 

Módosítás  63 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az alkalmazkodást illetően: az 

éghajlatváltozás esetleges kedvezőtlen 

hatásaival szembeni ellenálló képességnek 

az éghajlattal szembeni kiszolgáltatottság 

értékelése és az éghajlatváltozással 

kapcsolatos kockázatok értékelése révén 

a) az alkalmazkodást illetően: az 

éghajlatváltozás esetleges kedvezőtlen 

hatásaival szembeni ellenálló képességnek 

az éghajlattal szembeni kiszolgáltatottság 

értékelése és az éghajlatváltozással 

kapcsolatos kockázatok értékelése révén 



 

AD\1167954HU.docx 43/87 PE625.308v02-00 

 HU 

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; 

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 és az uniós környezetvédelmi 

célkitűzéseknek és szabványoknak való 

megfelelés biztosítása; 

 

Módosítás  64 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) a foglalkoztatásra és a minőségi 

munkahelyek teremtésére gyakorolt 

hatásokkal kapcsolatos becslések végzése; 

 

Módosítás  65 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A végrehajtó partnerek 

rendelkezésre bocsátják az Unió éghajlat-

politikai és környezetvédelmi 

célkitűzéseinek megvalósításához 

hozzájáruló beruházások nyomon 

követéséhez szükséges információkat a 

Bizottság által adott iránymutatás alapján. 

(4) A végrehajtó partnerek 

rendelkezésre bocsátják az Unió éghajlat-

politikai és környezetvédelmi 

célkitűzéseinek megvalósításához 

hozzájáruló beruházások nyomon 

követéséhez szükséges információkat a 

Bizottság által adott iránymutatás alapján, 

és adott esetben értékelik, hogy a 

műveletek megfelelnek-e a fenntartható 

befektetések előmozdítását célzó keret 

létrehozásáról szóló rendeletnek 

(COM(2018)0353); 

 

Módosítás  66 
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Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) A kkv-kra vonatkozó szakpolitikai 

keret az InvestEU keretében összevont 

különböző uniós garanciaeszközök, 

különösen a Kreatív Európa program 

kulturális és kreatív ágazati 

garanciaeszköze révén támogatott 

kedvezményezettek számára is támogatást 

nyújt. 

 

Módosítás  67 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 5 bekezdés 

 

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) A végrehajtó partnereknek arra kell 

törekedniük, hogy: 

 – a Párizsi Megállapodással összhangban 

a fenntartható infrastruktúrára vonatkozó 

szakpolitikai kereten belüli beruházások 

legalább 65%-a az Unió éghajlat-politikai 

és környezetvédelmi célkitűzéseinek 

eléréséhez járuljon hozzá jelentős 

mértékben; 

 – a kutatásra, innovációra és 

digitalizációra vonatkozó szakpolitikai 

kereten belüli beruházások legalább 35%-

a a Horizont Európa célkitűzéseinek 

eléréséhez járuljon hozzá; 

 – a kkv-kra irányuló szakpolitikai keretbe 

tartozó, kkv-k és közepes piaci tőkeértékű 

vállalkozások részére kínált garanciák 

jelentős része az innovatív kkv-kat 

támogassa; 

 – a szociális beruházásra és 

készségfejlesztésre vonatkozó szakpolitikai 



 

AD\1167954HU.docx 45/87 PE625.308v02-00 

 HU 

kereten belüli beruházások legalább 30%-

a a Horizont Európa és az Erasmus+ 

célkitűzéseinek eléréséhez járuljon hozzá. 

 A Bizottság a végrehajtó partnerekkel 

együtt arra törekszik, hogy a költségvetési 

garancia SIW-re használt részének 

elosztása során ügyeljenek a különböző 

területekre vonatkozó intézkedések közötti 

egyensúly megteremtésére. 

 

Módosítás  68 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 8a. cikk 

 Addicionalitás 

 (1) E rendelet alkalmazásában az 

„addicionalitás” az InvestEU Alap által 

olyan műveletekhez nyújtott támogatás, 

amelyek piaci hiányosságok vagy nem 

optimális beruházási feltételek kezelésére 

irányulnak – mint amilyenek például a 

beruházások hosszú távú megtérülése 

vagy a hosszabb távú környezeti és 

társadalmi haszonnal járó projektek 

magasabb kockázatfinanszírozási igényei 

–, és amelyeket a végrehajtó partnerek az 

InvestEU Alap nyújtotta támogatás nélkül 

nem tudtak volna végrehajtani azon 

időszak alatt, amely alatt az uniós 

garancia igénybe vehető, vagy nem tudtak 

volna ugyanolyan mértékben 

végrehajtani. Az InvestEU Alap által 

támogatott projektek előmozdítják a 

3. cikkben meghatározott célkitűzések 

megvalósítását. 

 (2) Az addicionalitás első albekezdés 

szerinti meghatározásának való 

megfelelés követelményének sérelme 

nélkül, a következő elemek határozottan 

utalnak az addicionalitásra: 

 – az EBB alapokmányának 16. cikke 
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szerinti különleges tevékenységeknek 

megfelelő kockázatot vagy ugyanolyan 

mértékű kockázatot hordozó projektek, 

kifejezetten azok, amelyek ország-, ágazat- 

vagy régióspecifikus kockázatokat 

hordoznak, különösen a kevésbé fejlett 

régiókban és az átmeneti régiókban 

és/vagy amennyiben az ilyen projektek az 

innovációval kapcsolatos kockázatokat 

hordoznak, különös tekintettel a 

növekedést, a fenntarthatóságot és a 

termelékenységet fokozó, még nem 

kipróbált technológiákra; 

 – a végrehajtó partnerek által javasolt 

olyan projektek, amelyek a beruházási 

bizottság meglátása szerint olyan 

kockázatot hordoznak, amelynek szintje 

megegyezik a jelen albekezdés első 

franciabekezdésében leírt kockázattal. 

 

Módosítás  69 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az egyes tagállamok által az [szám] 

[CPR] rendelet [10. cikkének (1) 

bekezdése] szerint vagy az [szám] [KAP-

tervre vonatkozó] rendelet [75. cikkének 

(1) bekezdése] szerint allokált összegeket a 

tagállami komponenshez tartozó uniós 

garancia azon részének feltöltésére kell 

felhasználni, amely az érintett tagállamban 

végrehajtott finanszírozási és beruházási 

műveletek fedezésére szolgál. 

(1) A(z) (EU) XX/XX rendelet [a közös 

rendelkezésekről szóló rendelet ] 

21. cikkével összhangban a tagállamok 

vagy a régiók adott esetben és önkéntes 

alapon kérhetik, hogy pénzügyi 

keretösszegeik egy részét az InvestEU-hoz 

csoportosítsák át. Az átcsoportosított 

források felhasználása az InvestEU 

szabályainak megfelelően történik. Az 

egyes tagállamok által az [szám] [CPR] 

rendelet [10. cikkének (1) bekezdése] 

szerint vagy az [szám] [KAP-tervre 

vonatkozó] rendelet [75. cikkének (1) 

bekezdése] szerint allokált összegeket a 

tagállami komponenshez tartozó uniós 

garancia azon részének feltöltésére kell 

felhasználni, amely az érintett tagállamban 

végrehajtott finanszírozási és beruházási 

műveletek fedezésére szolgál. 
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Módosítás  70 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállami komponenshez tartozó uniós 

garancia adott részének létrehozásához a 

tagállam és a Bizottság közötti 

hozzájárulási megállapodásra van szükség. 

A tagállami komponenshez tartozó uniós 

garancia adott részének létrehozásához a 

tagállam – vagy a tagállamon keresztül a 

régió – és a Bizottság közötti hozzájárulási 

megállapodásra van szükség. 

 

Módosítás  71 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 3 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a tagállami komponenshez tartozó 

uniós garancia adott tagállamra vonatkozó 

részének teljes összege, a garanciarész 

feltöltési rátája, a megosztott irányítás alá 

tartozó alapokból származó hozzájárulás 

összege, a feltöltési szakasz időtartama az 

éves pénzügyi tervnek megfelelően, 

valamint az ebből eredő függő 

kötelezettség összege, amelyet az érintett 

tagállam által biztosított back-to-back 

garanciával kell fedezni; 

a) a tagállami komponenshez tartozó 

uniós garancia adott tagállamra vagy 

régióra vonatkozó részének teljes összege, 

a garanciarész feltöltési rátája, a 

megosztott irányítás alá tartozó alapokból 

származó hozzájárulás összege, a feltöltési 

szakasz időtartama az éves pénzügyi 

tervnek megfelelően, valamint az ebből 

eredő függő kötelezettség összege, amelyet 

az érintett tagállam által biztosított back-to-

back garanciával kell fedezni; 

 

Módosítás  72 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 3 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a jelentkező végrehajtási 

partner(ek) és a Bizottság arra vonatkozó 

kötelezettsége, hogy tájékoztatja a 

tagállamot a kiválasztott végrehajtó 

partner(ek)ről; 

c) a jelentkező végrehajtási 

partner(ek) és a Bizottság arra vonatkozó 

kötelezettsége, hogy tájékoztatja a 

tagállamot és adott esetben a regionális 

hatóságot a kiválasztott végrehajtó 

partner(ek)ről; 
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Módosítás  73 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 3 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) a tagállammal szemben fennálló 

éves jelentéstételi kötelezettségek, 

beleértve a hozzájárulási megállapodásban 

meghatározott mutatókat tartalmazó 

jelentést; 

e) a tagállammal vagy adott esetben a 

régióval szemben fennálló éves 

jelentéstételi kötelezettségek, beleértve a 

hozzájárulási megállapodásban 

meghatározott mutatókat tartalmazó 

jelentést; 

 

Módosítás  74 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 5 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a Bizottság haladéktalanul 

tájékoztatja a tagállamot, amennyiben a 

tagállami komponenshez tartozó uniós 

garancia adott részére vonatkozó lehívások 

eredményeként az e részhez kapcsolódó 

feltöltés szintje az eredeti feltöltés 20 %-a 

alá süllyed; 

c) a Bizottság haladéktalanul 

tájékoztatja a tagállamot – vagy adott 

esetben a régiót –, amennyiben a tagállami 

komponenshez tartozó uniós garancia adott 

részére vonatkozó lehívások 

eredményeként az e részhez kapcsolódó 

feltöltés szintje az eredeti feltöltés 20%-a 

alá süllyed; 

 

Módosítás  75 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 5 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) amennyiben a tagállami 

komponenshez tartozó uniós garancia adott 

részének feltöltési szintje a kezdeti feltöltés 

10 %-ára süllyedt, az érintett tagállam az 

eredeti feltöltés összegének legfeljebb 5 %-

át kitevő összeggel a Bizottság kérésére 

hozzájárul a közös tartalékalaphoz. 

d) amennyiben a tagállami 

komponenshez tartozó uniós garancia adott 

részének feltöltési szintje a kezdeti feltöltés 

10%-ára süllyedt, az érintett tagállam vagy 

régió az eredeti feltöltés összegének 

legfeljebb 5%-át kitevő összeggel a 

Bizottság kérésére hozzájárul a közös 

tartalékalaphoz. 

 



 

AD\1167954HU.docx 49/87 PE625.308v02-00 

 HU 

Módosítás  76 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az e rendelet hatálya alá tartozó 

finanszírozási és beruházási műveletekhez 

uniós garancia formájában biztosított 

támogatás a 2027. december 31-ig tartó 

beruházási időszakra nyújtható. A 

végrehajtó partner és a végső 

kedvezményezett, illetve a pénzügyi 

közvetítő vagy a 13. cikk (1) bekezdésének 

a) pontjában említett egyéb szervezet 

közötti szerződéseket 2028. december 31-

ig kell aláírni. 

(2) Az e rendelet hatálya alá tartozó 

finanszírozási és beruházási műveletekhez 

uniós garancia formájában biztosított 

támogatás a 2027. december 31-ig tartó 

beruházási időszakra nyújtható. E 

támogatásnak magasabb fedezeti rátát 

kell előirányoznia azon kkv-k számára, 

amelyek bizonyítottan nehézségekbe 

ütköznek a hitelhez való hozzáférést 

illetően. A végrehajtó partner és a végső 

kedvezményezett, illetve a pénzügyi 

közvetítő vagy a 13. cikk (1) bekezdésének 

a) pontjában említett egyéb szervezet 

közötti szerződéseket 2028. december 31-

ig kell aláírni. 

 

Módosítás  77 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) megfelelnek a [költségvetési 

rendelet] [209. cikke (2) bekezdésének a)–

e) pontjában] meghatározott feltételeknek, 

különösen a [költségvetési rendelet] [209 

cikke (2) bekezdésének b) pontja] szerinti 

addicionalitási követelménynek, és adott 

esetben maximalizálják a 

magánbefektetéseket a [költségvetési 

rendelet] [209. cikke (2) bekezdése d) 

pontjának] megfelelően; 

a) megfelelnek a [költségvetési 

rendelet] [209. cikke (2) bekezdésének a)–

e) pontjában] meghatározott feltételeknek, 

különösen azáltal, hogy megvalósítják a 

[8a. cikk] szerinti addicionalitást, az uniós 

garancia mértékét meghaladó globális 

befektetés mobilizálásával tőkeáttételi és 

multiplikátorhatást érnek el, és adott 

esetben maximalizálják a 

magánbefektetéseket a [költségvetési 

rendelet] [209. cikke (2) bekezdése 

d) pontjának] megfelelően; 

 

Módosítás  78 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 1 bekezdés – b pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) hozzájárulnak az uniós 

szakpolitikai célkitűzésekhez, és e rendelet 

II. mellékletével összhangban a megfelelő 

kerethez tartozó finanszírozási és 

beruházási műveletekre jogosult területek 

hatálya alá tartoznak; valamint 

b) hozzájárulnak a – különösen az 

Unió éghajlatügyi és környezetvédelmi 

célkitűzéseivel kapcsolatos – uniós 

szakpolitikai célkitűzésekhez, kiegészítik 

azokat és összhangban vannak azokkal, és 

e rendelet II. mellékletével összhangban a 

megfelelő kerethez tartozó finanszírozási 

és beruházási műveletekre jogosult 

területek hatálya alá tartoznak; valamint 

 

Módosítás  79 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) műszaki szempontból 

működőképesek, és e rendelet II. 

mellékletében meghatározott 

támogathatósági feltételeknek 

megfelelően környezeti és társadalmi 

szempontból fenntarthatók. 

 

Módosítás  80 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 cb) Az InvestEU Alap nem támogat a 

fosszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatos 

tevékenységeket, kivéve, ha azokat 

megfelelően indokolja, hogy elősegítik 

vagy megkönnyítik az energiaunió 

célkitűzéseinek – nevezetesen az 

energiabiztonság, a belső energiapiac 

integrációja, az energiahasználat 

hatékonyságának növelése, a gazdaság 

Párizsi Megállapodással összhangban 

való dekarbonizációja és az alacsony szén-

dioxid-kibocsátású és tiszta 

technológiákon belüli, az energetikai 
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átállást serkentő és a versenyképességet 

javító technológiai áttörések – 

megvalósulásához. 

 

Módosítás  81 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 3 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) adott esetben a (2) bekezdés a) 

pontjában említett harmadik ország; 

c) adott esetben a (2) bekezdés a) 

pontjában említett, az emberi jogokat 

tiszteletben tartó harmadik ország; 

 

Módosítás  82 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az uniós komponens esetében a 

támogatható partnereknek ki kell 

nyilvánítaniuk érdeklődésüket, és képesnek 

kell lenniük arra, hogy legalább három 

tagállamban fedezzék a finanszírozási és 

beruházási műveleteket. A végrehajtó 

partnerek csoportot létrehozva együttesen 

is végrehajthatnak finanszírozási és 

beruházási műveleteket legalább három 

tagállamban. 

Az uniós komponens esetében a 

támogatható partnereknek ki kell 

nyilvánítaniuk érdeklődésüket, és képesnek 

kell lenniük arra, hogy legalább három 

tagállamban fedezzék a finanszírozási és 

beruházási műveleteket. A végrehajtó 

partnerek csoportot létrehozva együttesen 

is végrehajthatnak finanszírozási és 

beruházási műveleteket legalább két 

tagállamban. Ezek a kritériumok akkor is 

teljesülnek, ha a végrehajtó partnerek a 

saját piacaikon közös piaci hiányosságot 

tárnak fel, és e piaci hiányosságot vagy 

nem optimális beruházási feltételt a helyi 

körülményekre szabott, de hasonló 

eszközökkel kezelik. 

 

Módosítás  83 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 1 bekezdés – 4 a albekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Amennyiben a tagállami komponens 

alkalmazása olyan szakpolitikai 

intézkedésekre irányul, amelyekre az 

uniós komponens hasonló finanszírozási 

és beruházási műveletek révén már 

kiterjedt, a tagállami komponens és az 

uniós komponens végrehajtó partnerei 

megegyeznek. 

 

Módosítás  84 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) biztosítsa a földrajzi diverzifikációt; d) biztosítsa a földrajzi diverzifikációt 

tagállamok és régiók szerint; 

 

Módosítás  85 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) biztosítsa a megfelelő kockázati 

diverzifikációt; 

e) biztosítsa a megfelelő kockázati 

diverzifikációt, egyszersmind elkerülve a 

túlzott pénzügyi kockázattal járó 

műveleteket; 

 

Módosítás  86 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fa) valósítsa meg a 8a. cikkben 

meghatározott addicionalitást; 
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Módosítás  87 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A nemzeti fejlesztési bankok és 

intézmények megfelelő szabályzatokkal és 

eljárásokkal rendelkező pénzintézetek is. 

Biztosítani kell, hogy a [költségvetési 

rendelet][154. cikke] szerinti 

követelmények méretükkel és/vagy 

földrajzi hatályukkal arányosak legyenek. 

A meglévő adatokat, felügyeleti 

eljárásokat és állami támogatásokat 

figyelembe kell venni. 

Indokolás 

Az Európai Bizottság olyan nemzeti fejlesztési bankok és intézmények „végrehajtó 

partnerekként” történő bevonását javasolta, amelyek a [költségvetési rendelet][154. cikke] 

szerinti „pilléralapú értékelésnek” és a legalább három tagállamra vonatkozó kritériumnak 

alig tudnak megfelelni. 

 

Módosítás  88 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 a fejezet (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A döntéshozatalban és a projektek 

kiválasztásában részt vevő valamennyi 

szervnek az átláthatóság és az 

elszámoltathatóság elvének, valamint az 

érdekelt felek – köztük a civil társadalmi 

szervezetek – garantált részvételére 

vonatkozó elvnek megfelelően kell 

eljárnia. E szerveknek különböző szakmai 

háttérrel rendelkező, többek között az 

éghajlattal foglalkozó szakértőkből kell 

állniuk, és törekedniük kell a nemek 

közötti egyensúlyra. A projektekre, a 

kiválasztási eljárásra és a döntéshozatalra 

vonatkozó információkat közzé kell tenni, 

tiszteletben tartva az üzleti szempontból 
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érzékeny információkat. 

 (Ez a módosítás a fejezet bevezetéseként 

szolgál, ily módon a 17–19. cikkre 

vonatkozik. A módosítás a szövegben a 17. 

cikk előtt jelenik meg.) 

 

Módosítás  89 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 16a. cikk 

 Irányítás 

 Az InvestEU program irányításában részt 

vevő, e rendelet 17., 18. és 19. cikkében 

meghatározott valamennyi szerv az 

átláthatóság és az elszámoltathatóság 

elvének megfelelően jár el, és biztosítja az 

érdekelt felek – különösen adott esetben a 

társbefektetők, közhatóságok, szakértők, 

oktatási, képzési és kutatási intézmények, 

a vonatkozó szociális partnerek és a civil 

társadalom képviselőinek – részvételét. E 

szerveknek releváns, független 

szakértőkből kell állniuk, és törekedniük 

kell a nemek közötti egyensúlyra. A 

projektekre és a döntéshozatalra 

vonatkozó információkat közzé kell tenni, 

tiszteletben tartva az üzleti szempontból 

érzékeny információkat. 

 

Módosítás  90 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottságot tanácsadó testület 

segíti, amelynek két formációja van, az 

egyik a végrehajtó partnerek képviselőiből, 

a másik pedig a tagállamok képviselőiből 

áll. 

(1) Az irányítóbizottságot tanácsadó 

testület segíti, amelynek két formációja 

van, az egyik a végrehajtó partnerek 

képviselőiből, a másik pedig a tagállamok 

képviselőiből áll. 
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Módosítás  91 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 5 bekezdés – a pont – ii alpont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii. tanácsot ad a Bizottságnak a piaci 

hiányosságokkal és az optimálistól 

elmaradó beruházási helyzetekkel, 

valamint a piaci feltételekkel kapcsolatban; 

ii. tanácsot ad az irányítóbizottságnak 

a piaci hiányosságokkal és az optimálistól 

elmaradó beruházási helyzetekkel, 

valamint a piaci feltételekkel kapcsolatban; 

 

Módosítás  92 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 17a. cikk 

 Irányítóbizottság 

 (1) Az InvestEU Alap irányítását 

irányítóbizottság látja el, amely az uniós 

garancia felhasználásának érdekében a 

3. cikkben meghatározott általános 

célkitűzésekkel összhangban hozza meg 

döntéseit. 

 (2) Az irányítóbizottság: 

 a) hét tagból áll: három tagot a Bizottság 

nevez ki, egy tagot a tanácsadó testület a 

végrehajtó partnerek képviselőiből álló 

formációjában, egy tagot az Európai 

Beruházási Bank, két, szavazati joggal 

nem rendelkező szakértőt pedig az 

Európai Parlament. A kijelölt szakértők 

nem kérhetnek vagy fogadhatnak el 

utasításokat uniós intézményektől, 

szervektől, hivataloktól vagy 

ügynökségektől, valamely tagállam 

kormányától, vagy bármely egyéb közjogi 

vagy magánjogi szervezettől, és teljesen 

függetlenül kell eljárniuk. A szakértőknek 

feladataikat pártatlanul és az InvestEU 

Alap érdekeit szem előtt tartva kell 
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ellátniuk; 

 b) szavazati joggal rendelkező tagjai közül 

választ elnököt három évig tartó 

meghatározott időtartamra, amely egy 

alkalommal megújítható; 

 c) valamennyi tag álláspontját megvitatja 

és a lehető legjobban figyelembe veszi. 

Abban az esetben, ha a tagok álláspontja 

nem egyezik, az irányítóbizottság a 

szavazati joggal rendelkező tagok 

egyhangú szavazatával határoz. Az 

irányítóbizottság üléseinek 

jegyzőkönyvében részletesen rögzíteni kell 

az összes tag álláspontját. 

 (3) Az irányítóbizottság gondoskodik 

arról, hogy az InvestEU stratégiai 

irányultsága összhangban álljon a 

3. cikkben meghatározott célkitűzésekkel, 

és hogy a végrehajtó partnerek javasolt 

finanszírozási és beruházási műveletei 

megfeleljenek az uniós jognak és 

szakpolitikáknak. Az irányítóbizottság az e 

rendelet szerinti feladatainak elvégzése 

során kizárólag az e rendeletben 

meghatározott célkitűzések elérésére 

törekszik. 

 (4) Az irányítóbizottság határozza meg az 

InvestEU működéséhez szükséges 

működési politikákat és eljárásokat, 

valamint a beruházási platformokat és a 

nemzeti fejlesztési bankokat vagy 

intézményeket érintő műveletekre 

vonatkozó szabályokat. 

 (5) Az irányítóbizottság összeállítja a 

javasolt finanszírozási és beruházási 

műveletek eredménytábláját a beruházási 

bizottság számára. 

 Az eredménytábla tartalmazza 

mindenekelőtt a következők értékelését: a) 

a javasolt finanszírozási és beruházási 

műveletek kockázati profilja; 

 b) a végső kedvezményezettek számára 

biztosított előnyök, 

 c) a támogathatósági feltételek betartása. 
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 Minden egyes végrehajtó partner 

megfelelő és harmonizált információkat 

szolgáltat az irányítóbizottságnak annak 

érdekében, hogy az elkészíthesse az 

eredménytáblát. 

 (6) Az irányítóbizottság rendszeresen 

konzultációt szervez a megfelelő érdekelt 

felekkel – különösen a társberuházókkal, 

a hatóságokkal, a szakértőkkel, az 

oktatási, képzési és kutatási 

intézményekkel, a szociális partnerekkel 

és a civil társadalom képviselőivel – az e 

rendelet értelmében folytatott beruházási 

politika irányáról és végrehajtásáról. 

 

Módosítás  93 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

18. cikk törölve 

Projektértékelő csoport  

(1) Létre kell hozni egy a végrehajtó 

partnerek által ellenszolgáltatás nélkül a 

Bizottság rendelkezésére bocsátott 

szakértőkből álló projektértékelő 

csoportot. 

 

(2) A projektértékelő csoportba 

minden egyes végrehajtó partner jelöl 

szakértőt. A szakértők számát a 

garanciamegállapodásban kell 

meghatározni. 

 

(3) A Bizottság megerősíti, hogy a 

végrehajtó partnerek által javasolt 

finanszírozási és beruházási műveletek 

összhangban vannak-e az uniós joggal és 

szakpolitikákkal. 

 

(4) A (3) bekezdésben említett 

bizottsági megerősítéstől függően a 

projektértékelő csoport elvégzi a 

végrehajtó partnerek által a javasolt 

finanszírozási és beruházási műveletekre 

vonatkozóan végrehajtott átvilágítás 
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minőség-ellenőrzését. Ezt követően a 

finanszírozási és beruházási műveleteket 

be kell nyújtani a beruházási 

bizottságnak, amely jóváhagyja az uniós 

garancia általi fedezetet. 

A projektértékelő csoport összeállítja a 

javasolt finanszírozási és beruházási 

műveletek eredménytábláját a beruházási 

bizottság számára. 

 

Az eredménytábla tartalmazza 

mindenekelőtt a következők értékelését: 

 

a) a javasolt finanszírozási és 

beruházási műveletek kockázati profilja; 

 

b) a végső kedvezményezettek 

számára biztosított előnyök, 

 

c) a támogathatósági feltételek 

betartása. 

 

Minden egyes végrehajtó partner 

megfelelő és összehangolt információkat 

nyújt a projektértékelő csoportnak annak 

érdekében, hogy az elvégezhesse a 

kockázatelemzést és elkészíthesse az 

eredménytáblát. 

 

(5) A végrehajtó partner által javasolt 

lehetséges finanszírozási vagy beruházási 

művelethez kapcsolódó átvilágítást vagy 

értékbecslést nem értékelheti olyan 

projektértékelő csoportbeli szakértő, akit 

az adott végrehajtó partner bocsátott a 

Bizottság rendelkezésére. A szóban forgó 

szakértő nem dolgozhat az említett 

javaslatokra vonatkozó eredménytáblán 

sem. 

 

(6) A projektértékelő csoportot alkotó 

szakértők nyilatkoznak a Bizottságnak 

bármely összeférhetetlenségről, és 

késedelem nélkül közlik a Bizottsággal az 

összeférhetetlenség folyamatos 

ellenőrzéséhez szükséges információkat. 

 

(7) A Bizottság meghatározza a 

projektértékelő csoport működésére és az 

összeférhetetlenség ellenőrzésére 

vonatkozó részletes szabályokat. 

 

(8) A Bizottság meghatározza az  



 

AD\1167954HU.docx 59/87 PE625.308v02-00 

 HU 

eredménytáblára vonatkozó részletes 

szabályokat, amelyek lehetővé teszik a 

beruházási bizottság számára, hogy egy 

javasolt finanszírozási vagy beruházási 

művelet tekintetében jóváhagyja az uniós 

garancia felhasználását. 

 

Módosítás  94 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) ellenőrzi, hogy a javaslatok 

megfelelnek-e ennek a rendeletnek és a 

vonatkozó beruházási iránymutatásnak, 

különös figyelmet fordítva a [költségvetési 

rendelet] [209. cikke (2) bekezdésének b) 

pontjában] említett addicionalitási 

követelményre, valamint a [költségvetési 

rendelet] [209. cikke (2) bekezdésének d) 

pontjában] említett, a magánbefektetések 

bevonására vonatkozó követelményre; 

valamint 

b) ellenőrzi, hogy a javaslatok 

megfelelnek-e ennek a rendeletnek és a 

vonatkozó beruházási iránymutatásnak, 

különös figyelmet fordítva a [költségvetési 

rendelet] [209. cikke (2) bekezdésének b) 

pontjában] említett addicionalitási 

követelményre, a 7. cikk (3) bekezdésében 

említett fenntarthatósági vizsgálatra, 

valamint a [költségvetési rendelet] [209. 

cikke (2) bekezdésének d) pontjában] 

említett, a magánbefektetések bevonására 

vonatkozó követelményre; valamint 

 

Módosítás  95 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A beruházási bizottság minden egyes 

formációban hat, javadalmazásban 

részesülő külső szakértőből áll. A 

Bizottság a [költségvetési rendelet] [237. 

cikkének] megfelelően kiválasztja, és 

legfeljebb négy évig tartó meghatározott 

időtartamra kinevezi a szakértőket. 

Megbízatásuk megújítható, azonban a 

megbízatás időtartama összességében nem 

haladhatja meg a hét évet. A Bizottság 

határozatával a beruházási bizottság 

hivatalban lévő tagjának megbízatását az e 

A beruházási bizottság minden egyes 

formációban hét, javadalmazásban 

részesülő külső szakértőből áll. A 

Bizottság a [költségvetési rendelet] [237. 

cikkének] megfelelően kiválasztja, és 

legfeljebb négy évig tartó meghatározott 

időtartamra kinevezi a szakértőket. 

Megbízatásuk megújítható, azonban a 

megbízatás időtartama összességében nem 

haladhatja meg a hét évet. A Bizottság 

határozatával a beruházási bizottság 

hivatalban lévő tagjának megbízatását az e 
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bekezdésben megállapított eljárás 

igénybevétele nélkül is megújíthatja. 

bekezdésben megállapított eljárás 

igénybevétele nélkül is megújíthatja. 

 

Módosítás  96 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A beruházási bizottság mind a négy 

formációjában négy tagnak állandó tagnak 

kell lennie. Emellett mind a négy 

formációban lennie kell két olyan 

szakértőnek, aki tapasztalattal rendelkezik 

a megfelelő szakpolitikai kerethez tartozó 

ágazatokhoz kapcsolódó beruházások 

terén. Legalább egy állandó tagnak 

rendelkeznie kell a fenntartható 

beruházásokra vonatkozó ismeretekkel. A 

beruházási bizottság tagjait a Bizottság 

nevezi ki a megfelelő formációba vagy 

formációkba. A beruházási bizottság az 

állandó tagok közül választ elnököt. 

A beruházási bizottság mind a négy 

formációjában öt tagnak állandó tagnak 

kell lennie. Emellett mind a négy 

formációban lennie kell két olyan 

szakértőnek, aki tapasztalattal rendelkezik 

a megfelelő szakpolitikai kerethez tartozó 

ágazatokhoz kapcsolódó beruházások 

terén. Legalább két állandó tagnak 

rendelkeznie kell az éghajlat-politika, a 

környezetvédelem és a 

környezetgazdálkodás területén 

végrehajtott beruházásokra vonatkozó 

ismeretekkel. A beruházási bizottság tagjait 

a Bizottság nevezi ki a megfelelő 

formációba vagy formációkba. A 

beruházási bizottság az állandó tagok közül 

választ elnököt. 

 

Módosítás  97 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A beruházási bizottság minden egyes 

tagjának önéletrajzát és érdekeltségi 

nyilatkozatát nyilvánosságra kell hozni, és 

folyamatosan aktualizálni kell. A 

beruházási bizottság tagjai késedelem 

nélkül közlik a Bizottsággal az 

összeférhetetlenség folyamatos 

ellenőrzéséhez szükséges információkat. 

A beruházási bizottság minden egyes 

tagjának önéletrajzát és érdekeltségi 

nyilatkozatát nyilvánosságra kell hozni, és 

folyamatosan aktualizálni kell. A 

beruházási bizottság tagjai késedelem 

nélkül közlik a Bizottsággal és az 

irányítóbizottsággal az összeférhetetlenség 

folyamatos ellenőrzéséhez szükséges 

információkat. 
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Módosítás  98 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A beruházási bizottság által az uniós 

garancia keretében támogatandó 

finanszírozási vagy beruházási műveletre 

vonatkozóan adott jóváhagyást a 

nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell 

tenni, és annak indokolást is kell 

tartalmaznia. A nyilvánosságra hozott 

információk nem tartalmazhatnak bizalmas 

üzleti adatokat. 

A beruházási bizottság által az uniós 

garancia keretében támogatandó 

finanszírozási vagy beruházási műveletre 

vonatkozóan adott jóváhagyást a 

nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell 

tenni, és annak tartalmaznia kell a 

jóváhagyás indokolását, az alkalmazott 

kritériumokat és a mutatókat tartalmazó 

eredménytáblát. Különös hangsúlyt kell 

helyezni az addicionalitás feltételének 

való megfelelésre. A nyilvánosságra hozott 

információk nem tartalmazhatnak bizalmas 

üzleti adatokat. 

 

Módosítás  99 

 

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 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 

elutasított projektek elfogadott 

projektekhez viszonyított arányát 

tagállamonként évente fel kell tüntetni. 

Minden egyes projekt esetében közzé kell 

tenni az elfogadás vagy az elutasítás 

indokolását. 

 

Módosítás  100 
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Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 5 bekezdés – 4 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A beruházási bizottság uniós garancia 

igénybevételét elutasító következtetéseit – 

szigorú titoktartási követelmények mellett 

– évente kétszer továbbítani kell az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. 

A beruházási bizottság uniós garancia 

igénybevételét elutasító következtetéseit, 

az ezzel kapcsolatban alkalmazott 

kritériumokat és az eredménytábla ehhez 

kapcsolódó mutatóit – szigorú titoktartási 

követelmények mellett – évente kétszer 

továbbítani kell az Európai Parlamentnek 

és a Tanácsnak. 

 

Módosítás  101 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az InvestEU Tanácsadó Platform 

tanácsadással segíti a beruházási projektek 

meghatározását, előkészítését, fejlesztését, 

strukturálását, az azokkal kapcsolatos 

beszerzést és végrehajtásukat, illetőleg 

erősíti a projektgazdák és a pénzügyi 

közvetítők finanszírozási és beruházási 

műveletek végrehajtására irányuló 

képességét. A platform által biztosított 

támogatás kiterjedhet adott esetben a 

projekt életciklusának vagy egy támogatott 

szervezet finanszírozásának bármely 

szakaszára. 

Az InvestEU Tanácsadó Platform 

tanácsadással segíti a beruházási projektek 

meghatározását, előkészítését, fejlesztését, 

strukturálását, az azokkal kapcsolatos 

beszerzést és végrehajtásukat, illetőleg 

erősíti a projektgazdák és a pénzügyi 

közvetítők finanszírozási és beruházási 

műveletek végrehajtására irányuló 

képességét. A platform által biztosított 

támogatás kiterjedhet adott esetben a 

projekt életciklusának vagy egy támogatott 

szervezet finanszírozásának bármely 

szakaszára. A Tanácsadó Platform 

szakértői szorosan együttműködnek az 

EBB InnovFin tanácsadó szolgálatával. 

 

Módosítás  102 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

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

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az InvestEU Tanácsadó Platformja 

regionális és helyi szintű tájékoztatást és 

tanácsadást biztosít, különös hangsúlyt 
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fektetve a kkv-kra és az induló 

vállalkozásokra. A Platform az ESBA 

keretében működő Európai Beruházási 

Tanácsadó Platform által már 

összegyűjtött tapasztalatokra épít, és 

magában foglal egy kommunikációs és 

projektfejlesztési támogatási komponenst 

a fenntartható projektek kidolgozását, 

valamint a kisebb projektek nagyobb 

projektekké való egyesítését célzó 

képességek kialakítása céljából. 

 

Módosítás  103 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az InvestEU Tanácsadó Platform a 7. cikk 

(1) bekezdése szerinti minden egyes 

szakpolitikai keret elemeként rendelkezésre 

áll, és az adott kerethez tartozó valamennyi 

ágazatot lefedi. Emellett ágazatközi 

tanácsadási szolgáltatást is nyújt. 

Az InvestEU Tanácsadó Platform a 7. cikk 

(1) bekezdése szerinti minden egyes 

szakpolitikai keret elemeként rendelkezésre 

áll, és az adott kerethez tartozó valamennyi 

ágazatot lefedi, különös tekintettel azokra, 

amelyek hozzájárulnak az EU éghajlat-

politikai célkitűzéseinek 

megvalósításához. Emellett ágazatközi 

tanácsadási szolgáltatást is nyújt. 

 

Módosítás  104 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) adott esetben a projektgazdák 

segítése projektjeik kidolgozásában a 3., 7. 

és 11. cikkben meghatározott célkitűzések 

és támogathatósági kritériumok teljesítése 

érdekében, valamint kisebb projektek 

együttes fejlesztésének megkönnyítése; 

mindazonáltal az említett segítségnyújtás 

nem előlegezi meg a beruházási bizottság 

azon döntését, hogy az adott projekt 

részesül-e az uniós garancia által biztosított 

b) adott esetben a projektgazdák 

segítése projektjeik kidolgozásában a 3., 7. 

és 11. cikkben meghatározott célkitűzések 

és támogathatósági kritériumok teljesítése 

érdekében, valamint kisebb projektek 

együttes fejlesztésének megkönnyítése, 

valamint tematikus és regionális 

beruházási platformok kialakításának 

segítése jogi segítségnyújtás révén, illetve 

megfelelő megállapodás-minta 
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támogatásban; biztosításával a beruházási platformok 

létrehozásához; mindazonáltal az említett 

segítségnyújtás nem előlegezi meg a 

beruházási bizottság azon döntését, hogy 

az adott projekt részesül-e az uniós 

garancia által biztosított támogatásban; 

 

Módosítás  105 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) intézkedések támogatása és a helyi 

ismeretek igénybevétele az InvestEU Alap 

általi támogatás Unió-szerte történő 

elősegítése érdekében, és ahol lehetséges, 

hozzájárulás az InvestEU Alap ágazati és 

földrajzi diverzifikációra irányuló 

célkitűzéséhez, támogatva a végrehajtó 

partnereket lehetséges finanszírozási és 

beruházási műveletek kezdeményezésében 

és kidolgozásában; 

c) intézkedések támogatása és a helyi 

ismeretek igénybevétele – különösen a kis-

, közép- és mikrovállalkozások, a helyi 

hatóságok, jogalanyok és közösségek 

segítése, valamint a valamennyi 

szakpolitikai kereten belül 

rendelkezésükre álló lehetőségekkel 

kapcsolatos tanácsadás révén – az 

InvestEU Alap általi támogatás Unió-szerte 

történő elősegítése érdekében, és ahol 

lehetséges, hozzájárulás az InvestEU Alap 

ágazati és földrajzi diverzifikációra 

irányuló célkitűzéséhez, támogatva a 

végrehajtó partnereket lehetséges 

finanszírozási és beruházási műveletek 

kezdeményezésében és kidolgozásában; 

 

Módosítás  106 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fa) adott esetben proaktív tanácsadás, 

összhangban az energiaunió irányításáról 

szóló rendeletben meghatározott, „első az 

energiahatékonyság” elvvel; 

 

Módosítás  107 
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Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 2 bekezdés – f b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fb) kommunikációs tevékenységek 

folytatása annak érdekében, hogy a 

projektgazdák, valamint a pénzügyi és 

más közvetítők figyelmét felhívja a 

Tanácsadó Platform által nyújtott 

segítségre, és általában véve az InvestEU 

keretein belül elérhető lehetőségekre. 

 

Módosítás  108 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A (2) bekezdésben említett 

szolgáltatásokért díj számítható fel a 

szóban forgó szolgáltatás nyújtásával 

kapcsolatos költségek részbeni fedezésére. 

(4) A (2) bekezdésben említett 

szolgáltatásokért arányos díj számítható fel 

a szóban forgó szolgáltatás nyújtásával 

kapcsolatos költségek részbeni fedezésére. 

 

Módosítás  109 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Szükség esetén biztosítani kell az 

InvestEU Tanácsadó Platform helyi 

jelenlétét. Ezt különösen azokban a 

tagállamokban vagy régiókban kell 

biztosítani, amelyek nehézségekkel 

szembesülnek az InvestEU Alaphoz 

kapcsolódó projektek fejlesztése során. Az 

InvestEU Tanácsadó Platform segíti a 

regionális és helyi szintű tudástranszfert az 

(1) bekezdésben említett támogatással 

összefüggő regionális és helyi kapacitás és 

szakértelem folyamatos kiépítése céljából. 

(6) Biztosítani kell az InvestEU 

Tanácsadó Platform jelenlétét minden 

egyes tagállamban, különösen azokra a 

régiókra összpontosítva, amelyek 

nehézségekkel szembesülnek az InvestEU 

Alaphoz kapcsolódó projektek fejlesztése 

során, a bevált gyakorlatok megosztásának 

támogatása, valamint annak érdekében, 

hogy a régiókban is bővüljenek a 

beruházási lehetőségekkel kapcsolatos 

ismeretek. A Platform közvetlen 

párbeszédet alakít ki a vállalkozások, a 

közvetítők és a közösségi intézmények 

között. Az InvestEU Tanácsadó Platform 

segíti a regionális és helyi szintű 
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tudástranszfert az (1) bekezdésben említett 

támogatással összefüggő regionális és helyi 

kapacitás és szakértelem folyamatos 

kiépítése céljából. 

 

Módosítás  110 

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. Ennek egy könnyen hozzáférhető 

és felhasználóbarát projektadatbázist kell 

nyújtania, amely láthatóbbá teszi a 

projekteket, és lehetővé teszi a befektető 

számárak, hogy azonosítsák a befektetési 

lehetőségeket az ágazatukban vagy 

érdeklődési területükön. 

Módosítás  111 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A teljesítményjelentési rendszer 

biztosítja, hogy a végrehajtás és az 

eredmények nyomon követésére vonatkozó 

adatokat hatékonyan, eredményesen és 

időben összegyűjtsék. Ennek érdekében a 

végrehajtó partnerekre és adott esetben az 

uniós pénzeszközök egyéb 

kedvezményezettjeire vonatkozóan arányos 

jelentéstételi követelményeket kell 

megállapítani. 

(3) A teljesítményjelentési rendszer 

biztosítja, hogy a végrehajtás és az 

eredmények nyomon követésére vonatkozó 

adatokat hatékonyan, eredményesen és 

időben összegyűjtsék. Ennek érdekében a 

végrehajtó partnerekre és adott esetben az 

uniós pénzeszközök egyéb 

kedvezményezettjeire vonatkozóan arányos 

jelentéstételi követelményeket kell 

megállapítani. A jelentési rendszer 

egyértelműen feltérképezi a szakpolitikai 

kereteket, amelyeket a II. mellékletben 

meghatározott finanszírozási és 

beruházási műveletekre jogosult területek 

részleteznek. 

Indokolás 

A teljesítmény megfelelő értékeléséhez fontos, hogy megtörténjen a projektek egyértelmű 

feltérképezése a négy keret, valamint a finanszírozási és beruházási műveletekre jogosult 
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területek részletesebb leírása alapján. 

 

Módosítás  112 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk – 5 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Emellett a végrehajtó partnerek 

hathavonta jelentést nyújtanak be a 

Bizottságnak az e rendelet hatálya alá 

tartozó finanszírozási és beruházási 

műveletekről az uniós komponensre és – 

adott esetben tagállam szerinti bontásban – 

a tagállami komponensre lebontva. A 

jelentésnek tartalmaznia kell az uniós 

garancia igénybevételére vonatkozó 

követelményeknek és az e rendelet III. 

mellékletében meghatározott fő 

teljesítménymutatóknak való megfelelés 

értékelését. A jelentésnek tartalmaznia kell 

továbbá működési, statisztikai, pénzügyi és 

számviteli adatokat az egyes finanszírozási 

és beruházási műveleteire vonatkozóan, 

valamint a komponensek, szakpolitikai 

keretek, továbbá az InvestEU Alap 

szintjén. Az egyik jelentésnek tartalmaznia 

kell a végrehajtó partnerek által a 

[költségvetési rendelet] [155. cikke (1) 

bekezdésének a) pontja] szerint 

rendelkezésre bocsátott információkat. 

(5) Emellett a végrehajtó partnerek 

hathavonta jelentést nyújtanak be a 

Bizottságnak az e rendelet hatálya alá 

tartozó finanszírozási és beruházási 

műveletekről az uniós komponensre és – 

adott esetben tagállam szerinti bontásban – 

a tagállami komponensre lebontva. A 

jelentésnek tartalmaznia kell az uniós 

garancia igénybevételére vonatkozó 

követelményeknek és az e rendelet III. 

mellékletében meghatározott fő 

teljesítménymutatóknak való megfelelés 

értékelését. A jelentésnek ezenkívül – adott 

esetben és arányos mértékben – 

tartalmaznia kell működési, statisztikai, 

pénzügyi és számviteli adatokat az egyes 

finanszírozási és beruházási műveleteire 

vonatkozóan, valamint a komponensek, 

szakpolitikai keretek, továbbá az InvestEU 

Alap szintjén. Az egyik jelentésnek 

tartalmaznia kell a végrehajtó partnerek 

által a [költségvetési rendelet] [155. cikke 

(1) bekezdésének a) pontja] szerint 

rendelkezésre bocsátott információkat. 

Amennyiben lehetséges, e jelentéseknek 

meg kell egyezniük a nemzeti vagy 

regionális szinten már előírt jelentésekkel. 

A Bizottság összegyűjti és értékeli a 

végrehajtó partnerek jelentéseit, és 

nyilvános éves jelentések formájában 

összegzést terjeszt elő azokról, amelyekben 

a program céljainak és 

teljesítménymutatóinak tükrében 

tájékoztatást ad annak végrehajtási 

szintjéről, rámutatva az InvestEU 

program által támogatott finanszírozási és 

beruházási műveletek előtt álló 

kockázatokra és lehetőségekre. 
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Módosítás  113 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) A Bizottság internetes portálján a 

finanszírozási és beruházási műveletekkel 

kapcsolatos tájékoztatást tesz közzé, 

amelyben többek között információt nyújt 

a projektek várt hatásaival és előnyeivel 

kapcsolatban, figyelembe véve a bizalmas 

és üzleti szempontból érzékeny 

információk védelmét. Az internetes portál 

ezenkívül nyilvános hozzáférést biztosít a 

támogatható partnerek jegyzékéhez. 

 A végrehajtó partnerek és az uniós 

pénzeszközök egyéb kedvezményezettjei – 

az adatvédelemre és a dokumentumokhoz 

és információhoz való hozzáférésre 

vonatkozó uniós átláthatósági politikával 

és uniós szabályokkal összhangban – 

honlapjukon proaktív módon és 

rendszeresen nyilvánosan hozzáférhetővé 

teszik az e program által fedezett 

valamennyi finanszírozási és beruházási 

művelettel kapcsolatos információkat, 

különösen azt illetően, hogy e műveletek 

miként járulnak hozzá e rendelet 

céljainak és követelményeinek 

megvalósításához. Ezeknek az 

információknak mindig figyelembe kell 

venniük a bizalmas és üzleti szempontból 

érzékeny információk védelmét. A 

végrehajtó partnerek az e rendelettel 

összhangban az e program által fedezett 

finanszírozási és beruházási műveletekről 

általuk közzétett valamennyi 

tájékoztatóban nyilvánosságra hozzák az 

uniós támogatást. 

 

Módosítás  114 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 2 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) 2025. szeptember 30-ig a Bizottság 

elvégzi az InvestEU program, és 

mindenekelőtt az uniós garancia 

felhasználásának időközi értékelését. 

(2) 2024. december 31-ig a Bizottság 

elvégzi az InvestEU program, és 

mindenekelőtt az uniós garancia 

felhasználásának időközi értékelését. 

 

Módosítás  115 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A [költségvetési rendelet] [127. cikke] 

szerinti általános megbízhatóság alapját az 

uniós finanszírozás felhasználására 

vonatkozóan személyek vagy jogalanyok – 

köztük az uniós intézmények vagy szervek 

által felhatalmazottaktól eltérőek – által 

végzett ellenőrzések képezik. 

A [költségvetési rendelet] [127. cikke] 

szerinti általános megbízhatóság alapját az 

uniós finanszírozás felhasználására 

vonatkozóan az Európai Számvevőszék 

által, valamint a személyek vagy 

jogalanyok – köztük az uniós intézmények 

vagy szervek által felhatalmazottaktól 

eltérőek – által végzett ellenőrzések 

képezik. 

Módosítás  116 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottság tájékoztatási és 

kommunikációs tevékenységeket végez az 

InvestEU programhoz, valamint annak 

intézkedéseihez és eredményeihez 

kapcsolódóan. Az InvestEU programhoz 

allokált pénzügyi forrásoknak ezenfelül az 

Unió politikai prioritásaira vonatkozó 

intézményi kommunikáció költségeihez is 

hozzá kell járulniuk, amennyiben azok 

kapcsolódnak a 3. cikkben említett 

célkitűzésekhez. 

(2) A Bizottság az InvestEU 

programot kísérő hatékony, informatív, az 

egész EU-ra kiterjedő kommunikációs 

stratégiát indít a program láthatóságának 

– különösen a kkv-k körében való – 

növelése, és ezáltal a legjobb potenciális 

projektek megnyerése érdekében. Az 

InvestEU programhoz allokált pénzügyi 

forrásoknak ezenfelül az Unió politikai 

prioritásaira vonatkozó intézményi 

kommunikáció költségeihez is hozzá kell 

járulniuk, amennyiben azok kapcsolódnak 

a 3. cikkben említett célkitűzésekhez. 
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Módosítás  117 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 E rendelet 4. cikkének megfelelően a 

felosztás a pénzügyi év folyamán 

módosítható az e rendelet 3. cikkének (2) 

bekezdésében említett különféle 

célkitűzések alakulásával összhangban. 

 

Módosítás  118 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A finanszírozási és beruházási műveletek a 

következő területek közül egy vagy több 

alá tartozhatnak: 

A finanszírozási és beruházási műveletek a 

következő területek közül egy vagy több 

alá tartoznak: 

 

Módosítás  119 

 

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 tiszta és fenntartható, a megújuló 

energián alapuló megoldások 

kialakításának bővítése, kiépítésének, 

ellátásának és végrehajtásának 

felgyorsítása; ; 

 

Módosítás  120 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) energiahatékonyság és b) energiahatékonyság, energetikai 
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energiamegtakarítás (a kereslet 

csökkentésére összpontosítva a 

keresletoldali szabályozás és az épületek 

felújítása révén); 

átállás és energiamegtakarítás (a kereslet 

csökkentésére összpontosítva a 

keresletoldali szabályozás és az épületek 

felújítása révén); 

 

Módosítás  121 

 

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, intelligens 

hálózatok), valamint a tagállamok közötti 

villamosenergia-hálózati összeköttetések 

szintjének javítása; 

 

Módosítás  122 

 

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 

forrásokból fenntartható szintetikus 

üzemanyagok, illetve  alternatív 

üzemanyagok előállítása és kínálata a 

[megújuló energiáról szóló 2009/28/EK 

irányelv] rendelkezéseivel összhangban; 

 

Módosítás  123 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) szén-dioxid-leválasztási és -tárolási 

infrastruktúra. 

e) szén-dioxid-leválasztási és az ipari 

folyamatokban a szén-dioxid-tárolását 

célzó infrastruktúra, bioenergia-

létesítmények és gyártólétesítmények az 
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energetikai átállás érdekében. 

 

Módosítás  124 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Fenntartható közlekedési 

infrastruktúrák, valamint berendezések és 

innovatív technológiák fejlesztése az uniós 

közlekedési prioritásokkal, valamint a 

Párizsi Megállapodás keretében vállalt 

kötelezettségekkel összhangban, különösen 

a következők révén: 

(2) Fenntartható közlekedési 

infrastruktúrák és innovatív mobilitási 

megoldások, valamint berendezések és 

innovatív technológiák fejlesztése az uniós 

közlekedési prioritásokkal, valamint a 

Párizsi Megállapodás keretében vállalt 

kötelezettségekkel összhangban, különösen 

a következők révén: 

 

Módosítás  125 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a TEN-T infrastruktúra fejlesztését 

támogató projektek, beleértve annak városi 

csomópontjait, tengeri és belvízi kikötőit, 

multimodális termináljait és azok fő 

hálózatokkal való összeköttetéseit; 

a) a TEN-T infrastruktúra 

fenntartható fejlesztését támogató 

projektek, beleértve annak városi 

csomópontjait, tengeri és belvízi kikötőit, 

repülőtereit, multimodális termináljait és 

azok fő hálózatokkal való összeköttetéseit; 

 

Módosítás  126 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) intelligens és fenntartható városi 

mobilitással kapcsolatos projektek (az 

alacsony kibocsátású közlekedési 

módokkal, az akadálymentességgel, a 

légszennyezéssel és a zajjal, az 

energiafogyasztással és a balesetekkel 

b) intelligens és fenntartható városi 

mobilitással kapcsolatos projektek (a nulla 

és alacsony kibocsátású közlekedési 

módokkal, az akadálymentességgel, a 

légszennyezéssel és a zajjal, az 

energiafogyasztással és a közúti 
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összefüggésben); közlekedésbiztonsággal összefüggésben); 

 

Módosítás  127 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a közlekedési mobil eszközök 

felújításának és utólagos átalakításának 

támogatása az alacsony kibocsátású 

mobilitási megoldások bevezetése céljából; 

c) a közlekedési mobil eszközök 

felújításának és utólagos átalakításának 

támogatása a nulla és az alacsony 

kibocsátású mobilitási megoldások 

bevezetése céljából; 

 

Módosítás  128 

 

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  129 

 

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) alternatívüzemanyag-infrastruktúra, 

összhangban a [megújuló energiáról szóló 

2009/28/EK irányelv] 25. cikkének 

rendelkezéseivel, ideértve az elektromos 

töltésre szolgáló infrastruktúra kiépítését 

is. 

 

Módosítás  130 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – c pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) projektek és vállalkozások a 

környezeti erőforrás-gazdálkodás és a 

tiszta technológiák területén; 

c) projektek és vállalkozások a 

környezeti erőforrás-gazdálkodás és a 

fenntartható technológiák területén; 

 

Módosítás  131 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) éghajlatváltozással kapcsolatos 

fellépések, beleértve természeti veszélyek 

és katasztrófák kockázatának csökkentését; 

f) éghajlatváltozással kapcsolatos 

fellépések, beleértve természeti veszélyek 

és katasztrófák kockázatának csökkentését, 

az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodást és annak mérséklését; 

 

Módosítás  132 

 

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 

energia- és erőforrás-hatékonysági 

szempontokat integrálják a termelésbe és a 

termékéletciklusba, beleértve az elsődleges 

és másodlagos nyersanyagok fenntartható 

kínálatát és újrafeldolgozását; 

 

Módosítás  133 

 

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 

4. A digitális hálózati infrastruktúra 

fejlesztése, különösen a nagyon nagy 

kapacitású digitális hálózatok, az 5G 
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támogató projektek révén. kapcsolat telepítését támogató projektek 

révén, valamint a digitális 

összekapcsoltság és a hozzáférés javítása, 

különösen a vidéki térségek és a 

periferikus régiók esetében. 

 

Módosítás  134 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 5 pont – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) kutatás, beleértve a kutatási 

infrastruktúrát és a tudományos körök 

támogatását, valamint a [Horizont 

Európa] célkitűzéseihez hozzájáruló 

innovációs projekteket; 

a) a kutatási infrastruktúra, illetve a 

Horizont Európa valamennyi tematikus 

területéhez tartozó és abban 

meghatározott, valamint annak 
célkitűzéseihez hozzájáruló kutatási és 

innovációs projektek támogatása; 

 

Módosítás  135 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 5 pont – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) vállalati projektek; b) vállalati projektek, ideértve a 

képzést és a klaszterek és vállalkozási 

hálózatok kialakításának előmozdítását; 

 

Módosítás  136 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 5 pont – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a tudományos élet és az ipar közötti 

együttműködési projektek; 

d) a tudományos élet, a kutatási és 

innovációs szervezetek és az ipar, a köz- és 

magánszféra közötti partnerségek és civil 

társadalmi szervezetek közötti 

együttműködésen alapuló kutatási és 

innovációs projektek; 
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Módosítás  137 

 

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 és hozzáférhető 

gyógyászati termékek, beleértve a 

gyógyszereket, az orvostechnikai 

eszközöket, a diagnosztikát és a fejlett 

terápiás gyógyszerkészítményeket, új 

antimikrobiális és innovatív fejlesztési 

eljárások, amelyek során nem 

alkalmaznak állatkísérleteket. 

 

Módosítás  138 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 6 pont – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

6. Digitális technológiák és 

szolgáltatások fejlesztése és telepítése, 

különösen a következők révén: 

6. Digitális technológiák és 

szolgáltatások fejlesztése, kíépítése és 

bővítése, különösen a következők révén: 

 

Módosítás  139 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 6 pont – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) mesterséges intelligencia; a) mesterséges intelligencia, 

összhangban a Digitális Európa 

programmal, különösen az etikára való 

tekintettel; 

 

Módosítás  140 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 6 pont – a a pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) kvantumtechnológia; 

 

Módosítás  141 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

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

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fa) robotika és automatizálás. 

 

Módosítás  142 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 7 pont – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

7. Pénzügyi támogatás a legfeljebb 

3000 alkalmazottat foglalkoztató 

szervezetek számára, különös hangsúlyt 

helyezve a kkv-kra és a kis méretű, 

közepes piaci tőkeértékű vállalatokra, 

különösen a következők révén: 

7. Pénzügyi támogatás a legfeljebb 

3000 alkalmazottat foglalkoztató 

szervezetek számára. A kkv-keret 

kizárólag a kkv-kra és a kisméretű, 

közepes piaci tőkeértékű vállalatokra 

összpontosít, különösen a következők 

révén: 

 

Módosítás  143 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 7 pont – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) működő tőke és beruházás 

biztosítása; 

a) működő tőke és beruházás 

biztosítása, különösen azon tevékenységek 

kapcsán, amelyek előmozdítják a 

vállalkozói kultúrát és környezetet, 

valamint segítik a mikro-, kis- és 

középvállalkozások létrejöttét és 

növekedését; 
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Módosítás  144 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 7 pont – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) kockázatfinanszírozás biztosítása az 

alapítástól a terjeszkedési szakaszig a 

technológiai vezető szerep biztosítása 

érdekében az innovatív és fenntartható 

ágazatokban. 

b) kockázatfinanszírozás biztosítása az 

alapítástól a terjeszkedési szakaszig a 

technológiai vezető szerep biztosítása 

érdekében az innovatív és fenntartható 

ágazatokban – ideértve digitalizációs és 

innovációs kapacitásuk növelését –, 

valamint ezek globális 

versenyképességének biztosítása 

érdekében. 

 

Módosítás  145 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 9 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

9. Turizmus. 9. Fenntartható turizmus. 

 

Módosítás  146 

 

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, a nemek közötti egyenlőség 

előmozdítása és szociális gazdaság; 

 

Módosítás  147 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 11 pont – d pont – i alpont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i. oktatás és képzés, beleértve a 

koragyermekkori nevelést és gondozást, az 

oktatási létesítményeket, a diákszállásokat 

és a digitális felszerelést; 

i. oktatás és képzés, beleértve a 

koragyermekkori nevelést és gondozást, az 

oktatási létesítményeket, a diákszállásokat 

és a digitális felszerelést és a diákhiteleket; 

 

Módosítás  148 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 11 pont – h pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

h) innovatív egészségügyi 

megoldások, beleértve az egészségügyi 

szolgáltatásokat és az új ápolási-gondozási 

modelleket; 

h) innovatív egészségügyi 

megoldások, beleértve az egészségügyi 

szolgáltatásokat, az egészségügyi 

rendszerek irányítását, az e-egészségügyet, 

a megelőző gyógyászatot, a precíziós 

orvoslást és az új ápolási-gondozási 

modelleket; 

 

Módosítás  149 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 12 pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

12. A védelmi ipar fejlesztése, ezáltal 

megerősítve az Unió stratégiai 

autonómiáját, különösen a következők 

támogatása révén: 

törölve 

a) az Unió védelmi ipari ellátási 

lánca, különösen a kkv-k és a közepes 

piaci tőkeértékű vállalkozások pénzügyi 

támogatása révén; 

 

b) a védelmi ágazatban forradalmi 

innovációs projektekben részt vevő 

társaságok és szorosan kapcsolódó kettős 

felhasználású technológiák; 

 

c) a védelmi ágazat ellátási lánca az 

együttműködésen alapuló védelmi 

kutatásokban és fejlesztési projektekben 

való részvétel során, beleértve az Európai 
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Védelmi Alap által támogatottakat; 

d) védelmi kutatási és képzési 

infrastruktúra. 

 

 

Módosítás  150 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 13 pont – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az űrrendszerek és -technológiák 

versenyképességének előmozdítása, 

mindenekelőtt az ellátási láncok 

sebezhetőségének kezelésével; 

b) az űrrendszerek és -technológiák 

versenyképességének előmozdítása, 

mindenekelőtt az ellátási láncok 

függetlenségének kezelésével; 

 

Módosítás  151 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 13 pont – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) az űrrel kapcsolatos vállalkozói 

készség alátámasztása; 

c) az űrrel kapcsolatos vállalkozói 

készség alátámasztása, többek között a 

további fejlesztéseken belül is; 

 

Módosítás  152 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 szakasz – 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 
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ismeretterjesztés és „kék pályák”; 

 d) a fenntartható fejlesztési célok, 

különösen a 14. cél (Óceánok és tengerek 

védelme) megvalósítása. 

 e) megújuló tengeri energia és 

körforgásos gazdaság. 

 

Módosítás  153 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 1 pont – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. Az InvestEU keretében végrehajtott 

finanszírozás volumene (szakpolitikai 

keretek szerinti bontásban) 

1. Az InvestEU keretében végrehajtott 

finanszírozás volumene (a II. mellékletben 

meghatározott finanszírozási és 

beruházási műveletekre jogosult területek 

pontjai és alpontjai szerinti bontásban) 

 

Módosítás  154 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 1 pont – 1.4 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1.4a. Szinergiák más uniós 

programokkal 

 

Módosítás  155 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 2 pont – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. Az InvestEU keretében végrehajtott 

finanszírozás földrajzi lefedettsége 

(szakpolitikai keretek szerinti bontásban) 

2. Az InvestEU keretében végrehajtott 

finanszírozás földrajzi lefedettsége (a 

II. mellékletben meghatározott 

finanszírozási és beruházási műveletekre 

jogosult területek pontjai és alpontjai 
szerinti bontásban) 
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Módosítás  156 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 2 pont – 2.1 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2.1a. A projektek által lefedett régiók 

száma 

 

Módosítás  157 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 3 pont – 3.2 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3.2. Az éghajlat-politikai célkitűzések 

teljesítését támogató beruházások 

3.2. Az energetikai és éghajlat-politikai 

célkitűzések teljesítését támogató 

beruházások, adott esetben szakpolitikai 

keretek és kategóriák, valamint az 

éghajlat-politikai relevancia mértéke 

szerint részletezve 

 

Módosítás  158 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 4 pont – 4.1 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

4.1. Energia: telepített megújulóenergia-

termelési többletkapacitás (MW) 

4.1. Energia: telepített megújulóenergia-

termelési többletkapacitás (MW) 

forrásonként 

 

Módosítás  159 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 4 pont – 4.2 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

4.2. Energia: a jobb energiafogyasztási 

osztályba sorolt háztartások száma 

4.2. Energia: A jobb energiafogyasztási 

osztályba sorolt háztartások, közcélú és 

üzleti létesítmények száma, beleértve a 
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besorolás javulásának mértékét vagy 

hasonló számadatokat, vagy a „közel 

nulla energiaigényű épületekre” vagy a 

passzívházakra vonatkozó szabványnak 

megfelelően felújított lakóegységek száma 

 

Módosítás  160 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 4 pont – 4.3 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

4.3. Digitalizáció: legalább 100 Mb/s 

sebességű, gigabites sebességre 

fejleszthető széles sávú internetkapcsolattal 

rendelkező további háztartások száma 

4.3. Digitalizáció: legalább 100 Mb/s 

sebességű, gigabites sebességre 

fejleszthető széles sávú internetkapcsolattal 

rendelkező további háztartások, üzleti 

és/vagy közcélú épületek száma, vagy a 

létrehozott WiFi-hotspotok száma 

 

Módosítás  161 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

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

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 4.5a. Az alternatívüzemanyag-

infrastruktúra kiépített pontjainak száma 

 

Módosítás  162 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

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

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 4.5b. Kibocsátáscsökkentés: a CO2-

kibocsátáscsökkentés mennyisége 

 

Módosítás  163 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 5 pont – 5.1 pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

5.1. Hozzájárulás az uniós GDP 3 %-

ának megfelelő összegű kutatási, fejlesztési 

és innovációs célú beruházásra vonatkozó 

célkitűzés megvalósításához 

5.1. Hozzájárulás az uniós GDP 3%-

ának megfelelő összegű kutatási, fejlesztési 

és innovációs célú, a program során 

végrehajtott beruházásra vonatkozó 

célkitűzés megvalósításához 

 

Módosítás  164 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 5 pont – 5.2 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

5.2. A kutatási és innovációs 

projekteket végrehajtó támogatott 

vállalkozások száma 

5.2. A program során kutatási és 

innovációs projekteket végrehajtó 

támogatott vállalkozások száma 

 

Módosítás  165 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 5 pont – 5.2 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 5.2a. Azon projektek száma, amelyek 

korábban a Horizont Európa és/vagy a 

Digitális Európa program keretében 

részesültek támogatásban. 

 

Módosítás  166 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 6 pont – 6.2 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

6.2. Támogatott vállalkozások száma 

fejlődési szakasz szerinti bontásban (korai 

szakaszban lévő, növekedő/bővülő) 

6.2. Támogatott vállalkozások, 

különösen az innovatív kkv-k száma 

fejlődési szakasz szerinti bontásban (korai 

szakaszban lévő, növekedő/bővülő) 
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Módosítás  167 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 7 pont – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

7. Szociális beruházás és 

készségfejlesztés 

7. A szociális beruházásra és 

készségfejlesztésre vonatkozó adatok 

nemek szerinti bontásban 
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