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ELFOGADOTT SZÖVEGEK 

P8_TA(2015)0236 

Európai Stratégiai Beruházási Alap ***I 

Az Európai Parlament 2015. június 24-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Stratégiai 

Beruházási Alapról, valamint az 1291/2013/EU és az 1316/2013/EU rendelet 

módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 

(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 

(COM(2015)0010), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) 

bekezdésére, valamint 172. és 173. cikkére, 175. cikkének harmadik bekezdésére és 

182. cikke (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 

Parlamenthez (C8-0007/2015), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) 

bekezdésére, 

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére1, 

– tekintettel a Régiók Bizottsága véleményére2, 

– tekintettel a Tanács képviselőjének 2015. június 9-i írásbeli kötelezettségvállalására, 

amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban, 

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére, 

– tekintettel a Költségvetési Bizottság és a Gazdasági és Monetáris Bizottság által az 

eljárási szabályzat 55. cikke alapján folytatott közös tanácskozásokra, 

– tekintettel a Költségvetési Bizottság és a Gazdasági és Monetáris Bizottság 

jelentésére és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Közlekedési és 

                                                 
1  2015. március 19-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).  
2  2015. április 16-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé). 



 

 

Idegenforgalmi Bizottság, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság, a Foglalkoztatási és 

Szociális Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 

Bizottság, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, a Regionális Fejlesztési 

Bizottság, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság, a Kulturális és Oktatási 

Bizottság, valamint az Alkotmányügyi Bizottság véleményére (A8-0139/2015), 

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot; 

2. jóváhagyja az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság ezen állásfoglaláshoz 

csatolt közös nyilatkozatát, amelyet a végleges jogalkotási aktussal együtt tesznek 

közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjának L sorozatában; 

3. tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatait, amelyeket a 

végleges jogalkotási aktussal együtt tesznek közzé az Európai Unió Hivatalos 

Lapjának L sorozatában; 

4. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát 

lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni; 

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 



 

 

P8_TC1-COD(2015)0009 

 

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2015. június 24-én került 

elfogadásra az Európai Stratégiai Beruházási Alapról, az Európai Beruházási 

Tanácsadó Platformról és a Beruházási Projektek Európai Portáljáról, valamint az 

1291/2013/EU és az 1316/2013/EU rendelet módosításáról szóló (EU) 2015/... európai 

parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel – az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap 

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik 

a végleges jogalkotási aktussal, (EU) 2015/1017 rendelet.)



 

 

MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ 

 

1. Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közös nyilatkozata a Horizont 2020 

bontásáról 

 

„Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság egyetért abban, hogy a következő 

költségvetési sorok nem járulnak hozzá az ESBA finanszírozásához: „A felderítő kutatás 

megerősítése az Európai Kutatási Tanács tevékenységén keresztül”, „Marie Sklodowska-

Curie-cselekvések” és „A kiválóság terjesztése és a részvétel növelése”. A tartaléknak a 

bizottsági javaslathoz képest történő további felhasználásából eredő fennmaradó összeget a 

Bizottság által javasolt csökkentések arányában jóváírják a Horizont 2020-hoz tartozó többi 

költségvetési soron. Az indikatív bontást az ESBA-rendelet I. melléklete tartalmazza.” 

 

 

2. A Bizottság nyilatkozata a 2016-os költségvetési tervezetről 

 

„A Bizottság elemezni fogja a Horizont 2020-hoz tartozó különböző költségvetési sorokból az 

ESBA céljaira juttatott hozzájárulásoknak az egyes programok végrehajtásának 

hatékonyságára gyakorolt lehetséges hatását, és adott esetben módosító indítványt javasol az 

Unió 2016-ra szóló általános költségvetésének tervezetéhez a Horizont 2020-hoz tartozó 

költségvetési sorok bontásának kiigazítása céljából.”  

 

 

3. A Bizottság nyilatkozata az ESBA-kezdeményezés keretében nyújtott, a Stabilitási és 

Növekedési Paktum végrehajtását célzó egyszeri hozzájárulások értékeléséről 

 

„A Tanács Stabilitási és Növekedési Paktum (SNP) végrehajtásával kapcsolatos előjogainak 

sérelme nélkül, a tagállamok – akár valamely tagállam, akár az általános kormányzati 

ágazatba sorolt vagy a tagállam nevében eljáró nemzeti fejlesztési bankok általi, – ESBA-hoz, 

vagy a beruházási terv végrehajtása érdekében létrehozott tematikus vagy több országra 

vonatkozó ESBA beruházási platformokhoz történő egyszeri hozzájárulásai elvileg egyszeri 

intézkedéseknek minősülnek az 1466/97/EK tanácsi rendelet 5. cikke és az 1467/97/EK 

tanácsi rendelet 3. cikke értelmében.” 

 

 


