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RÖVID INDOKOLÁS 

I. Általános megjegyzések 

 

Európa a pénzügyi és gazdasági válság óta a beruházás hiányával küzd. A bankrendszer 

feltőkésítésére irányuló elengedhetetlenül szükséges döntés következtében nőtt az 

államadósság szintje, ami a legtöbb esetben a már amúgy is túlfeszített költségvetést tetézte, 

és a beruházásokra fordítható közpénzek mennyiségének csökkenését eredményezte. 

Ugyanakkor a központi bankok által folytatott mennyiségi lazítás politikájának köszönhetően 

a magánszektor kezében jelentős mennyiségű olyan likvid eszköz van, amelyet nem forgattak 

vissza a reálgazdaságba. A beruházások alacsony szintje katasztrofális következményekkel jár 

a versenyképességre, a növekedésre és a munkahelyekre nézve. Míg a világ más régiói saját 

ipari berendezéseikbe való beruházás révén elkezdték leküzdeni a válságot, néhány európai 

ország még mindig lemaradásban van. 

 

E tekintetben az előadók üdvözlik a Bizottság Európai Stratégiai Beruházási Alap (a 

továbbiakban: ESBA) létrehozására irányuló javaslatát, melynek célja – közös uniós szintű 

erőfeszítések révén – a gazdasági tevékenység élénkítése és ezáltal munkahelyek létrehozása 

lenne. Támogatják az innovatív pénzügyi eszközök igénybe vételét, amelyek – az állami és 

magánpartnerek társulása révén – és amennyiben a kivitelezés hatékony, megbízható és 

központosított – lehetővé teszik a források használatának optimalizálását. Az előadók 

egyetértenek továbbá azzal az elképzeléssel, hogy az ESBA-nak potenciálisan életképes, 

növekedést ösztönző, európai hozzáadott értékkel bíró projektekre kell épülnie. Az alap által 

célzott területek, úgymint a közlekedés, energia és telekommunikáció területét érintő 

infrastruktúrák, valamint a kutatás, fejlesztés, oktatás, az erőforrások fenntartható 

felhasználása és a kkv-k, szintén helyénvalónak tűnnek. 

Ugyanakkor, noha az előadók támogatják az alap létrehozásának elvét, több aggályt is 

megfogalmaznak, különösen az alap konkrét megvalósítását illetően.  

 

II. Az uniós garanciaalapot támogató források nagyságrendje és eredete 

 

Először is, az előadóknak aggályaik vannak az alap méretével kapcsolatban, amely a 

beruházási szükségletekhez képest meglehetősen szerénynek tűnik. A 16 milliárd euró 

összegű garancia fedezetéül az uniós költségvetésből elkülönített 8 milliárd eurónak – 

figyelembe véve az érintett projektek kockázati profilját – meglehetősen nagy ösztönző hatást 

kell kifejtenie a 315 milliárd eurós beruházási cél eléréséhez. Ezenkívül ez a cél csupán 

töredéke a becsült beruházási igényeknek, amelyek már önmagában a közlekedés és az 

energia területén megvalósuló transzeurópai hálózatok és a szélessávú szolgáltatások 

kiépítésének eléréséhez is mintegy 1000 milliárd euró tesznek ki. Összehasonlításképpen, az 

Egyesült Államok 2009 óta 800 milliárd eurót injektált a gazdaságába. 

 

Az előadók nem tudják elfogadni, hogy a nem allokált pénzeszközökön túl az alap 

támogatására és garanciájaként felhasználni kívánt előirányzatok a Horizont 2020 

programból és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származzanak. Nem lenne 

szerencsés veszélyeztetni a versenyképességhez és növekedéshez kapcsolódó uniós 

költségvetési tétel alá eső két fontos programot, amely széles körű konzultációra épül, és az 
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összes érdekelt fél határozott támogatását élvezi, összhangban van az uniós szakpolitikákkal 

és prioritásokkal és már most is működik. 

 

Az előadók úgy vélik, hogy a közlekedésnek bármely uniós beruházási terv szerves részét 

kell képeznie, mivel erősíti az összes többi gazdasági ágazatot. A közlekedési infrastruktúrára 

irányuló projektek három szinten teremtenek munkahelyeket: az építés fázisában, az üzemelés 

fázisában (szolgáltatások és iparágak), valamint az érintett terület és az azon kívüli területek 

megnőtt versenyképessége révén. Sajnálatos módon ebben az ágazatban komoly gondokat 

okoz a beruházás hiánya.  

 

Ez a helyzet késztette az európai intézményeket az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (a 

továbbiakban: CEF) létrehozására, amely 2014. január 1-jén lépett hatályba. Egy széles körű 

és demokratikusan jóváhagyott konzultációra épülve ez az alap már most is az európai 

hozzáadott értékkel bíró projektek támogatását célozza. Ezeknek a projekteknek életképesnek 

és alaposan kidolgozottnak kell lenniük, egyértelmű gazdasági és társadalmi hatást kell 

elérniük, valamint hozzá kell járulniuk a belső piac megteremtéséhez. Továbbá bizonyos 

projektek esetében lehetőséget biztosít innovatív pénzügyi eszközök használatára, ezáltal 

pedig adott esetben ösztönző hatást hoz létre. Végezetül pedig, a CEF már közzétette első, 

12,2 milliárd euró értékű pályázati felhívását. A CEF költségvetésének javasolt csökkentése a 

következő 5 évre rendelkezésre álló 2,2 milliárd euró – vagyis éves szinten csupán 400 millió 

euró – összeg olyan mértékű csökkentését eredményezheti, ami nagyon messze van az uniós 

beruházási szükségletektől.  

 

A Horizont 2020 szintén fontos szerepet játszik a közlekedés szempontjából. A repülőgépek, 

járművek és hajók tisztábbá tételére irányuló újabb technológiák fejlesztésének támogatása 

révén a program hozzájárul a közlekedés környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséhez. 

Továbbá a Horizont 2020 keretében kidolgozott új mobilitási koncepciók segítik majd a 

közlekedésbiztonság javítását és a forgalom csökkentését. A hatékonyság potenciális javítása 

rendkívül fontos az európai közlekedési ágazat és a kapcsolódó szolgáltatások 

versenyképessége szempontjából. 

 

Mindezeket figyelembe véve az előadók úgy vélik, hogy a Horizont 2020 és a CEF pénzügyi 

keretének az ESBA uniós garanciájának finanszírozása érdekében történő csökkentése nem 

megfelelő lépés. Az előadók nem kérdőjelezik meg az uniós költségvetésből támogatott 

16 milliárd euró összegű garancia elvét, ugyanakkor azt javasolják, hogy enyhítsék ennek az 

említett programokra gyakorolt hatását azáltal, hogy elsősorban az uniós költségvetés el nem 

különített forrásaiból finanszírozzák az ESBA-t. A garanciaalap csak végső esetben veheti 

igénybe a többéves pénzügyi keret 1A fejezete alá tartozó programok fel nem használat 

forrásait. 

 

III. Kormányzás és a projektek kiválasztási kritériumai 

 

A gyors cselekvés kényszere egy olyan mechanizmus kialakítását eredményezte, amely teljes 

mértékben beépül az Európai Beruházási Bankba (EBB), tekintettel arra, hogy a bank 

megfelelő tapasztalattal rendelkezik és azonnal meg tudja kezdeni a munkát. 

 

Ez gátolhatja fontos intézményi szereplők és magántőkések részvételét. Emellett biztosítani 

kell az uniós szakpolitikákkal való összhangot és az európai intézmények által hozott 
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stratégiai döntések alkalmazását, ezért nem csak pénzügyi kormányzásra van szükség. Az 

előadók ezért a rendszer egyensúlyának helyreállítását javasolják azáltal, hogy a Bizottság 

visszakapja a szerepét, különösen a beruházási bizottság döntéseit illetően, és hogy újra 

megerősítik a közlekedési ágazatban a transzeurópai hálózat fejlesztésére vonatkozó 

irányelvek követésének fontosságát, amelyekről két évvel ezelőtt megállapodás született. Erre 

annál is inkább szükség van, mivel a demokratikus ellenőrzésre csupán utólag, és nem az alap 

napi működése során kerül sor. 

 

Az előadók egyetértenek azzal, hogy az ESBA-nak olyan projekteket kell finanszíroznia, 

amelyek potenciálisan életképesek, alaposan kidolgozottak és rövid távon megvalósíthatók, 

ugyanakkor emlékeztetni kívánnak a közlekedési infrastrukturális projektek piaci feltételek 

melletti finanszírozásának nehézségeire, még úgy is, ha ezek a pénzügyi eszközök révén 

javultak. Annak elkerülése érdekében, hogy az EBB a szokásos közlekedési projektekre 

összpontosítson, amelyek nem feltétlenül egyeztethetők teljesen össze az Unió prioritásaival, 

a jelentéstervezet egy sor olyan módosítást tartalmaz, amely arra ösztönzi az EBB-t, hogy az 

uniós jogalkotók által korábban megállapított kiemelt fontosságú projektekre összpontosítson, 

amelyek komoly társadalmi-gazdasági hatással bírnak, ideértve a környezeti fenntarthatóságot 

is. 

 

Az ESBA e területet érintő uniós politikákkal való összehangolása érdekében a 

jelentéstervezet az EU közlekedési infrastruktúrával kapcsolatos középtávú szakpolitikájának 

keretét meghatározó két rendeletben előzőleg megállapított portfóliókat mutatja be az ESBA-

támogatásokra jogosult projektekként. A tagállamok, a Bizottság, a Parlament, régiók és 

érdekelt felek ezt elvégezték 2013 végén, a TEN-T és a CEF rendeletek jóváhagyása során. 

Amellett, hogy az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz átfogó listát biztosít azokról a 

projektekről és prioritásokról, amelyeket a tagállamok készek a következő években 

megvalósítani, azonosítja azokat a területeket is, amelyek gyors gazdasági megtérülést 

biztosíthatnak, és potenciálisan életképesek lehetnek. Például az olyan városi csomópontokon 

megvalósított projektek, ahol a nagy népsűrűség elegendő bevételt biztosíthat, illetve az 

intermodális állomások, a repülőterekre vezető nagy sebességű kapcsolatok, a városi és 

elővárosi vasúti rendszerek csupán néhány azon projektek közül, amelyek számot tarthatnak a 

befektetők érdeklődésére. A véleménytervezet az ESBA támogatását ahhoz a feltételhez is 

köti, hogy a projekteknek meg kell felelniük a transzeurópai közlekedésről szóló 

iránymutatásokban foglalt normáknak, ami által elkerülhetővé válnak az átjárhatósággal és a 

hálózati koherenciával kapcsolatos problémák. 

 

IV. Az állami és a magánszektor ösztönzése a Juncker-tervben való részvételre 

 

A beruházási terv sikeréhez többet kell dolgozni a szabályozói kiigazításokon annak 

érdekében, hogy az alap vonzóbbá váljon mind az állami, mind pedig a magánszektor 

számára. 

 

Ami a tagállamok részvételét illeti, az ESBA beruházásoknak a Stabilitási és Növekedési 

Paktum vonatkozásában alkalmazandó költségvetési elbírálásával kapcsolatban benyújtott 
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bizottsági iránymutatások1 központi jelentőségűek. Ez a beruházási csomag egyik fő 

újdonsága, amely – paradox módon – nem szerepel az ESBA-rendeletben. 

 

Az Európai Parlament már 2010-ben is javasolta, hogy a közlekedési infrastruktúrába történő 

hosszú távú beruházások más elbírálás alá essenek az államháztartási hiány Paktum keretében 

történő kiszámításánál2. Ebben az értelemben az előadók üdvözlik a Bizottság új értelmezését, 

a jogbiztonság érdekében azonban javasolják, hogy építsék be ezt a fontos módosítást a 

jelenlegi jogszabályjavaslatba. 

 

Továbbá a túlzott hiány esetén követendő eljárás alatt álló tagállamoknak is lehetővé kell 

tenni, hogy az ő esetükben is alkalmazható legyen a „beruházási záradék” (közvetett nemzeti 

hozzájárulásokra való alkalmazás), hiszen éppen ezekben az esetekben van sürgősen szükség 

a beruházások élénkítésére. 

 

Mivel az ESBA irányító testületei jóváhagyták ezeket a projekteket, az EBB és a Bizottság 

valódi európai hozzáadott értékkel rendelkező projekteknek minősíti ezeket, és így 

megkülönböztetett elbírálás alá esnek. Ez lehetővé teszi a tagállamok – különösen a komoly 

nehézségekkel küzdők – számára, hogy beruházzanak és hozzájáruljanak az ESBA-hoz. 

 

A magánszektor részvételével kapcsolatban, valamint a bizalom helyreállítása érdekében az 

előadók úgy vélik, hogy jelentősen javítani kellene a szabályozási környezetet. 

 

Csökkenteni kell az alap által megcélzott projektek kockázati profilját, amely erőfeszítéseket 

kíván az adózás, a közbeszerzések és a piacnyitás terén. Különös figyelmet kell szentelni a 

kínálati oldalra az európai ipar versenyképességének fellendítése érdekében, például az 

energiaárak vonatkozásában. Végezetül, az előadók úgy vélik, hogy a Szolvencia II 

szabályainak kisebb módosítására lenne szükség a magánszektor finanszírozásba történő 

fokozottabb bevonása érdekében. Röviden: a szabályozási környezetnek stabilabbá, jobban 

értelmezhetővé és a beruházások számára vonzóbbá kell válnia, ami bármely uniós beruházási 

terv előfeltétele kellene, hogy legyen. 

 

 

MÓDOSÍTÁSOK 

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot 

valamint a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az 

alábbi módosításokat: 

                                                 
1 COM(2015)0012 „A Stabilitási és Növekedési Paktum hatályos szabályai által biztosított rugalmasság legjobb 

kihasználása” 

2Az Európai Parlament 2010. július 6-i állásfoglalása a közlekedés fenntartható jövőjéről, 

P7_TA(2010)0260, 32. bekezdés. 
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Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A gazdasági és pénzügyi válság az 

Unión belüli beruházások szintjének 

csökkenéséhez vezetett. A beruházások a 

2007. évi csúcs óta megközelítőleg 15 %-

kal estek vissza. Az Unió főként a 

gazdasági jövőt illető piaci bizonytalanság 

és a tagállamok költségvetési korlátai 

következtében szenved a beruházások 

hiányától. Az elmaradó beruházások 

lassítják a gazdaság helyreállását és 

negatívan hatnak a munkahelyteremtésre, a 

hosszú távú növekedési kilátásokra és a 

versenyképességre. 

(1) A gazdasági és pénzügyi válság az 

Unión belüli beruházások szintjének 

csökkenéséhez vezetett. A beruházások a 

2007. évi csúcs óta megközelítőleg 15 %-

kal estek vissza. Az Unió főként a 

gazdasági jövőt illető piaci bizonytalanság, 

a tagállamok költségvetési korlátai és a 

vállalkozásbarát szabályozói környezet 

hiánya következtében szenved a 

beruházások hiányától. A válság által 

leginkább sújtott tagállamokban 

különösen súlyos mértékben elmaradó 

beruházások lassítják a gazdaság 

helyreállását és negatívan hatnak a 

munkahelyteremtésre, a hosszú távú 

növekedési kilátásokra és a 

versenyképességre. A Bizottság szerint a 

közlekedés, a távközlés és az energetika 

területén a transzeurópai hálózatok 

beruházási szükségletei 970 millió EUR-t 

tesznek ki 2020-ig. 

 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

a köz- és magánberuházásokat övező 

bizonytalanság kezelésére szolgáló átfogó 

megközelítés része. A stratégia három 

pillérből áll: beruházásfinanszírozás 

mozgósítása, a beruházás reálgazdaságba 

való eljuttatása és az uniós beruházási 

környezet javítása. 

(8) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

a köz- és magánberuházásokat övező 

bizonytalanság kezelésére szolgáló átfogó 

megközelítés része. A stratégia három 

pillérből áll: beruházásfinanszírozás 

mozgósítása, a beruházás reálgazdaságba 

való eljuttatása és az uniós beruházási 

környezet javítása. A stratégiának ki kell 
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egészítenie az Unió gazdasági, társadalmi, 

környezeti és területi kohézióra vonatkozó 

céljait, valamint az Európa 2020 

stratégiát. 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Az uniós beruházási környezet javítását 

a beruházások előtt álló akadályok 

felszámolásával, az egységes piac 

megerősítésével és a szabályozás 

kiszámíthatóságának fokozásával kell 

elérni. Ez a kiegészítő munka az Európai 

Stratégiai Beruházási Alap munkája, és 

általánosságban az európai beruházások 

javára válik. 

(9) Az uniós beruházási környezet javítását 

a beruházások előtt álló akadályok – 

például az adminisztratív terhek – 
felszámolásával, az egységes piac 

megerősítésével és a szabályozási keret 

javításával kell elérni, hogy az 

egyszerűség, rugalmasság és stabilitás 

szempontjából vonzóbbá váljon. Ez a 

kiegészítő munka az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap munkája, és 

általánosságban az európai beruházások 

javára válik. 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Az ESBA célja, hogy segítsen az 

Unión belüli produktív beruházások 

finanszírozási és végrehajtási 

nehézségeinek leküzdésében, és biztosítsa 

a finanszírozáshoz való jobb hozzáférést. A 

cél az, hogy a finanszírozáshoz való jobb 

hozzáférés leginkább a kis- és 

középvállalkozásoknak kedvezzen. 

Helyénvaló a finanszírozáshoz való jobb 

hozzáférés előnyeit a közepes piaci 

tőkeértékű, vagyis legfeljebb 3 000 

alkalmazottat foglalkoztató vállalatokra is 

kiterjeszteni. Európa jelenlegi beruházási 

nehézségeinek leküzdése hozzájárulhat az 

(10) Az ESBA célja, hogy segítsen az 

Unión belüli produktív beruházások 

finanszírozási és végrehajtási 

nehézségeinek leküzdésében, és a 

projektek számára minden szinten 
biztosítsa a finanszírozáshoz való jobb és 

tisztességes hozzáférést. A cél az, hogy a 

finanszírozáshoz való jobb hozzáférés 

leginkább a kis- és középvállalkozásoknak, 

valamint az innovatív induló 

vállalkozásoknak kedvezzen. Helyénvaló a 

finanszírozáshoz való jobb hozzáférés 

előnyeit a közepes piaci tőkeértékű, vagyis 

legfeljebb 3 000 alkalmazottat 
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Unió gazdasági, társadalmi és területi 

kohéziójának megerősítéséhez. 

foglalkoztató vállalatokra is kiterjeszteni. 

Európa jelenlegi beruházási nehézségeinek 

leküzdése hozzájárulhat az Unió gazdasági, 

társadalmi és területi kohéziójának 

megerősítéséhez.  

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

az Unió szakpolitikai céljainak eléréséhez 

hozzájáruló, magas gazdasági hozzáadott 

értékkel rendelkező stratégiai 

beruházásokat támogat. 

(11) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

az Európa 2020 stratégiával összhangban 

az Unió szakpolitikai céljainak eléréséhez 

hozzájáruló, magas gazdasági hozzáadott 

értékkel rendelkező stratégiai 

beruházásokat támogat. Az ESBA 

keretében végrehajtott valamennyi 

műveletnek összhangban kell állnia az 

Unió szakpolitikáival, ezen belül a 

kohéziós politikával, és ki kell egészítenie 

az EU egyéb kapcsolódó pénzügyi 

eszközeit. A beruházásoknak magas 

gazdasági és társadalmi hozzáadott értéket 

kell biztosítaniuk, elő kell segíteniük a 

fenntartható növekedést, az innovációt és 

a minőségi foglalkoztatást, valamint a 

készségfejlesztést, hozzá kell járulniuk az 

egységes piac integrációjához és 

kiteljesítéséhez, valamint fokozniuk kell az 

Unió versenyképességét. Az ESBA-nak elő 

kell segítenie Európa jelenlegi beruházási 

nehézségeinek leküzdését, ezáltal hozzá 

kell járulnia a az Unió gazdasági, 

társadalmi és területi kohéziójának 

megerősítéséhez. 

 Az ESBA közlekedési infrastruktúrához 

nyújtott támogatásának hozzá kell 

járulnia az 1315/2013/EU rendelet (TEN-

T) és az 1316/2013/EU rendelet (Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz) 

célkitűzéseinek megvalósításához az új 

vagy hiányzó infrastruktúra létrehozása 

mellett a meglévő létesítmények 
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korszerűsítése és helyreállítása révén, 

ugyanakkor lehetővé téve ezen ágazatban 

a kutatási és innovációs műveletek 

finanszírozását is. Különös figyelmet kell 

fordítani a közlekedési, a távközlési és az 

energiaágazat közötti kapcsolatokat 

erősítő szinergiaprojektekre, valamint az 

intelligens és fenntartható közlekedést 

célzó projektekre. 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

a meglévő EBB- és uniós eszközöknél 

magasabb kockázat-megtérülés profillal 

rendelkező projekteket támogat, hogy 

kiegészítse a meglévő műveleteket. Az 

ESBA az egész Unióban finanszíroz majd 

projekteket, többek között a válság által 

leginkább érintett országokban. Az Európai 

Stratégiai Beruházási Alapot csak akkor 

lehet igénybe venni, ha más forrásokból 

nem áll rendelkezésre ésszerű feltételek 

mellett finanszírozás. 

(15) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

a meglévő EBB- és uniós eszközök által 

célzottaknál magasabb kockázat-

megtérülés profillal rendelkező projekteket 

támogat, hogy kiegészítse a meglévő 

műveleteket. Az ESBA az egész Unióban 

finanszíroz majd projekteket, különösen a 

gazdasági és pénzügyi válság által 

leginkább érintett országokban. Az Európai 

Stratégiai Beruházási Alapot csak akkor 

lehet igénybe venni, ha más forrásokból 

nem áll rendelkezésre ésszerű feltételek 

mellett finanszírozás. 

 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

gazdaságilag és technikailag várhatóan 

életképes beruházásokra irányul, amelyek 

bizonyos mértékben magukban 

foglalhatnak indokolt kockázatokat, 

ugyanakkor megfelelnek az Európai 

Stratégiai Beruházási Alap általi 

(16) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

gazdaságilag és technikailag várhatóan 

életképes és – amennyiben környezeti 

hatást fejtenek ki – fenntartható 
beruházásokra irányul, amelyek bizonyos 

mértékben magukban foglalhatnak indokolt 

kockázatokat, ugyanakkor megfelelnek az 
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finanszírozás különleges 

követelményeinek. 

Európai Stratégiai Beruházási Alap általi 

finanszírozás különleges 

követelményeinek. 

 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

támogatásának infrastrukturális és 

nagyszabású közepes tőkeértékű 

projektekhez való felhasználásáról egy 

beruházási bizottság dönt. A beruházási 

bizottság a beruházási projektek területein 

járatos és tapasztalt független szakértőkből 

áll. A beruházási bizottság elszámoltatható 

az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

irányítóbizottsága felé, amely felügyeli az 

Európai Stratégiai Beruházási Alap 

célkitűzéseinek teljesülését. Az EBA 

tapasztalatának tényleges kihasználása 

érdekében az Európai Stratégiai Beruházási 

Alap támogatja az EBA finanszírozását, 

hogy az EBA egyéni projektekbe 

kezdhessen a kis- és középvállalkozások, 

valamint a kisméretű közepes piaci 

tőkeértékű vállalatok terén. 

(17) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

támogatásának infrastrukturális és 

nagyszabású közepes tőkeértékű 

projektekhez való felhasználásáról egy 

beruházási bizottság dönt. A beruházási 

bizottság a beruházási projektek területén, 

valamint az ESBA által érintett, a 2a. cikk 

(2) bekezdésében meghatározott 

beruházási területeken járatos és tapasztalt 

független szakértőkből, továbbá az 

Európai Bizottság egy képviselőjéből áll. 

E képviselő a projektek beruházási 

területétől függően szorosan 

együttműködik a Bizottság megfelelő 

főigazgatóságaival, továbbá biztosítja és 

megerősíti a lehetséges műveletek uniós 

politikákkal való összhangját. A 

beruházási bizottság elszámoltatható az 

Európai Stratégiai Beruházási Alap 

irányítóbizottsága felé, amely felügyeli az 

Európai Stratégiai Beruházási Alap 

célkitűzéseinek teljesülését. Az EBA 

tapasztalatának tényleges kihasználása 

érdekében az Európai Stratégiai Beruházási 

Alap támogatja az EBA finanszírozását, 

hogy az EBA egyéni projektekbe 

kezdhessen a kis- és középvállalkozások, 

valamint a kisméretű közepes piaci 

tőkeértékű vállalatok terén. 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(20) A projektek szintjén a harmadik felek 

az ESBA-val együtt végrehajthatnak 

projekt-alapú, vagy meghatározott földrajzi 

vagy tematikus ágazatokhoz kapcsolódó 

beruházási platformokat támogató 

társfinanszírozást. 

(20) A projektek szintjén a harmadik felek 

az ESBA-val együtt végrehajthatnak 

projektalapú vagy meghatározott földrajzi 

vagy tematikus ágazatokhoz kapcsolható 

beruházási platformokat támogató 

társfinanszírozást. 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (21 a) A 2015. január 13-i bizottsági 

közlemény („A Stabilitási és Növekedési 

Paktum hatályos szabályai által biztosított 

rugalmasság legjobb kihasználása”) az 

államháztartásoknak az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 126. cikke 

szerinti értékelése összefüggésében 

meghatározza az ESBA-hoz való 

hozzájárulásokra alkalmazandó különös 

szempontokat. Az ESBA irányító szervei 

által jóváhagyott és az EU szakpolitikáival 

összhangban lévő projektek valódi 

európai hozzáadott értékkel rendelkező 

projekteknek minősülnek, amelyek 

megkülönböztetett bánásmódot 

érdemelnek a Stabilitási és Növekedési 

Paktummal szemben. A tagállamok, a 

nemzeti fejlesztési bankok és a beruházási 

platformok ESBA-hoz és műveleteihez 

való hozzájárulásának előmozdítása 

érdekében az ESBA projektjeit érintő ezen 

hozzájárulásokat és részvételt az 

1467/97/EU és az 1466/97/EU rendelet 

értelmében vett egyszeri intézkedéseknek 

kell tekinteni. 
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Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (21 b) A tagállamok vagy a nemzeti 

fejlesztési bankok által az ESBA vagy a 

célzott beruházási platformok számára 

nyújtott pénzügyi hozzájárulásokat az 

Európai Bizottság nem veszi figyelembe a 

stabilitási és növekedési paktum preventív 

vagy korrekciós ága szerinti költségvetési 

kiigazítások meghatározásakor. Ezenkívül 

a paktum rugalmasságát a lehető 

legjobban kihasználva az Európai 

Bizottság a paktum preventív vagy 

korrekciós ága szerinti költségvetési 

kiigazítások meghatározásakor nem veszi 

figyelembe az állam részéről az ESBA 

által támogatott egyedi műveleteknek 

juttatott pénzügyi hozzájárulásokat. 

 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) Mivel sürgős fellépésre van szükség 

az Unióban, az EBB és az EBA szokásos 

profiljuktól eltérő egyéb projekteket is 

finanszírozhatnak 2015 folyamán, még e 

rendelet hatálybalépése előtt. Az e 

rendeletben előírt intézkedések előnyeinek 

maximalizálása érdekében lehetővé kell 

tenni az ilyen egyéb projektek számára, 

hogy az uniós garancia alá kerüljenek, 

amennyiben teljesítik az ebben a 

rendeletben meghatározott alapvető 

kritériumokat. 

(23) Mivel sürgős fellépésre van szükség 

az Unióban, az EBB és az EBA szokásos 

profiljuktól eltérő egyéb projekteket is 

finanszírozhatnak 2015 folyamán, még e 

rendelet hatálybalépése előtt. Az e 

rendeletben előírt intézkedések előnyeinek 

maximalizálása érdekében lehetővé kell 

tenni az ilyen egyéb projektek számára, 

hogy utólag az uniós garancia alá 

kerüljenek, amennyiben teljesítik az ebben 

a rendeletben meghatározott alapvető 

kritériumokat, és – a meglévő 

műveletekkel kapcsolatos addicionalitás 

biztosítása érdekében – magasabb 

kockázat-megtérülés profillal 
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rendelkeznek, mint az EBB által célzott 

projektek. 

 

 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(26) Az Európai Stratégiai Beruházási 

Alapon keresztül végrehajtott 

finanszírozási műveletek mellett létre kell 

hozni az Európai Beruházási Tanácsadó 

Platformot (EBTP). Az EBTP megerősített 

támogatást nyújt a projektek 

kidolgozásához és előkészítéséhez az egész 

Unióban, a Bizottság, az EBB, a nemzeti 

fejlesztési bankok és az európai strukturális 

és beruházási alapok irányító hatóságai 

szakértelmére építve. Ezáltal létrejön az 

Unión belüli beruházásokra vonatkozó 

technikai segítségnyújtással kapcsolatos 

kérdések megválaszolására szolgáló 

egyablakos rendszer. 

(26) Az Európai Stratégiai Beruházási 

Alapon keresztül végrehajtott 

finanszírozási műveletek mellett létre kell 

hozni az Európai Beruházási Tanácsadó 

Platformot (EBTP). Az EBTP megerősített 

támogatást nyújt a tagállamoknak és 

hatóságaiknak, a magánberuházóknak és 

a különböző szinteken létrehozott 

beruházási platformoknak a projektek 

kidolgozásához és előkészítéséhez az egész 

Unióban, a Bizottság, az EBB, a nemzeti 

fejlesztési bankok és az európai strukturális 

és beruházási alapok irányító hatóságai 

szakértelmére építve. Ezáltal – lehetőség 

szerint decentralizált módon és anélkül, 

hogy a meglévő technikai segítségnyújtási 

programok célkitűzései megváltoznának, 

és ez befolyásolná meghatározott 

feladataik ellátásának minőségét vagy 

erre való képességüket – létrejön az Unión 

belüli beruházásokra vonatkozó technikai 

segítségnyújtással kapcsolatos kérdések 

megválaszolására szolgáló egyablakos 

rendszer. A pénzügyi eszközök 

kedvezményezettjei ágazati 

diverzifikációjának biztosítása, valamint a 

tagállamok közötti földrajzi diverzifikáció 

ösztönzése érdekében az 

irányítóbizottságnak az Európai 

Beruházási Tanácsadó Platformon 

keresztül támogatást kell nyújtania a 

tagállamoknak és a projektszervezőknek 

annak biztosításában, hogy a projekt-

finanszírozás kedvezményezettjeként 

szóba jöhető projektek rendelkezésre 

álljanak. A közlekedési ágazatban az 
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Európai Beruházási Tanácsadó 

Platformnak az Innovációs és Hálózati 

Projektek Végrehajtó Ügynökség 

támogatásával szorosan együtt kell 

munkálkodnia a Bizottsággal, különösen 

az EU közlekedési infrastruktúrával 

kapcsolatos szakpolitikájának való 

megfelelés tekintetében. E szempontból az 

Európai Beruházási Tanácsadó 

Platformnak ágazati ismeretekkel kell 

rendelkeznie. 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(27) Az EBB-nek nyújtott uniós 

garanciához kapcsolódó kockázatok 

fedezése érdekében létre kell hozni egy 

garanciaalapot. A garanciaalapot az uniós 

költségvetésből származó fokozatos 

kifizetésekkel kell feltölteni. A 

garanciaalapba ezt követően az Európai 

Stratégiai Beruházási Alap támogatásában 

részesülő projektekből származó bevételek 

és visszafizetések is befolynak, valamint a 

nem teljesítő adósoktól visszatérített 

összegek, ha a garanciaalap már kifizette 

az EBB-nek a garanciát. 

(27) Az EBB-nek nyújtott uniós 

garanciához kapcsolódó kockázatok 

fedezése érdekében létre kell hozni egy 

garanciaalapot. A garanciaalapot az uniós 

költségvetésből származó fokozatos 

kifizetésekkel kell feltölteni. A 

garanciaalapba ezt követően az Európai 

Stratégiai Beruházási Alap támogatásában 

részesülő projektekből származó bevételek 

és visszafizetések, a garanciaalap 

befektetett forrásaiból származó hozamok 
is befolynak, valamint a nem teljesítő 

adósoktól visszatérített összegek, ha a 

garanciaalap már kifizette az EBB-nek a 

garanciát. 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(29) Az uniós költségvetésből származó 

hozzájárulás részleges finanszírozása 

céljából az 1291/2013/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet2 által 

(29) A garanciaalapot részben az uniós 

költségvetésből kell finanszírozni, 

elsősorban a nem allokált források, a 

költségvetési többletek, a rugalmassági 
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létrehozott „Horizont 2020” kutatási és 

innovációs keretprogram (2014–2020), és 

az 1316/2013/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet3 által létrehozott Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz 

rendelkezésre álló pénzügyi keretét 

csökkenteni kell. Ezek a programok olyan 

célokat szolgálnak, amelyek nem jelennek 

meg újra az Európai Stratégiai 

Beruházási Alapnál. Mindazonáltal a 

várakozások szerint a két program 

keretének a garanciaalap finanszírozása 

céljából való csökkentése a programok 

mandátumának bizonyos területein 

nagyobb mértékű beruházásokat biztosít, 

mint az a meglévő programokon keresztül 

lehetséges lenne. Az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap az uniós garanciával 

képes a kutatás, fejlesztés és innováció, 
valamint a közlekedési, távközlési és 

energiaügyi infrastruktúrák területén 

megsokszorozni a pénzügyi hatást ahhoz 

képest, mint ha a forrásokat a tervezett 

Horizont 2020 és Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz 

programokon belüli vissza nem térítendő 

támogatások útján költötték volna el. 

Ezért indokolt a jelenleg az említett 

programokra előirányzott források egy 

részének az Európai Stratégiai 

Beruházási Alaphoz való átirányítása. 

mechanizmusok, valamint a többéves 

pénzügyi keretet meghatározó rendelet 

értelmében rendelkezésre álló valamennyi 

költségvetési forrás és mechanizmus 

felhasználásával. El kell kerülni, hogy a 

garanciaalap hatással legyen azokra a 

programokra, amelyek már a beruházás 

célját szolgálják, a versenyképesség és a 

növekedés támogatására irányulnak, már 

működnek, és előirányozzák az innovatív 
pénzügyi eszközök felhasználását. Ezért a 

2014–2020 közötti időszakra szóló 

többéves pénzügyi keret 1A fejezete alá 

tartozó programok rendelkezésre álló 

keretösszegeit csak bizonyítottan tényleges 

szükséglet esetében indokolt csökkenteni. 

A Szerződésekkel összhangban a 

költségvetési hatóság feladata, hogy 

évente engedélyezze a költségvetési tételek 

felhasználását a garanciaalap 

finanszírozására. A garanciaalap 

finanszírozását – a kötelezettségvállalások 

és a kifizetések tekintetében egyaránt – 

2016 végén a többéves pénzügyi keret 

félidős értékelése keretében felül kell 

vizsgálni (az 1311/2013/EU tanácsi 

rendelet 2. cikke értelmében). Kizárólag 

bizonyítottan tényleges szükséglet esetén 

és a különböző programok teljesítésének 

és végrehajtási arányainak elemzése 

alapján alternatív finanszírozási 

lehetőségeket kell azonosítani a 

pénzeszközöknek a 2016–2020 közötti 

időszakra szóló 1A fejezetből történő 

átcsoportosításának elkerülése érdekében. 

__________________  

2 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 

december 11-i 1291/2013/EU rendelete a 

„Horizont 2020” kutatási és innovációs 

keretprogram (2014–2020) létrehozásáról 

és az 1982/2006/EK határozat hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 347., 

2013.12.20., 104. o.). 

 

3Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 

december 11-i 1316/2013/EU rendelete az 

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 

létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet 
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módosításáról és a 680/2007/EK és 

67/2010/EK rendelet hatályon kívül 

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

o.). 

 

 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(33) Noha a projektportfólió keretében 

azonosított projekteket az EBB 

felhasználhatja az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap által támogatott projektek 

meghatározására és kiválasztására, a 

projektportfóliónak szélesebb hatókörrel 

kell rendelkeznie a projektek uniószerte 

történő azonosítására. Ebbe a hatókörbe 

tartozhatnak olyan projektek, amelyek 

alkalmasak a magánszektor általi, vagy az 

európai vagy nemzeti szinten rendelkezésre 

álló más eszközök támogatásával történő 

teljes körű finanszírozásra. Az Európai 

Stratégiai Beruházási Alapnak képesnek 

kell lennie támogatni a projektportfólióban 

meghatározott projektekhez kötődő 

finanszírozást és beruházást, de nem lehet 

automatizmus a listára való felkerülés és az 

Európai Stratégiai Beruházási Alap 

támogatásához való hozzáférés között, és 

az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

mérlegelési jogkört kap a listán nem 

szereplő projektek kiválasztására és 

támogatására. 

(33) Noha a projektportfólió keretében 

azonosított projektek felhasználhatók az 

Európai Stratégiai Beruházási Alap által 

támogatott projektek meghatározására és 

kiválasztására, a projektportfóliónak 

biztosítania kell az ágazati és földrajzi 

diverzifikációt, és szélesebb hatókörrel kell 

rendelkeznie a projektek uniószerte történő 

azonosítására. Ebbe a hatókörbe 

tartozhatnak olyan projektek, amelyek 

alkalmasak a magánszektor általi, vagy az 

európai vagy nemzeti szinten rendelkezésre 

álló más eszközök támogatásával történő 

teljes körű finanszírozásra. Az Európai 

Stratégiai Beruházási Alapnak képesnek 

kell lennie támogatni a projektportfólióban 

meghatározott projektekhez kötődő 

finanszírozást és beruházást, de nem lehet 

automatizmus a listára való felkerülés és az 

Európai Stratégiai Beruházási Alap 

támogatásához való hozzáférés között, és 

az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

mérlegelési jogkört kap a listán nem 

szereplő projektek kiválasztására és 

támogatására. 

 

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

34 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(34) Az európai polgárok felé való 

elszámoltathatóság biztosítása érdekében 

az EBB-nek rendszeresen jelentést kell 

tennie az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap fejlődéséről és hatásáról. 

(34) Az európai polgárok felé való 

elszámoltathatóság biztosítása érdekében a 

Bizottságnak és az EBB-nek, az ESBA 

irányítóbizottsága elnökének és az ESBA 

beruházási bizottsága ügyvezető 

igazgatójának rendszeresen jelentést kell 

tennie az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap fejlődéséről és hatásáról. 

 

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság megállapodást köt az Európai 

Beruházási Bankkal (EBB) az Európai 

Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) 

létrehozásáról. 

A Bizottság megállapodást köt az Európai 

Beruházási Bankkal (EBB) az Európai 

Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) 2015–

2020 közötti időszakra történő 
létrehozásáról. 

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az ESBA célja az unióbeli beruházások 

támogatása, és – az EBB megnövelt 

kockázatviselési képessége révén – a 

legfeljebb 3 000 alkalmazottat 

foglalkoztató vállalkozások számára a 

finanszírozáshoz való jobb hozzáférés 

biztosítása, különös hangsúlyt fektetve a 

kis- és középvállalkozásokra (a 

továbbiakban: ESBA-megállapodás). 

Az ESBA célja az Unió számára stratégiai 

jelentőségű beruházások támogatása, és – 

az EBB megnövelt kockázatviselési 

képessége révén – a legfeljebb 3 000 

alkalmazottat foglalkoztató vállalkozások 

számára a finanszírozáshoz való jobb és 

tisztességes hozzáférés biztosítása, különös 

hangsúlyt fektetve a kis- és 

középvállalkozásokra, valamint az 

innovatív induló vállalkozásokra (a 

továbbiakban: ESBA-megállapodás). 
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Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1 a. cikk 

 Fogalommeghatározás 

 E rendelet alkalmazásában a következő 

fogalommeghatározást kell alkalmazni: 

 (1) „beruházási platform”: olyan 

különleges célú gazdasági egység, kezelt 

számla, szerződésen alapuló 

társfinanszírozási vagy 

kockázatmegosztási mechanizmus, amely 

lehetővé teszi több befektető forrásainak 

összegyűjtését. A beruházási platformok 

irányulhatnak egy konkrét fölrajzi 

területre vagy ágazatra, és irányításukat 

állami vagy magánszerv végezheti; 

 (2) „nemzeti fejlesztési bank vagy 

intézmény”: hivatásos alapon pénzügyi 

tevékenységeket folytató jogi személy, 

amely valamely tagállamtól megbízást kap 

arra, hogy központi, regionális vagy helyi 

szinten közcélú fejlesztési tevékenységeket 

végezzen. 

 

Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az EBB által az ESBA-n keresztül 

nyújtandó pénzügyi hozzájárulás összege 

és feltételei; 

b) az EBB által az ESBA-n keresztül – 

legalább 5 000 000 000 EUR értékű, 

garancia formájában – nyújtandó 

pénzügyi hozzájárulás összege és feltételei; 
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Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az ESBA-megállapodás előírja, hogy az 

EBB-n belül fel kell állítani az Európai 

Beruházási Tanácsadó Platformot (EBTP). 

Az EBTP célja, hogy – az EBB és a 

Bizottság meglévő tanácsadó szolgálataira 

építve – tanácsadással segítse a beruházási 

projektek azonosítását, előkészítését és 

kidolgozását, és központi technikai 

tanácsadó platformként szolgáljon az 

Unión belüli projektfinanszírozás számára. 

Ebbe beletartozik a projektstrukturáláshoz 

kapcsolódó technikai segítségnyújtás, az 

innovatív pénzügyi eszközök és a köz- és 

magánszférabeli partnerség 

igénybevételének támogatása, valamint 

adott esetben az uniós jogszabályok 

releváns kérdéseihez nyújtott tanácsadás. 

Az ESBA-megállapodás előírja, hogy az 

EBB-n belül fel kell állítani az Európai 

Beruházási Tanácsadó Platformot (EBTP). 

Az EBTP célja, hogy – az EBB és a 

Bizottság meglévő tanácsadó szolgálataira 

építve és azokat kiegészítve – lehetőség 

szerint decentralizált módon tanácsadással 

segítse a tagállamokat és hatóságaikat, a 

magánberuházókat és a beruházási 

platformokat valamennyi szinten a 

beruházási projektek azonosításában, 

előkészítésében és kidolgozásában, és 

központi technikai tanácsadó platformként 

szolgáljon az Unión belüli 

projektfinanszírozás számára. Ebbe 

beletartozik a projektstrukturáláshoz 

kapcsolódó technikai segítségnyújtás, az 

innovatív pénzügyi eszközök és a köz- és 

magánszférabeli partnerség 

igénybevételének támogatása, valamint 

adott esetben az uniós jogszabályok 

releváns kérdéseihez nyújtott tanácsadás. 

 

 

Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 

hogy e rendelet 17. cikkének megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján 

elfogadja az ESBA-megállapodást. 

 

 



 

AD\1055563HU.doc 21/38 PE551.752v02-00 

 HU 

Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Addig, amíg az ESBA-hoz csak az Unió és 

az EBB teljesít hozzájárulást, a tagok és a 

szavazatok számát az irányítóbizottságon 

belül a készpénz vagy garanciavállalás 

formájában nyújtott hozzájárulás 

nagysága alapján kell elosztani. 

Addig, amíg az ESBA-hoz csak az Unió és 

az EBB teljesít hozzájárulást, az 

irányítóbizottság öt tagból áll, akik közül 

négyet az Európai Bizottság, egyet az EBB 

nevez ki. Az irányítóbizottság a tagjai 

közül választja meg elnökét hároméves, 

megújítható időtartamra. Az Uniót 

megillető tagok és szavazatok számának 

tükröznie kell az uniós költségvetésből 

érkező ágazati hozzájárulásokat, az 5. cikk 

(2) bekezdésében foglalt különböző 

szakpolitikai ágazatoknak megfelelően. 

 

 

Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az irányítóbizottság konszenzussal hoz 

határozatot. 

Az irányítóbizottság legalább 

negyedévente ülésezik, és konszenzussal 

hoz határozatot. A projektekre vonatkozó 

politika és stratégiai orientáció (1) 

bekezdésben előirányzott meghatározása 

során és a túlzott kitettség elkerülése 

érdekében az irányítóbizottság 

gondoskodik a kedvezményezettek ágazati 

és földrajzi diverzifikációjáról. 

 

 

 

Módosítás  26 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 5 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az ESBA-megállapodás előírja, hogy az 

ESBA keretében beruházási bizottságot 

kell létrehozni, amelynek feladata a 

potenciális műveletek vizsgálata az ESBA 

beruházási szabályainak megfelelően, 

valamint a műveletek uniós garancia révén 

történő támogatásának jóváhagyása az 5. 

cikknek megfelelően, tekintet nélkül a 

műveletek földrajzi elhelyezkedésére. 

Az ESBA-megállapodás előírja, hogy az 

ESBA keretében beruházási bizottságot 

kell létrehozni, amelynek feladata a 

potenciális műveletek vizsgálata az ESBA 

beruházási szabályainak megfelelően, 

valamint a műveletek uniós garancia révén 

történő támogatásának jóváhagyása az 5. 

cikknek megfelelően, tekintet nélkül a 

műveletek földrajzi elhelyezkedésére. 

 A beruházási bizottság hat független 

szakértőből és az ügyvezető igazgatóból 

áll. A független szakértőknek jelentős és 

releváns piaci szakértelemmel kell 

rendelkezniük a projektfinanszírozás terén; 

az irányítóbizottság nevezi ki őket 

határozott idejű, megújítható megbízatással 

három évre. 

A beruházási bizottság nyolc független 

szakértőből és az ügyvezető igazgatóból, 

valamint a Bizottság képviselőjéből áll. A 

független szakértőknek jelentős és releváns 

piaci szakértelemmel kell rendelkezniük a 

projektfinanszírozás terén és az ESBA által 

érintett, az 5. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott beruházási területeken, 

valamint alaposan ismerniük kell a 

munkaerőpiacokat, ágazatokat és azok 

sajátosságait; az irányítóbizottság választja 

ki őket három évre, határozott idejű, 

összesen legfeljebb 6 évre megújítható 

megbízatással. Alkalmazásukra átlátható 

eljárást követően kerül sor, és pénzügyi 

érdekeltségeikről szóló nyilatkozatai 

továbbításra kerülnek a Bizottsághoz, az 

Európai Parlamenthez és a Tanácshoz. A 

Bizottság képviselője nem rendelkezik 

szavazati joggal, de meg kell erősítenie a 

lehetséges műveletek uniós 

szakpolitikákkal való 

összeegyeztethetőségét. E képviselő a 

projektek beruházási területétől függően 

szorosan együttműködik a Bizottság 

megfelelő főigazgatóságaival. A 

beruházási bizottság a közlekedési ágazat 

területén figyelembe veszi a Bizottság 

illetékes főigazgatóságának ajánlásait. 

A beruházási bizottság döntéseit egyszerű 

többséggel hozza.  

A beruházási bizottság döntéseit egyszerű 

többséggel hozza, és azokat az 

irányítóbizottság hagyja jóvá. 
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Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az Unió garanciát nyújt (a továbbiakban: 

uniós garancia) az EBB-nek az e rendelet 

hatálya alá tartozó, Unión belül 

végrehajtott finanszírozási vagy beruházási 

műveletekhez. Az uniós garanciát a 6. 

cikkben említett eszközök tekintetében 

azonnal lehívható garanciaként kell 

nyújtani. 

Az Unió az ESBA-n keresztül 

visszavonhatatlan és feltétel nélküli 
garanciát nyújt (a továbbiakban: uniós 

garancia) az EBB-nek az e rendelet hatálya 

alá tartozó, Unión belül végrehajtott 

finanszírozási vagy beruházási 

műveletekhez. Az uniós garanciát a 6. 

cikkben említett eszközök tekintetében 

azonnal lehívható garanciaként kell 

nyújtani. A garancia harmadik 

országokban végrehajtott projektek 

számára is elérhető, amennyiben e 

projektek tagállammal folytatott 

határokon átnyúló együttműködést is 

magukban foglalnak, és a projektben 

érintett országok között írásbeli 

megállapodás köttetett.  

 

 

Módosítás  28 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

5. cikk 5. cikk 

Az uniós garancia felhasználására 

vonatkozó előírások 

Az uniós garancia felhasználására 

vonatkozó előírások 

(1) Az uniós garancia nyújtása az ESBA-

megállapodás hatálybalépésének 

függvénye. 

(1) Az uniós garancia nyújtása az ESBA-

megállapodás hatálybalépésének 

függvénye. 

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

(5) bekezdésében említett beruházási 

bizottság által jóváhagyott finanszírozási és 

beruházási műveleteihez vagy az EBB 

finanszírozási és beruházási műveleteinek 

EBA általi végrehajtása céljából biztosított 

finanszírozáshoz nyújtható a 7. cikk (2) 

(2) Amennyiben az irányítóbizottság 

jóváhagyja, az uniós garancia az EBB-nek 

a 3. cikk (5) bekezdésében említett 

beruházási bizottság által jóváhagyott 

finanszírozási és beruházási műveleteihez 

vagy az EBB ugyane beruházási bizottság 

által jóváhagyott finanszírozási és 
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bekezdésének megfelelően. Az érintett 

műveletek összhangban vannak az uniós 

szakpolitikákkal és támogatják a következő 

általános célok valamelyikét: 

beruházási műveleteinek EBA általi 

végrehajtása céljából biztosított 

finanszírozáshoz nyújtható a 7. cikk (2) 

bekezdésének megfelelően. Az érintett 

műveletek összhangban vannak az uniós 

szakpolitikákkal és támogatják a következő 

általános célok valamelyikét: 

a) infrastruktúra-fejlesztés, többek között 

a közlekedés területén, mindenekelőtt az 

ipari központokban; energiaügy, 

elsősorban az energiahálózatok 

összekapcsolása; valamint a digitális 

infrastruktúra;  

a) új, meglévő vagy hiányzó közlekedési 

infrastruktúrák és innovatív technológiák 

fejlesztése az 1316/2013/EU rendelettel 

(Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz), 

és az 1315/2013/EU rendelettel (TEN-T 

iránymutatások) összhangban, 

amennyiben a törzs- és az átfogó 

hálózatok, valamint a horizontális 

prioritások egyaránt érintettek; 

b) beruházások az oktatás és képzés, az 

egészségügy, a kutatás-fejlesztés, az 

információs és kommunikációs 

technológia és az innováció terén;  

b) olyan intelligens és fenntartható városi 

mobilitási projektek fejlesztése, amelyek a 

hozzáférhetőségre és az üveghatást okozó 

gázok csökkentésére, az energiára és a 

balesetekre vonatkozó célokat is 

magukban foglalnak; 

c) a megújuló energia terjesztése, 

valamint az energia- és erőforrás-

hatékonyság fokozása; 

c) az energiainfrastruktúra fejlesztése és 

modernizálása az Európai Unió 

prioritásaival és a 2020-ig, 2030-ig és 

2050-ig tartó időszakra vonatkozó 

éghajlat- és energiapolitikai kerettel 

összhangban, különös tekintettel a 

villamosáram-hálózatok 

összekapcsolására, az elosztási szinten 

megvalósuló intelligens hálózatokra, az 

energia tárolására és a piacok 

összehangolására; 

d) infrastrukturális projektek a 

környezetvédelem, a természeti 

erőforrások, a városfejlesztés terén és 

szociális területeken; 

d) a megújuló energia terjesztése; 

erőforrás-hatékonyság; 

energiahatékonyság és 

energiamegtakarítás, különösen a kereslet 

csökkentésére összpontosítva a 

keresletoldali szabályozás és az épületek 

felújítása révén; 

e) pénzügyi támogatás nyújtása az 1. cikk 

(1) bekezdésében említett vállalkozások 

számára, ideértve a működőtőke-

kockázatfinanszírozást. 

e) az információs és kommunikációs 

technológiák fejlesztése; digitális és 

távközlési infrastruktúrák és szélessávú 

hálózatok az Unió egész területén; 

 f) az Európai Hálózatfinanszírozási 
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Eszközről szóló 1315/2013/EU 

rendeletben meghatározott transzeurópai 

közlekedési, távközlési és energetikai 

hálózatok közötti, szinergiákat 

eredményező projektek fejlesztése; 

 g) beruházások az innováció, a kutatás és 

fejlesztés és azon belül a kutatási 

infrastruktúra, a kísérleti és 

demonstrációs projektek, a tudományos 

világ és az ipar közötti együttműködés és a 

tudás- és technológiatranszfer terén; 

 h) beruházások az oktatás, képzés és 

vállalkozói készségek terén; 

 i) beruházások az innovatív egészségügyi 

megoldások, így például az e-egészség és 

az új, hatékony gyógyszerek, valamint a 

szociális ágazat terén; 

 j) beruházások a kulturális és kreatív 

ágazatok terén; 

 k) beruházások a környezetvédelemhez és 

környezetvédelmi irányításhoz kapcsolódó 

projektek és infrastruktúra terén; az 

ökoszisztéma-szolgáltatások és a 

fenntartható városi fejlődés erősítése; 

 l) az EBA-n keresztül pénzügyi támogatás 

nyújtása a kkv-k, az induló és a spin-off 

vállalkozások, valamint a kisméretű, 

közepes piaci tőkeértékű vállalatok 

számára, ideértve a működőtőke-

kockázatfinanszírozást, annak érdekében, 

hogy az Unió vezető szerepet tölthessen be 

az innovatív és fenntartható ágazatokban; 

 m) a Horizont 2020 és az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz 

célkitűzéseivel összhangban lévő projektek 

finanszírozása; 

 Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

csak olyan projekteket és műveleteket 

támogat, amelyek: 

 a) európai hozzáadott értékkel bírnak, és – 

az Európa 2020 stratégiával összhangban 

– összeegyeztethetők az uniós politikákkal, 

valamint intelligens, fenntartható és 

inkluzív növekedést generálnak; 
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megfelelnek az 1303/2013/EU rendelet 9. 

cikke szerinti célkitűzéseknek, és 

összhangban vannak az említett rendelet 

10. cikkével és I. mellékletével; 

 b) gazdasági és műszaki szempontból 

életképesek; 

 c) biztosítják az addicionalitást, mivel 

ezeket másként nem lehetne a már 

meglévő uniós finanszírozási eszközök 

segítségével végrehajtani; 

 d) amennyiben lehetséges, a lehető 

legnagyobb mértékben mobilizálnak tőkét 

a magánszektorból; 

 e) bizonyított tiszta társadalmi előnyök és 

hozzáadott érték létrehozása révén 

fenntarthatók a fenntartható 

munkahelyteremtés, a beruházások és a 

versenyképesség tekintetében, figyelembe 

véve a projekt költségeit és előnyeit a 

projekt várható élettartama során; 

 Az ESBA kockázatmentesítési stratégiát 

követve elsőbbségi hozzáférést kínál a 

garanciához a kis projektek és a kis 

gazdasági szereplők számára. E célból 

többek között az alábbiak létrehozásához 

kell uniós garanciát nyújtani: 

 - egy legalább 5 milliárd euró összegű 

garanciát magában foglaló célzott 

energiahatékonysági alap, különösen a 

városok és a helyi önkormányzatok által 

támogatott projektek támogatására, 

 egy legalább 5 milliárd euró összegű 

garanciát magában foglaló, és a 7. 

cikkben meghatározottak szerint az EBA 

által végrehajtott célzott kkv-alap. 

 A beruházásoknak összhangban kell 

állniuk az EBB által 2013. július 23-án 

elfogadott beruházási iránymutatásokkal 

és kritériumokkal. 

Emellett az uniós garancia kiterjed a 

célzottan létrehozott olyan beruházási 

platformok és nemzeti fejlesztési bankok 

EBB-n keresztül történő támogatására, 

amelyek az e rendelet előírásainak 

Emellett az uniós garancia kiterjed a 

célzottan létrehozott olyan beruházási 

platformok és nemzeti fejlesztési bankok 

EBB-n keresztül történő támogatására, 

amelyek az e rendelet előírásainak 
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megfelelő műveleteket finanszíroznak. 

Ebben az esetben az irányítóbizottság 

pontosan meghatározza a támogatható 

beruházási platformokra vonatkozó 

szabályokat. 

megfelelő műveleteket finanszíroznak. 

Ebben az esetben az irányítóbizottság 

pontosan meghatározza a támogatható 

beruházási platformokra vonatkozó 

szabályokat. 

(3) Az Európai Beruházási Bank 

alapokmánya 17. cikkének megfelelően az 

EBB a finanszírozási műveletek 

kedvezményezettjeire terheli az ESBA-hoz 

kapcsolódó költségeit. A második és 

harmadik albekezdés sérelme nélkül az 

uniós költségvetés nem fedezi az e rendelet 

keretében az EBB által végrehajtott 

finanszírozási és beruházási 

tevékenységekhez kapcsolódóan az EBB-

nél felmerült igazgatási kiadásokat vagy 

bármely egyéb díjat. 

(3) Az Európai Beruházási Bank 

alapokmánya 17. cikkének megfelelően az 

EBB a finanszírozási műveletek 

kedvezményezettjeire terheli az ESBA-hoz 

kapcsolódó költségeit. A második és 

harmadik albekezdés sérelme nélkül az 

uniós költségvetés nem fedezi az e rendelet 

keretében az EBB által végrehajtott 

finanszírozási és beruházási 

tevékenységekhez kapcsolódóan az EBB-

nél felmerült igazgatási kiadásokat vagy 

bármely egyéb díjat. 

Az EBB a 2. cikk (1) bekezdésének e) 

pontja szerint a teljes fennálló uniós 

garanciakötelezettség 1 %-ának megfelelő 

kumulált maximális felső korlát erejéig 

lehívhatja az uniós garanciát azon 

költségek fedezése céljából, amelyek a 

finanszírozási műveletek 

kedvezményezettjeinek való felszámítás 

során nem kerültek behajtásra. 

Az EBB a 2. cikk (1) bekezdésének e) 

pontja szerint a teljes fennálló uniós 

garanciakötelezettség 1 %-ának megfelelő 

kumulált maximális felső korlát erejéig 

lehívhatja az uniós garanciát azon 

költségek fedezése céljából, amelyek a 

finanszírozási műveletek 

kedvezményezettjeinek való felszámítás 

során nem kerültek behajtásra.  

Amennyiben az EBB az ESBA nevében a 

7. cikk (2) bekezdésének megfelelően 

uniós garanciával fedezett finanszírozást 

nyújt az EBA-nak, az EBB díjai fedezhetők 

az uniós költségvetésből. 

Amennyiben az EBB az ESBA nevében a 

7. cikk (2) bekezdésének megfelelően 

uniós garanciával fedezett finanszírozást 

nyújt az EBA-nak, az EBB díjai fedezhetők 

az uniós költségvetésből. 

(4) Feltéve, hogy valamennyi releváns 

jogosultsági kritérium teljesül, a 

tagállamok felhasználhatják az európai 

strukturális és beruházási alapokat azon 

támogatható projektek finanszírozásához 

való hozzájárulásra, amelyeket az EBB az 

uniós garancia fedezete mellett finanszíroz. 

(4) Feltéve, hogy valamennyi releváns 

jogosultsági kritérium teljesül, a 

tagállamok bármilyen típusú uniós 

finanszírozást felhasználhatnak, beleértve 
az európai strukturális és beruházási 

alapokat azon támogatható projektek 

finanszírozásához való hozzájárulásra, 

amelyeket az EBB az uniós garancia 

fedezete mellett finanszíroz. 

 A Bizottság, az EBB és a tagállamok 

biztosítják, hogy az ESBA támogatásában 

részesülő valamennyi beruházás 

figyelembe vegye az általa helyi és 

regionális szinten ágazatonként kifejtett, 

gazdasági, társadalmi és területi 
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kohézióra gyakorolt hatást, a kereslet 

kínálatot nem érintő növekedését, és 

erősítse az ESBA és az európai 

strukturális és beruházási alapok közötti 

szinergiákat és tényleges összhangot 

annak biztosítása érdekében, hogy 

hozzájáruljanak az Unió gazdasági, 

társadalmi és területi kohéziójának 

eléréséhez és a munkanélküliség 

csökkentéséhez. 

 

Módosítás  29 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) kifizetések az Unió általános 

költségvetéséből, 

a) hozzájárulások az Unió általános 

költségvetéséből, 

 

Módosítás  30 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 2 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) az Unió által az ESBA-megállapodással 

összhangban kapott egyéb kifizetések. 

d) az Unió által az ESBA-megállapodással 

összhangban kapott egyéb hozzájárulások. 

 

Módosítás  31 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A garanciaalap (2) bekezdés c) és d) 

pontjában előírt forrásai a 966/2012/EU 

rendelet 21. cikke (4) bekezdésének 

megfelelően belső címzett bevételt 

képeznek. 

(3) A garanciaalap (2) bekezdés b), c) és d) 

pontjában előírt forrásai a 966/2012/EU 

rendelet 21. cikke (4) bekezdésének 

megfelelően belső címzett bevételt 

képeznek. 
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Módosítás  32 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Kezdetben a célösszeget a (2) bekezdés a) 

pontjában említett források fokozatos 

befizetésével kell elérni. Amennyiben a 

garanciaalap kezdeti létrehozása során 

garancialehívásokra került sor, a 

garanciaalap (2) bekezdés b), c) és d) 

pontjában előírt forrásai egy, a 

garancialehívások összegének megfelelő 

összegig szintén hozzájárulnak a célösszeg 

eléréséhez. 

Kezdetben a célösszeget a (2) bekezdés a) 

pontjában említett források fokozatos 

mozgósításával kell elérni. Amennyiben a 

garanciaalap kezdeti létrehozása során 

garancialehívásokra került sor, a 

garanciaalap (2) bekezdés b), c) és d) 

pontjában előírt forrásai egy, a 

garancialehívások összegének megfelelő 

összegig szintén hozzájárulnak a célösszeg 

eléréséhez. 

 

 

Módosítás  33 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) A 8. cikk (5) bekezdésének sérelme 

nélkül a célösszeget a garanciaalap javára 

tett fokozatos költségvetési 

kötelezettségvállalások révén kell 

teljesíteni, amelyekről az éves 

költségvetési eljárás keretében kell 

határozni, felhasználva az Európai Unió 

általános költségvetésébe bevezetett 

valamennyi költségvetési többletet és 

valamennyi elérhető költségvetési forrást, 

valamint kellő mértékben figyelembe véve 

a 2014–2020-as időszakra vonatkozó 

többéves pénzügyi keretről szóló 2013. 

december 2-i 1311/2013/EU tanácsi 

rendelet értelmében rendelkezésre álló 

valamennyi eszközt, nevezetesen: 

 i. a kifizetésekre vonatkozó összesített 

tartalékot, 

 

 ii. a kötelezettségvállalásokra vonatkozó 
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összesített tartalékot, 

 iii. a Rugalmassági Eszközt, 

 iv. a rendkívüli tartalékot. 

 Bizonyítottan tényleges szükséglet esetén 

és végső megoldásként – a 2013. december 

2-i intézményközi megállapodás 17. és 18. 

pontjának maradéktalan tiszteletben 

tartásával – pénzösszegek 

átcsoportosíthatók az 1A fejezet alá 

tartozó többéves programoktól, ha ezekre 

a programokra még maradtak lekötetlen 

eszközök.  

 

 

Módosítás  34 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 5 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5b). A 2014–2020-as időszakra vonatkozó 

többéves pénzügyi keretet megállapító 

2013. december 2-i, 1311/2013/EK tanácsi 

rendelet 2. cikkének megfelelően a 

garanciaalap finanszírozását mind a 

kötelezettségvállalási, mind a kifizetési 

előirányzatok tekintetében felül kell 

vizsgálni a 2014–2020-as időszakra 

vonatkozó többéves pénzügyi keret 

legkésőbb 2016 végéig beindítandó félidős 

felülvizsgálata keretében. Bizonyítottan 

tényleges szükséglet esetén és a különböző 

programok teljesítésének és végrehajtási 

arányainak elemzése alapján alternatív 

finanszírozási lehetőségeket kell 

azonosítani a pénzeszközöknek a 2016–

2020 közötti időszakra szóló 1A fejezetből 

történő átcsoportosításának elkerülése 

érdekében.  

 Abban az esetben, ha az éves költségvetési 

eljárás keretében a többéves pénzügyi 

keret félidős felülvizsgálatát megelőző 

években uniós programokból történő 

átcsoportosításokat hagynak jóvá az uniós 
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garancia finanszírozási forrásaként, az 

Európai Parlament és a Tanács az 

említett felülvizsgálat alkalmával 

megvizsgálja, hogyan lehet ezeket a lehető 

legnagyobb mértékben kompenzálni. 

 

 

Módosítás  35 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 7 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) bármely többletet egy művelet keretében 

az Unió n+1. évi általános 

költségvetésében a bevételkimutatás külön 

sorára kell visszafizetni, 

a) bármely többletet egy művelet keretében 

az Unió n+1. évi általános 

költségvetésében a bevételkimutatás külön 

sorára kell visszafizetni, és a korábbi 

veszteségek pótlása érdekében – adott 

esetben – olyan programokra kell 

átcsoportosítani, amelyeknek keretösszege 

az 5a (új) bekezdésben említett módon a 

garanciaalap finanszírozása céljából 

csökkentésre került 

 

 

Módosítás  36 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság és az EBB a tagállamok 

támogatásával előmozdítja a jelenlegi és a 

potenciális jövőbeli uniós beruházási 

projektek átlátható portfóliójának 

létrehozását. A portfólió nem befolyásolja 

a 3. cikk (5) bekezdésének megfelelően 

kiválasztott végső projekteket. 

(1) A Bizottság és az EBB a tagállamok 

támogatásával a jelenlegi és a potenciális 

uniós beruházási projektek átlátható 

portfólióját hozza létre. A portfólió nem 

befolyásolja a 3. cikk (5) bekezdésének 

megfelelően kiválasztott végső projekteket. 

A közlekedési ágazatban a portfóliót a 

1315/2013/EU TEN-T iránymutatásokról 

szóló rendeletben és az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz 

létrehozásáról szóló 1316/2013/EU 

rendeletben azonosított prioritások és 
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projektek alapján kell összeállítani. 

(2) A Bizottság és az EBB rendszeres és 

strukturált alapon összeállítja, frissíti és 

terjeszti az olyan aktuális és jövőbeli 

beruházásokra vonatkozó információkat, 

amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak 

az uniós szakpolitikai célok eléréséhez. 

(2) A Bizottság és az EBB rendszeres, 

átlátható és strukturált alapon összeállítja, 

frissíti és terjeszti az olyan aktuális és 

jövőbeli beruházásokra vonatkozó 

információkat, amelyek jelentős mértékben 

hozzájárulnak az uniós szakpolitikai célok 

eléréséhez. 

(3) A tagállamok rendszeres és strukturált 

alapon összeállítják, frissítik és terjesztik 

az aktuális és jövőbeli beruházásokra 

vonatkozó információkat a területükre 

vonatkozóan.  

(3) A tagállamok rendszeres, átlátható és 

strukturált alapon összeállítják, frissítik és 

terjesztik az aktuális és jövőbeli 

beruházásokra vonatkozó információkat a 

területükre vonatkozóan.  

 

 

Módosítás  37 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) az ESBA keretében finanszírozott 

projektek társadalmi-gazdasági és 

környezeti hatásainak 

teljesítménymutatókon alapuló értékelése. 

A közlekedési műveletek tekintetében az 

értékelés az 1316/2013/EU rendelet 

(Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz) 4. 

cikkének (2) bekezdésében felsorolt 

mutatókon alapul. 

 

Módosítás  38 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 e a) az EBTP által folytatott 

tevékenységek értékelése; 
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Módosítás  39 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

11. cikk 11. cikk 

Elszámoltathatóság Elszámoltathatóság 

(1) Az Európai Parlament kérésére az 

ügyvezető igazgató részt vesz az Európai 

Parlament által az ESBA teljesítménye 

kapcsán tartott meghallgatáson.  

(1) Az Európai Parlament kérésére – és 

évente legalább egyszer – az elnök és az 

ügyvezető igazgató részt vesz az Európai 

Parlament illetékes bizottságai által az 

ESBA teljesítménye kapcsán tartott közös 

meghallgatáson.  

(2) Az ügyvezető igazgató szóban vagy 

írásban válaszol az Európai Parlament által 

az ESBA-hoz címzett kérdésekre, minden 

esetben a kérdés kézhezvételétől számított 

öt héten belül.  

(2) Az ügyvezető igazgató szóban vagy 

írásban válaszol az Európai Parlament által 

az ESBA-hoz címzett kérdésekre, minden 

esetben a kérdés kézhezvételétől számított 

öt héten belül.  

(3) Az Európai Parlament kérésére a 

Bizottság jelentést tesz az Európai 

Parlamentnek e rendelet alkalmazásáról. 

(3) Az Európai Parlament kérésére és 

legalább évente egyszer a Bizottság 

jelentést tesz az Európai Parlamentnek e 

rendelet alkalmazásáról. 

 

 

Módosítás  40 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) 2018. június 30-ig, majd ezt követően 

háromévente: 

(2) 2018. június 30-ig és azt követően 

kétévente, valamint az ESBA-

megállapodás megszűnésének 

időpontjától számított hat hónapon belül: 

 

 

 

Módosítás  41 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az EBB – a dokumentumokhoz és 

információhoz való hozzáférésre 

vonatkozó saját átláthatósági politikájával 

összhangban – weboldalán a nyilvánosság 

számára hozzáférhetővé teszi az EBB 

finanszírozási és beruházási műveleteihez 

kapcsolódó információkat, valamint azt, 

hogy ezek a műveletek hogyan járulnak 

hozzá az 5. cikk (2) bekezdésében említett 

általános célokhoz. 

Az EBB – a dokumentumokhoz és 

információhoz való hozzáférésre 

vonatkozó saját átláthatósági politikájával 

összhangban – weboldalán a nyilvánosság 

számára hozzáférhetővé teszi az EBB 

finanszírozási és beruházási műveleteihez 

kapcsolódó információkat, valamint azt, 

hogy ezek a műveletek hogyan járulnak 

hozzá az 5. cikkben említett általános 

célokhoz és egyéb jogosultsági 

kritériumokhoz. Rendszeres 

információcserére kerül sor az Európai 

Parlament és az EBB között az EBB által 

e rendelet szerint végrehajtott 

finanszírozási és beruházási műveletekkel 

kapcsolatban. 

 

Módosítás  42 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 17 a. cikk 

 Beruházási záradék 

 Tekintettel az 1466/97/EK rendelet 5. 

cikkének (1) bekezdésére és a 1467/97/EK 

rendelet 3. cikkének (4) bekezdésére a 

következő hozzájárulások egyszeri 

intézkedésnek minősülnek: 

 a) a tagállamok vagy a nemzeti fejlesztési 

bankok ESBA felé teljesített pénzügyi 

hozzájárulásai; 

 b) a tagállamok vagy a nemzeti fejlesztési 

bankok e rendelet értelmében jogosultnak 

minősülő, célzottan létrehozott beruházási 

platformok felé teljesített pénzügyi 

hozzájárulásai; 

 c) az ESBA által támogatott egyedi 

műveletek felé az állam nevében teljesített 
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pénzügyi hozzájárulások. 

 Az (1) bekezdésben említett valamennyi 

pénzügyi hozzájárulás elősegíti az Unió 

szakpolitikai céljainak elérését, és a 

1467/97/EK rendelet 2. cikkének (3) 

bekezdése alapján releváns tényezőnek 

tekinthető, így e pénzügyi hozzájárulások 

nem eredményezhetik az EUMSZ 126. 

cikkének (2) bekezdésében említett 

referenciaérték túllépését. 

 

Módosítás  43 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

18. cikk törölve 

Az 1291/2013/EU rendelet módosításai  

Az 1291/2013/EU rendelet a 

következőképpen módosul: 

 

(1) A 6. cikk (1), (2) és (3) bekezdésének 

helyébe a következő szöveg lép: 

 

„(1) A Horizont 2020 végrehajtására 

vonatkozó pénzügyi keretösszeg 74 328,3 

millió EUR folyó árakon, amelyből 

maximum 71 966,9 millió EUR fordítható 

az EUMSZ XIX. címe alapján végzett 

tevékenységekre. 

 

Az éves előirányzatokat a többéves 

pénzügyi keret erejéig az Európai 

Parlament és a Tanács hagyja jóvá. 

 

(2) Az EUMSZ XIX. címe alapján végzett 

tevékenységekre fordított összeg az e 

rendelet 5. cikkének (2) bekezdése szerinti 

prioritások között a következőképpen 

oszlik meg: 

 

a) Kiváló tudomány: 23 897,0 millió EUR 

folyó árakon; 

 

b) Ipari vezető szerep: 16 430,5 millió  
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EUR folyó árakon; 

c) Társadalmi kihívások: 28 560,7 millió 

EUR folyó árakon. 

 

Az 5. cikk (3) bekezdésében 

meghatározott, a Horizont 2020-ból 

különös célkitűzésekre és a JRC-nek a 

nem nukleáris közvetlen cselekvéseire 

fordítható uniós pénzügyi hozzájárulás 

legmagasabb teljes összege a következő: 

 

i. „A kiválóság terjesztése és a részvétel 

növelése”, 782,3 millió EUR folyó 

árakon; 

 

ii. „Tudomány a társadalommal és a 

társadalomért”, 443,8 millió EUR folyó 

árakon; 

 

iii. a JRC nem nukleáris közvetlen 

cselekvései, 1 852,6 millió EUR folyó 

árakon. 

 

A prioritások indikatív bontása, valamint 

az 5. cikk (2) bekezdésében és (3) 

bekezdésében meghatározott különös 

célkitűzések a II. mellékletben kerültek 

meghatározásra. 

 

(3) Az EIT a Horizont 2020-ból a II. 

mellékletben foglaltak szerint, folyó 

árakon legfeljebb 2 361,4 millió EUR 

összegű hozzájárulással finanszírozható.” 

 

(2) A II. melléklet helyébe e rendelet I. 

melléklete lép. 

 

 

Módosítás  44 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

19. cikk törölve 

Az 1316/2013/EU rendelet módosításai  

Az 1316/2013/EU rendelet 5. cikke (1) 

bekezdésének helyébe a következő szöveg 

lép: 
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„(1). A 2014 és 2020 közötti időszakban a 

CEF végrehajtására vonatkozó pénzügyi 

keretösszeg folyó árakon 29 942 259 000 

EUR (*). Ez az összeg a következőképpen 

oszlik meg: 

 

a) közlekedési ágazat: 23 550 582 000 

EUR, ebből 11 305 500 000 EUR-t a 

Kohéziós Alapból kell átcsoportosítani 

kizárólag a Kohéziós Alapból támogatható 

tagállamok általi, e rendelettel 

összhangban való felhasználásra; 

 

b) távközlési ágazat: 1 041 602 000 EUR  

c) energetikai ágazat: 5 350 075 000 EUR.  

Az említett összegek nem érintik az 

1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet 

(*) szerinti rugalmassági mechanizmus 

alkalmazását. 

 

(*) A Tanács 2013. december 2-i 

1311/2013/EU, Euratom rendelete a 

2014–2020-as időszakra vonatkozó 

többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 

2013.12.20., 884. o.).” 

 

 

Módosítás  45 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 melléklet 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

[...] törölve 
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