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RÖVID INDOKOLÁS 

Az ESBA II. javaslattal a Bizottság célja az, hogy kiterjessze az Európai Stratégiai Beruházási 

Alap (ESBA) időtartamát és technikai javításokat eszközöljön abban és az Európai 

Beruházási Tanácsadó Platformon (EBTP). A javaslatot az uniós költségvetési garancia 

felhasználásáról – az ESBA 2015 júliusában való elindítása óta – készült bizottsági értékelés 

kíséri. Az Európai Számvevőszék véleményt adott ki „ESBA: korai javaslat a 

meghosszabbításra és a kibővítésre” címmel (2/2016. sz. számvevőszéki vélemény).  

Az uniós közlekedéspolitika megállapított célkitűzései és a megvalósításukhoz szükséges 

ESBA-hozzájárulás tekintetében az előadó úgy véli, hogy a javaslat alábbi elemei különösen 

aggasztóak és e vélemény középpontjában kell lenniük:  

 az ESBA időtartamának meghosszabbítása a jelenlegi többéves pénzügyi keret végéig és a 

beruházási cél 500 milliárd euróra való növelése (ESBA I.: 315 milliárd EUR), többek 

között

 az uniós garancia 26 milliárd euróra való növelése (ESBA I.: 16 milliárd EUR) és az uniós 

garanciaalap célértékének kiigazítása a teljes uniós garanciakötelezettség 35%-ára (ESBA 

I.: 50%), amelyet részben 

 az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből (CEF) történő további átcsoportosítás, 155 

millió euróval csökkentve a közlekedési és 345 millió euróval az energiaágazat 

finanszírozását,

 a projektek kiegészítő jellegére vonatkozó rendelkezések megerősítése (amelyeknek a 

piaci hiányosságokat vagy az optimálistól elmaradó befektetési helyzeteket kell 

kezelniük) az infrastruktúra és innováció ablak (IIW) alatt a két vagy több tagállamot 

összekapcsoló projektek esetében,

 nagyobb hangsúly a COP21 éghajlat-politikai célkitűzésekhez hozzájáruló projektekre, az 

infrastruktúra és innováció ablak által nyújtott ESBA-finanszírozás legalább 40%-ában, 

 az autópályák támogatásának kizárása, kivéve az olyan magánberuházásokat, amelyek 

kohéziós országokban, vagy legalább egy kohéziós országot magában foglaló, határokon 

átnyúló projektek keretében valósulnak meg,

 jobb technikai segítségnyújtás a több tagállamot magában foglaló, az ESBA-t más uniós 

finanszírozási forrásokkal – például az esb-alapokkal, a Horizont 2020 programmal és a 

CEF-fel – ötvöző, valamint az ESBA földrajzi és ágazati diverzifikációját elősegítő 

projektekhez.

 

Az előadó úgy véli, hogy az ESBA-nak hatékony eszközként kell szolgálnia arra, hogy 

további beruházásokat és foglalkoztatást generáljon a közlekedési infrastruktúra és a mobilitás 

terén. Az eddigi (korlátozott) tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy további 

intézkedésekre van szükség az alapban rejlő lehetőségek mobilizálásához a közlekedési 

ágazatban. Ugyanis az ESBA által finanszírozott projektek mindössze 8%-át kitevő, 11 

milliárd EUR összegű közlekedési projektek mellett még jelentősen növelhető az alap 

vonzereje a tagállamok, a helyi és regionális önkormányzatok és a projektgazdák számára a 

finanszírozási feltételeket, a támogathatósági kritériumokat és a technikai segítségnyújtást 

illetően.  
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Az ESBA hozzáadott értéket teremthet a közlekedés területén, amennyiben kiegészítő és nem 

pedig rivális eszközként működik a sikeres Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 

mellett, amelyre nagy a túljelentkezés. A CEF olyan koherens, hosszú távú prioritások alapján 

támogatja a transzeurópai közlekedési hálózatot, amelyeket a társjogalkotók egy hosszú 

eljárás során fogadtak el és ellenőriznek. Az előadó ellenzi a források újabb átcsoportosítását 

az ESBA II. finanszírozására, és emlékeztet, hogy 4 milliárd eurót már elvettek a CEF-től és 

Horizont 2020-tól az ESBA I. javára. Nincs szükség újabb csökkentésekre: az ESBA 

Bizottság általi értékelése azt mutatja, hogy inkább az uniós garancia célrátáját lehetne 

némileg kiigazítani. Amennyiben ugyanis az ESBA I. célrátáját nem 50%-ban állapították 

volna meg, kisebb csökkentésre lett volna szükség a CEF esetében az ellentételezésre. Végül, 

mielőtt döntés születik az ESBA jövőbeli folytatásáról vagy módosításáról, a Bizottságnak 

nem csak teljeskörűen értékelnie kell azt, hanem minden jogi kötelezettségének eleget kell 

tegyen az értékelés következtetései kapcsán, amint azt a társjogalkotók az ESBA I-

rendeletben rögzítették. 

A fentiek fényében az előadó az alábbi módosításokat javasolja a Bizottság ESBA II-

javaslatához: 

 a CEF és annak közlekedési fejezete jelenlegi pénzügyi keretének megőrzése, 

 az uniós garanciaalap célrátájának módosítása a teljes uniós garanciakötelezettség 32%-

ára,

 a kiegészítő jellegre vonatkozó rendelkezéseknek ki kell terjedniük a nemzetközi és 

határokon átívelő projektekre, beleértve a törzshálózati folyosókat és a törzshálózat egyéb, 

a CEF, a SESAR és az ERTMS által azonosított elemeit, hogy fel lehessen gyorsítani a 

TEN-T hálózat projektjeinek befejezését, amire a CEF-ben megmaradó források 

korlátozott volta miatt egyébként nem kerülne sor, 

 az uniós biztosíték felhasználásának tartalmaznia kell egy 20%-os, célzottan a 

közlekedésre fordítandó részt, amely az éghajlat-politikai célok teljesítéséhez is 

hozzájárul,

 a tagállamok, regionális és helyi hatóságok részvételét az ESBA projektjeiben vagy 

eszközeiben egyszeri hozzájárulásnak kell tekinteni, amelyet le kell vonni a tagállamoktól 

elvárt strukturális költségvetési erőfeszítésből, 

 a határokon átívelő/nemzetközi projektek elősegítése érdekében az európai területi 

együttműködési csoportosulásokat is támogatható partnereknek kell minősíteni az uniós 

biztosíték vonatkozásában,

 az ESBA autópályákat a TEN-T-vel és a közlekedéspolitikai célokkal (pl. 

közlekedésbiztonság, intelligens közlekedési rendszerek fejlesztése, TEN-T utak 

karbantartása) összhangban álló projektek esetében támogathat, 

 erősíteni kell az EIAH tanácsadó szerepét a regionális hatóságok és projektfejlesztők 

irányában, többek között a nemzetközi és határokon átívelő projektek esetében és 

ösztönözni kell az ESBA és a CEF ötvözését, 

 a 18. cikk (7) és (8) bekezdésének megőrzése, amely arról rendelkezik, hogy az ESBA 

jövőjéről egy független értékelés alapján kell dönteni. 
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MÓDOSÍTÁSOK 

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot és a Gazdasági 

és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi 

módosításokat: 

Módosítás   1 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Erőfeszítésekre van szükség a 

beruházások növelésére a nagyobb 

átláthatóság és a jobb népszerűsítés 

biztosításával, szakmai segítség 

nyújtásával a projekt valamennyi 

fázisában és a pénzügyi források okosabb 

felhasználásának ösztönzésével. 

 

Módosítás   2 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A meghosszabbított ESBA-nak a 

továbbra is fennálló piaci hiányosságokat 

és nem megfelelő beruházási helyzeteket 

kell kezelnie, és megerősített addicionalitás 

mellett folytatnia kell a magánszektor 

mozgósítását az olyan beruházásokba, 

amelyek döntő fontosságúak Európa 

jövőbeni – többek között a fiatalokat célzó 

– munkahelyteremtése, növekedése és 

versenyképessége szempontjából. Ezek 

magukban foglalják az energiaügy, a 

környezetvédelem és az éghajlat-politika, a 

szociális és a humántőke, valamint az 

ezekhez kapcsolódó infrastruktúra, az 

egészségügy, a kutatás és innováció, a 

határon átnyúló és fenntartható közlekedés, 

valamint a digitális transzformáció 

területére irányuló beruházásokat. Meg kell 

(8) A meghosszabbított ESBA-nak a 

továbbra is fennálló piaci hiányosságokat 

és nem megfelelő beruházási helyzeteket 

kell kezelnie, és megerősített addicionalitás 

mellett folytatnia kell a magánszektor 

mozgósítását az olyan beruházásokba, 

amelyek döntő fontosságúak Európa 

jövőbeni – többek között a fiatalokat célzó 

– munkahelyteremtése, növekedése és 

versenyképessége szempontjából. Ezek 

magukban foglalják az energiaügy, a 

környezetvédelem és az éghajlat-politika, a 

szociális és a humántőke, valamint az 

ezekhez kapcsolódó infrastruktúra, az 

egészségügy, a kutatás és innováció, a 

határon átnyúló és fenntartható közlekedés, 

az idegenforgalom, valamint a digitális 

transzformáció területére irányuló 
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erősíteni az ESBA által támogatott 

műveletek hozzájárulását az Unió párizsi 

éghajlatváltozási konferencia (COP21) 

keretében meghatározott ambiciózus 

céljainak megvalósításához. Fokozottan 

kell összpontosítani az energiahálózatok 

összekapcsolására irányuló kiemelt 

projektekre és az energiahatékonysági 

projektekre is. Továbbá elkerülendő az 

autópályák ESBA-forrásokból való 

támogatása, hacsak erre a közlekedés 

területén kohéziós országokban, vagy 

legalább egy kohéziós országot magában 

foglaló, határon átnyúló közlekedési 

projektek keretében megvalósítandó 

magánberuházás támogatására van 

szükség. Az egyértelműség érdekében 

kifejezetten rögzíteni kell, hogy a 

mezőgazdaság, a halászat és az akvakultúra 

területén megvalósítandó projektek – bár 

már most is jogosultak – az ESBA-

támogatásra jogosult általános célkitűzések 

közé tartoznak. 

beruházásokat. Emellett kezelnie kell a 

túlzott koncentrációt bizonyos 

szakpolitikai ágazatokban, valamint a 

beruházások földrajzi 

egyensúlytalanságait az Unió gazdasági, 

társadalmi és területi kohéziójához való 

hozzájárulás, illetve a különböző régiók és 

tagállamok közötti növekvő 

egyenlőtlenségek elkerülése érdekében. 

Meg kell erősíteni az ESBA által 

támogatott műveletek hozzájárulását az 

Unió párizsi éghajlatváltozási konferencia 

(COP21) keretében meghatározott 

ambiciózus céljainak megvalósításához. 

Fokozottan kell összpontosítani az 

energiahálózatok összekapcsolására 

irányuló kiemelt projektekre és az 

energiahatékonysági projektekre is. 

Továbbá az autópályák ESBA-forrásokból 

való támogatását a közlekedés területén a 

kohéziós országokban, a kevésbé fejlett 

régiókban vagy a határokon átnyúló 

közlekedési projektek keretében 

megvalósítandó magán- és/vagy állami 

beruházások támogatására kell korlátozni, 

vagy ha erre a közúti biztonság 

növeléséhez, fenntartásához vagy 

fejlesztéséhez, intelligens közlekedési 

rendszerek kifejlesztéséhez vagy a 

transzeurópai közlekedési hálózat meglévő 

autópályái minőségének és épségének, 

különösen biztonságos parkolóhelyek, 

alternatív tisztaüzemanyag-töltőállomások 

és elektromos töltőrendszerek 

biztosításához van szükség.  Az 

egyértelműség érdekében kifejezetten 

rögzíteni kell, hogy a mezőgazdaság, a 

halászat és az akvakultúra területén 

megvalósítandó projektek – bár már most 

is jogosultak – az ESBA-támogatásra 

jogosult általános célkitűzések közé 

tartoznak.  

 

Módosítás   3 

Rendeletre irányuló javaslat 

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

 (8a) Megállapítja, hogy az ESBA által 

támogatott különleges tevékenységei 

keretében az EBB szisztematikusan 

alkalmazza a társbefektetőivel való 

kockázatmegosztási eszközökben való 

részvételt. Ezért arra hívja fel az EBB-t, 

hogy amikor az szükségszerű és célszerű, 

az említett tevékenységek keretében első 

veszteségi garancia formájában működjön 

közre az ESBA-mechanizmus 

addicionalitásának optimalizálása és több 

magántőke mozgósítása érdekében. 

 

Módosítás   4 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) A projektek kiválasztása során 

erősíteni kell az addicionalitást, mely az 

ESBA egyik kulcsfontosságú jellemzője. 

Konkrétan, csak azok a műveletek 

lehetnek jogosultak ESBA-támogatásra, 

amelyek egyértelműen azonosított piaci 

hiányosságok vagy nem megfelelő 

beruházási helyzetek kezelésére 

irányulnak. A két vagy több tagállamot 

összekapcsoló, az infrastruktúra és 

innováció ablakba tartozó infrastruktúra-

műveletek, ideértve az e-infrastruktúrát, 

addicionalitást biztosítónak tekintendők, 

tekintettel az ilyen projektekkel járó 

nehézségekre és azok magas uniós 

hozzáadott értékére. 

(9) A projektek kiválasztása során 

erősíteni kell az addicionalitást, mely az 

ESBA egyik kulcsfontosságú jellemzője. 

Az ESBA-garanciát igénylő helyzetek jobb 

képviseletének biztosítása érdekében 

célszerű lenne lehetővé tenni az 

irányítóbizottságon belüli rotációt és 

bevonni az Európai Bizottság különböző 

szervezeti egységeinek tagjait, például a 

közlekedési és a környezetvédelmi 

politikáért felelős tisztviselőket. Az 

addicionalitás elvével összhangban csak 

azok a műveletek lehetnek támogathatóak, 

amelyek egyértelműen azonosított piaci 

hiányosságok vagy nem megfelelő 

beruházási helyzetek kezelésére 

irányulnak. A két vagy több tagállamot 

összekapcsoló, az infrastruktúra és 

innováció ablakba tartozó infrastruktúra-

műveletek, ideértve az e-infrastruktúrát, 

például az ERTMS-t, addicionalitást 

biztosítónak tekintendők, tekintettel az 

ilyen projektekkel járó nehézségekre és 

azok magas uniós hozzáadott értékére. 
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Módosítás   5 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Tekintettel az ESBA-beavatkozás 

hatékonyságát növelő potenciáljukra, 

ösztönözni kell a vissza nem térítendő 

támogatási formákat és/vagy az uniós 

költségvetés olyan pénzügyi eszközeit, 

mint pl. az Európai Hálózatfinanszírozási 

Eszköz keretében rendelkezésre álló 

eszközöket az EBB csoport által, ideértve 

az ESBA keretében az EBB által vagy más 

beruházók által nyújtott finanszírozással 

ötvöző műveleteket. A forrásötvözés célja 

az uniós kiadások hozzáadott értékének 

növelése magánberuházóktól származó 

további források bevonása révén és annak 

biztosítása, hogy a támogatott projektek 

gazdasági és pénzügyi tekintetben 

életképessé váljanak. 

(10) Tekintettel az ESBA-beavatkozás 

hatékonyságát növelő potenciáljukra, 

ösztönözni kell a vissza nem térítendő 

támogatási formákat és/vagy az uniós 

költségvetés olyan pénzügyi eszközeit, 

mint pl. az Európai Hálózatfinanszírozási 

Eszköz, az európai strukturális és 

beruházási alapok keretében rendelkezésre 

álló eszközöket és az EBB csoport által, 

ideértve az ESBA keretében az EBB által 

vagy más beruházók által nyújtott 

finanszírozással ötvöző műveleteket. A 

forrásötvözés célja az uniós kiadások 

hozzáadott értékének növelése 

magánberuházóktól származó további 

források bevonása révén és annak 

biztosítása, hogy a támogatott projektek 

gazdasági és pénzügyi tekintetben 

életképessé váljanak. Az összes uniós 

támogatási forma között biztosítani kell a 

megfelelő koherenciát és szinergiákat. 

 

Módosítás   6 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (10a) Az ESBA teljesítményének mind 

nemzeti, mind regionális szinten történő 

javítása érdekében hangsúlyozza, hogy 

meg kell erősíteni az ESBA-t irányító 

EBB és a nemzeti fejlesztési bankok 

közötti együttműködést. 

 

Módosítás   7 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Az ESBA kevésbé fejlett régiókban 

és átmeneti régiókban való igénybe 

vételének növelése érdekében ki kell 

bővíteni az ESBA-támogatásra jogosult 

általános célkitűzések körét. 

(11) Az ESBA kevésbé fejlett 

régiókban, legkülső régiókban és átmeneti 

régiókban való igénybevételének növelése, 

valamint a földrajzi egyensúlytalanságok 

kiigazítása érdekében ki kell bővíteni az 

ESBA-támogatásra jogosult általános 

célkitűzések körét. 

 

Módosítás   8 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11a) A fenntarthatóság és a siker 

optimális feltételeinek megteremtése 

érdekében a projekteket a helyi és 

regionális szintekkel együttműködve kell 

létrehozni és végrehajtani.  

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13a) Az infrastruktúra és innováció 

ablak ESBA-ra vonatkozó jelenlegi 

indikatív célértékét legalább 500 milliárd 

eurós magán- és állami beruházás 

mozgósítására az e rendeletben 

meghatározott cél növelésének 

megfelelően és azzal arányosan kell 

kiigazítani. 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) A megvalósítandó további 

beruházások céljából az uniós 

garanciaalapba irányuló, az Unió általános 

költségvetéséből származó hozzájárulás 

részleges finanszírozása érdekében az 

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (a 

továbbiakban: CEF) rendelkezésre álló 

keretéből átcsoportosításra van szükség az 

1316/2013/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet4 értelmében. Továbbá, a 

CEF pénzügyi eszközeiből 1 145 797 000 

EUR előirányzatot kell átcsoportosítani a 

CEF vissza nem térítendő támogatásokat 

nyújtó részébe az ESBA-forrásokkal való 

ötvözés megkönnyítése érdekében, vagy 

más érintett – különösen az 

energiahatékonyságot célzó – eszközökbe. 

(14) A megvalósítandó további 

beruházások céljából az uniós 

garanciaalapba irányuló, az Unió általános 

költségvetéséből származó hozzájárulás 

részleges finanszírozása érdekében az 

uniós garanciaalap célértéke megfelelő 

kiigazításának lehetővé kell tennie a 

finanszírozás szükséges növelését az 

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (a 

továbbiakban: CEF) és a Horizont 2020 

rendelkezésre álló keret szűkös 

forrásainak további csökkentése nélkül, az 

1316/2013/EU és az 1291/2013/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet4 

értelmében, a Bizottság által végzett 

értékelésben ismertetettek szerint. 

Továbbá, a CEF pénzügyi eszközeiből 1 

145 797 000 EUR előirányzatot kell 

átcsoportosítani a CEF vissza nem 

térítendő támogatásokat nyújtó részébe az 

ESBA-forrásokkal való ötvözés 

megkönnyítése érdekében, vagy más 

érintett – különösen az 

energiahatékonyságot célzó – eszközökbe. 

__________________ __________________ 

4 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 

december 11-i 1316/2013/EU rendelete az 

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 

létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet 

módosításáról és a 680/2007/EK és 

67/2010/EK rendelet hatályon kívül 

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

o.). 

4 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 

december 11-i 1316/2013/EU rendelete az 

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 

létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet 

módosításáról és a 680/2007/EK és 

67/2010/EK rendelet hatályon kívül 

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

o.). 

 

Módosítás   11 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (16a) Az ESBA eredményesnek bizonyult 

az EBB kkv-kat támogató különleges 

tevékenységei volumenének növelésében, 
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de nem volt sikeres a közlekedési 

projektek volumenének megfelelő mértékű 

növelésében, különösen a kohéziós 

országokban. Tekintettel a közlekedési 

projektek magas uniós hozzáadott 

értékére és az óriási beruházási igényre, 

további intézkedések elfogadására van 

szükség a tagállamok és a projektgazdák 

infrastrukturális projektek javasolása 

során felmerült nehézségeinek 

hatékonyabb kezelése érdekében. 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (16b) A közlekedési és mobilitási 

projektek finanszírozása nehezebb lehet, 

mert alacsonyabbak a megtérülési 

mutatók, a beruházások hosszú távra 

szólnak, és magasabb a kockázati és 

bizonytalansági szintjük. Az ESBA által 

finanszírozott projektek meglévő ágazati 

egyensúlyhiányának csökkentése és a nem 

megfelelő beruházási szinttel rendelkező 

uniós közlekedési infrastruktúra 

problémájának kezelése érdekében az 

EBTP-nek, a Bizottsággal együtt, egyedi 

intézkedéseket kell elfogadnia, amelyek 

megkönnyítenék az ESBA-

támogatásoknak az egyéb, az uniós vagy a 

nemzeti költségvetésekben rendelkezésre 

álló közfinanszírozással való, egyszerűbb 

és kevésbé bürokratikus módon való 

ötvözését. 

 

Módosítás   13 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) Az EBB-nek és az EBA-nak (17) Az EBB-nek és az EBA-nak 
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biztosítaniuk kell a végső 

kedvezményezettek – így a kkv-k – létező 

ESBA-támogatásokról való tájékoztatását, 

ezáltal növelve az (EU) 2015/1017 rendelet 

szerinti uniós garancia láthatóságát. 

népszerűsítenie kell az ESBA-t, hogy 

elősegítse ennek a fontos eszköznek a 

láthatóságát. Biztosítaniuk kell a végső 

kedvezményezettek – így a kkv-k – létező 

ESBA-támogatásokról való tájékoztatását 

is, ezáltal növelve az (EU) 2015/1017 

rendelet szerinti uniós garancia 

láthatóságát. 

 

Módosítás   14 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(19) Az ESBA által támogatott 

műveleteknek meg kell felelniük az Unió 

jó adóügyi kormányzásra vonatkozó 

elveinek. 

(19) Az ESBA által támogatott 

műveleteknek meg kell felelniük az Unió 

jó adóügyi kormányzásra vonatkozó 

elveinek, mivel biztonságosabb 

megközelítésre van szükség az alapok 

csalárd felhasználásának megelőzése 

érdekében. 

 

Módosítás   15 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) Javítani kell az Európai Beruházási 

Tanácsadó Platformot (a továbbiakban: 

EBTP), amelynek azokra az igényekre kell 

fókuszálnia, amelyek a jelenlegi keretek 

között nincsenek megfelelően lefedve. 

Kiemelt figyelmet kell szentelnie a két 

vagy több tagállamot átfogó projektek és a 

COP21 célkitűzések megvalósításához 

hozzájáruló projektek előkészítésének. 

Függetlenül attól a célkitűzésétől, hogy az 

EBB és a Bizottság meglévő tanácsadó 

szolgálataira építve központi technikai 

tanácsadó platformként szolgáljon az 

Unión belüli projektfinanszírozás számára, 

az EBTP-nek aktívan hozzá kell járulnia az 

ESBA ágazati és földrajzi diverzifikációs 

(21) Javítani kell az Európai Beruházási 

Tanácsadó Platformot (a továbbiakban: 

EBTP), amelynek azokra az igényekre, 

ágazatokra és régiókra kell fókuszálnia, 

amelyek a jelenlegi keretek között 

nincsenek megfelelően lefedve. Kiemelt 

figyelmet kell szentelnie a két vagy több 

tagállamot átfogó projektek, a COP21 

célkitűzések megvalósításához hozzájáruló 

projektek és a fenntartható közlekedési 
projektek előkészítésének. Függetlenül 

attól a célkitűzésétől, hogy az EBB és a 

Bizottság meglévő tanácsadó szolgálataira 

építve központi technikai tanácsadó 

platformként szolgáljon az Unión belüli 

projektfinanszírozás számára, az EBTP-



 

AD\1120875HU.docx 13/26 PE593.810v03-00 

 HU 

céljához is és ahol az szükséges, segítséget 

kell nyújtania az EBB-nek a projektek 

kezdeményezéséhez. Ezen kívül aktívan 

hozzá kell járulnia beruházási platformok 

létrehozásához, és tanácsot kell adnia más 

uniós finanszírozási források ESBA-

támogatással való ötvözésével 

kapcsolatban. 

nek aktívan hozzá kell járulnia az ESBA 

ágazati és földrajzi diverzifikációs céljához 

is és ahol az szükséges, segítséget kell 

nyújtania az EBB-nek a projektek 

kezdeményezéséhez. Ezen kívül aktívan 

hozzá kell járulnia beruházási platformok 

létrehozásához, és tanácsot kell adnia más 

uniós finanszírozási források (például az 

európai strukturális és beruházási alapok, 

a Horizont 2020 és az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz) ESBA-

támogatással való ötvözésével 

kapcsolatban a különböző európai uniós 

támogatási források közötti szinergia 

megvalósítása érdekében. Az EBTP-nek 

könnyen hozzáférhetőnek és átláthatónak 

kell lennie a támogatásnyújtás során, és 

láthatóságát tovább kell fokozni a 

potenciális projektgazdák körében.  

 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (21a) A gazdaságpolitikai koordináció 

európai szemesztere az uniós tagállamok 

költségvetési, makrogazdasági és 

strukturális reformokra vonatkozó 

terveinek részletes elemzésén alapul, és 

országspecifikus ajánlásokat nyújt a 

tagállamok számára. Ezzel 

összefüggésben az EBB-nek tájékoztatnia 

kell a Bizottságot a tagállamokban 

tapasztalható beruházási akadályokkal és 

szűk keresztmetszetekkel kapcsolatos, az e 

rendelet hatálya alá tartozó beruházási 

műveletek végrehajtása során tett 

megállapításairól. A Bizottságnak 

figyelembe kell vennie ezeket a 

megállapításokat, többek között a 

beruházási környezetnek a beruházások 

előtti ágazati és egyéb akadályok 

felszámolása révén történő javításával 

kapcsolatos munkája során. 
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Módosítás   17 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 b preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (21b) Mivel a strukturális reformok 

elmaradása képezi a legnagyobb akadályt 

a beruházások előtt, az ESBA-

finanszírozások során egyúttal egy sikeres 

gazdasági és pénzügyi politikát is ki kell 

alakítani az európai szemeszter keretén 

belül, mind a hiánnyal, mind a többlettel 

rendelkező országok számára kiadott, 

határokon átnyúló jelentőséggel bíró 

ajánlásokat követve. 

 

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(22) Az 1316/2013/EU rendeletet és az 

(EU) 2015/1017 rendeletet ennek 

megfelelően módosítani kell, 

(22) Az (EU) 2015/1017 rendeletet 

ennek megfelelően módosítani kell, 

 

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2015/1017/EU rendelet 

5 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

„A piaci hiányosságok vagy nem megfelelő 

beruházási helyzetek hatékonyabb kezelése 

érdekében az EBB ESBA által támogatott 

„A piaci hiányosságok, az összetett 

multinacionális, határokon átnyúló 

projektek vagy nem megfelelő beruházási 
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különleges tevékenységeinek olyan 

jellemzőkkel kell rendelkeznie, mint 

alárendeltség, kockázatmegosztási 

eszközökben való részvétel, meghatározott 

kockázatoknak való kitettség vagy egyéb 

azonosítható szempontok a II. mellékletben 

foglaltak szerint.” 

helyzetek hatékonyabb kezelése érdekében 

az EBB ESBA által támogatott különleges 

tevékenységeinek olyan jellemzőkkel kell 

rendelkeznie, mint alárendeltség, 

kockázatmegosztási eszközökben való 

részvétel, meghatározott kockázatoknak 

való kitettség vagy egyéb azonosítható 

szempontok a II. mellékletben foglaltak 

szerint.” 

 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2015/1017/EU rendelet 

5 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

„A két vagy több tagállamot összekapcsoló 

fizikai infrastruktúrára irányuló, illetve 

fizikai infrastruktúra vagy fizikai 

infrastruktúrához kapcsolódó 

szolgáltatások egy tagállamról legalább 

egy vagy annál több tagállamra való 

kiterjesztésére irányuló, ESBA által 

támogatott projektek is addicionalitást 

biztosítónak tekintendők.”; 

„A két vagy több tagállamot összekapcsoló 

fizikai infrastruktúrára irányuló projektek, 

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 

létrehozásáról szóló 1316/2013/EU 

rendelet I. mellékletben szereplő 

projektek, a SESAR-t és az ERTMS-t 

végrehajtó projektek, illetve fizikai 

infrastruktúra vagy fizikai 

infrastruktúrához kapcsolódó 

szolgáltatások egy tagállamról legalább 

egy vagy annál több tagállamra való 

kiterjesztésére irányuló, ESBA által 

támogatott projektek is addicionalitást 

biztosítónak tekintendők. A kiválasztási 

eljárás során a beruházási bizottságnak 

meg kell vizsgálnia, hogy a projektek 

teljesítik-e az e bekezdésben megállapított 

követelményeket. A beruházási bizottság 

biztosítja, hogy a kiválasztási eljárás 

folyamán sor kerül az addicionalitás 

ellenőrzésére.”; 

 

Módosítás   21 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új) 

2015/1017/EU rendelet 

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

 3a. A 6. cikk (1) bekezdés a következő 

ponttal egészül ki: 

 „ea) nehezebben finanszírozhatók más 

forrásokból, és ugyanakkor jelentős 

társadalmi hatásuk van.” 

 

Módosítás   22 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 b pont (új) 

2015/1017/EU rendelet 

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

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 3b. A 6. cikk (2) bekezdés a következő 

albekezdéssel egészül ki: 

 „Kisebb projektek és beruházások a 

kiegészítő jelleg figyelembevételével és a 

fejlesztési bankokkal folytatott szorosabb 

együttműködés feltétele mellett 

részesülhetnek ESBA-támogatásban.” 

 

Módosítás   23 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – -a pont (új) 

2015/1017/EU rendelet 

7 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

 -a) A 7. cikk (3) bekezdése a 

következőképpen módosul: 

Az irányítóbizottságnak négy tagja van: 

három tagot a Bizottság jelöl, egyet pedig 

az EBB. Az irányítóbizottság a tagjai közül 

választja meg elnökét hároméves, egyszer 

megújítható határozott időtartamra.  Az 

irányítóbizottság konszenzussal hozza meg 

határozatait. 

„Az irányítóbizottságnak négy tagja van: 

három tagot a Bizottság jelöl, egyet pedig 

az EBB. Az irányítóbizottság a tagjai közül 

választja meg elnökét hároméves, egyszer 

megújítható határozott időtartamra.  Az 

irányítóbizottság konszenzussal hozza meg 

határozatait, minden vitatott helyzet alapos 

elemzése nyomán.”  
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Módosítás   24 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – -a a pont (új) 

2015/1017/EU rendelet 

7 cikk – 4 bekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

 -aa) A 7. cikk (4) bekezdése a 

következőképpen módosul: 

(4) A tagállamok és egyéb harmadik 

felek – az egyéb harmadik felek esetében 

az irányítóbizottság egyetértésétől függően 

– hozzájárulhatnak az ESBA-hoz, a 

tagállamok esetében garanciavállalások 

vagy készpénz formájában, az egyéb 

harmadik felek esetében pedig kizárólag 

készpénz formájában. Sem a tagállamok, 

sem az egyéb harmadik felek nem kapnak 

az irányítóbizottságban tagsági 

képviseletet, sem szerepet az ESBA egyéb 

alkalmazottainak kinevezésében, ideértve a 

beruházási bizottság tagjait is, továbbá nem 

rendelkeznek semmilyen joggal az ESBA 

irányításának az e rendeletben 

meghatározott egyéb szempontjait illetően 

sem. 

„(4) A tagállamok és egyéb harmadik 

felek – az egyéb harmadik felek esetében 

az irányítóbizottság egyetértésétől függően 

– hozzájárulhatnak az ESBA-hoz, a 

tagállamok esetében garanciavállalások 

vagy készpénz formájában, és ugyanilyen 

módon az egyéb harmadik felek esetében. 

Sem a tagállamok, sem az egyéb harmadik 

felek nem kapnak az irányítóbizottságban 

tagsági képviseletet, sem szerepet az ESBA 

egyéb alkalmazottainak kinevezésében, 

ideértve a beruházási bizottság tagjait is, 

továbbá nem rendelkeznek semmilyen 

joggal az ESBA irányításának az e 

rendeletben meghatározott egyéb 

szempontjait illetően sem.” 

 

Módosítás   25 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – -a b pont (új) 

2015/1017/EU rendelet 

7 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

 -ab) A 7. cikk (5) bekezdése a 

következőképpen módosul: 

Az ESBA-megállapodásban elő kell írni, 

hogy az ESBA élére ügyvezető igazgatót 

kell kinevezni, akinek feladata az ESBA 

napi szintű irányítása, valamint a (6) 

bekezdésben említett beruházási bizottság 

üléseinek előkészítése és az elnöki teendők 

ellátása. 

„Az ESBA-megállapodásban elő kell írni, 

hogy az ESBA élére ügyvezető igazgatót 

kell kinevezni, akinek feladata az ESBA 

megfelelő napi szintű irányítása, valamint a 

(6) bekezdésben említett beruházási 

bizottság üléseinek előkészítése és az 

elnöki teendők ellátása.” 
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Módosítás   26 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – -a c pont (új) 

2015/1017/EU rendelet 

7 cikk – 7 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -ac) A 7. cikk (7) bekezdése a következő 

bekezdéssel egészül ki: 

 „Az irányítóbizottság megerősíti az 

Európai Stratégiai Beruházási Alapnak a 

strukturális alapokkal, az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszközzel és a 

Horizont 2020 programmal való 

együttműködését a kombinált 

finanszírozások elősegítése és az európai 

beruházások tőkeáttételi hatásának 

fokozása érdekében, különösen a 

közlekedés területén.” 

 

Módosítás   27 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont – ii a pont (új) 

2015/1017/EU rendelet 

7 cikk – 8 bekezdés – k a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 iia. A szöveg a következő ka) ponttal 

egészül ki: 

 „ka)  védelem;” 

 

Módosítás   28 

Rendeletre irányuló javaslat 

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

2015/1017/EU rendelet 

9 cikk – 2 bekezdés – i a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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 aa) A (2) bekezdés a következő ia. 

ponttal egészül ki: 

 „ia. a védelmi ágazatra vonatkozó 

uniós kezdeményezésekhez nyújtott 

támogatás, különösen az alábbiak révén: 

 i.  uniós szintű kutatás és fejlesztés; 

 ii.  az Unió védelmi képességeinek 

fejlesztése; 

 iii.  a védelem területén működő kkv-k 

és közepes piaci tőkeértékű cégek;” 

 

Módosítás  29 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont 

2015/1017/EU rendelet 

9 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

„Az EBB biztosítja, hogy az infrastruktúra 

és innováció ablak keretében nyújtott 

ESBA-finanszírozás legalább 40 %-a olyan 

projekteket támogat, amelyek 

komponensei hozzájárulnak az éghajlat-

politikához, a COP21 keretében tett 

vállalásoknak megfelelően. Az 

irányítóbizottság ezzel kapcsolatban 

részletes iránymutatást nyújt.”; 

„Az EBB biztosítja, hogy az infrastruktúra 

és innováció ablak keretében nyújtott 

ESBA-finanszírozás legalább 40%-a olyan 

projekteket támogat, amelyeknek 

jelentősek az éghajlat-politikához 

kapcsolódó komponenseik, a COP21 

keretében tett vállalásoknak megfelelően. 

Az irányítóbizottság ezzel kapcsolatban 

részletes iránymutatást nyújt. 

 Az EBB törekszik annak biztosítására, 

hogy az ESBA-finanszírozás legalább 

20%-a olyan projekteket támogat, amelyek 

kapcsolódnak a közlekedési 

infrastruktúrák, valamint a c) pont alá 

eső, a közlekedést szolgáló berendezések 

és innovatív technológiák fejlesztéséhez. 

 Az EBB célja, hogy megvalósítsa a 

beruházások földrajzilag kiegyensúlyozott 

elosztását a tagállamok között. 

 Függetlenül az e bekezdésben 

meghatározott célkitűzésektől, a 

humántőke és az egészségügy terén 

ESBA-finanszírozásra jóváhagyott 

projekteket – mint például a g) bekezdés 

alá eső, a kórházakkal és iskolai 



 

PE593.810v03-00 20/26 AD\1120875HU.docx 

HU 

létesítményekkel kapcsolatos termelő 

beruházásokat – meg kell valósítani.” 

 

Módosítás   30 

Rendeletre irányuló javaslat 

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

2015/1017/EU rendelet 

9 cikk – 2 bekezdés – c pont – iii a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) A (2) bekezdés c) pontja a 

következő szöveggel egészül ki: 

 „iiia.  vasúti infrastruktúra és további 

vasúti projektek;” 

 

Módosítás  31 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont – i pont 

2015/1017/EU rendelet 

14 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

„c) a helyi ismeretekre való építés az 

ESBA által nyújtott támogatás Unió-szerte 

történő előmozdítása érdekében és ahol 

lehetséges, a II. melléklet 8. szakaszában 

említett, az ESBA ágazati és földrajzi 

diverzifikációs céljához való hozzájárulás 

az EBB-nek a műveletek 

kezdeményezéséhez történő 

segítségnyújtás révén;” 

„c) a regionális és helyi ismeretekre 

való építés az ESBA által nyújtott 

támogatás Unió-szerte történő 

előmozdítása érdekében a II. melléklet 8. 

szakaszában említett, az ESBA ágazati és 

földrajzi diverzifikációs céljához való 

hozzájárulás az EBB-nek és a 

projektgazdáknak a műveletek 

kezdeményezéséhez történő 

segítségnyújtás révén;” 

 

Módosítás   32 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont – ii pont 

2015/1017/EU rendelet 

14 cikk – 2 bekezdés – e pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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e) proaktív támogatás nyújtása 

beruházási platformok létrehozásához; 

e) proaktív támogatás nyújtása 

beruházási platformok, többek között 

ágazati beruházási platformok 
létrehozásához; 

 

Módosítás  33 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont – iii a pont (új) 

2015/1017/EU rendelet 

14 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 iiia. A bekezdés a következő fa) ponttal 

egészül ki: 

 „fa) tanácsadás kettő vagy több 

tagállamot érintő projektekben és a 

nemzetközi vagy határokon átnyúló 

projektek pénzügyi eszközei 

kidolgozásának támogatása;” 

 

Módosítás   34 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont – iii b pont (új) 

2015/1017/EU rendelet 

14 cikk – 2 bekezdés – f b pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 iiib. A bekezdés a következő fb) ponttal 

egészül ki: 

 „fb)  a bevált gyakorlatok példáinak 

bemutatása a vasúti infrastruktúra-

fejlesztés területén létrejött, köz- és 

magánszféra közötti partnerségekre 

vonatkozóan;” 

Módosítás  35 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont – iii c pont (új) 

2015/1017/EU rendelet 

14 cikk – 2 bekezdés – f c pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 iiic. A bekezdés a következő fb) ponttal 

egészül ki: 

 „fc) a bevált gyakorlatok és minták 

megosztása a projektek strukturálásához a 

9. cikk (2) bekezdésének b), c), e) és f) 

pontjában felsorolt témakörök fő 

területein, tekintettel a PPP-k 

államadósság szempontjából történő 

elszámolására vonatkozó legújabb 

Eurostat-iránymutatásokra;” 

 

Módosítás   36 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b a pont (új) 

2015/1017/EU rendelet 

14 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) A szöveg a következő (3a) 

bekezdéssel egészül ki: 

 „(3a) Az EBTP biztosítja az Európai 

Stratégiai Beruházási Alapnak a más 

európai programokkal való 

komplementaritását a szinergia szintjének 

javítása, a kombinált finanszírozások 

ösztönzése és az európai pénzügyi 

eszközök tőkeáttételi hatásának növelése 

érdekében.” 

 

Módosítás  37 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – b pont 

2015/1017/EU rendelet 

18 cikk – 7 és 8 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) A (7) és a (8) bekezdést el kell 

hagyni.; 

törölve 
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Módosítás   38 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 a pont (új) 

2015/1017/EU rendelet 

19 cikk – 1 b bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 11a. A 19. cikk a következő (1b) 

bekezdéssel egészül ki: 

 „Az EBB éves jelentést készít és közzéteszi 

azt honlapján, részletesen felsorolva azon 

közlekedési projekteket, amelyek az 

ESBA-alapon keresztül uniós 

támogatásban részesültek, feltüntetve a 

teljes beruházás várható összegét.” 

 

Módosítás  39 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 pont – a pont 

2015/1017/EU rendelet 

II melléklet – 2 szakasz – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

„Az autópályák ESBA-forrásokból való 

támogatása elkerülendő, hacsak erre a 

közlekedés területén kohéziós 

országokban, vagy legalább egy kohéziós 

országot magában foglaló, határon 

átnyúló közlekedési projektek keretében 

megvalósítandó magánberuházás 

támogatására van szükség.”; 

„Az autópályák ESBA-forrásokból való 

támogatását a közlekedés területén 

kohéziós országokban, kevésbé fejlett 

régiókban vagy határokon átnyúló 

közlekedési projektek keretében 

megvalósítandó állami- és/vagy 

magánberuházások támogatására kell 

korlátozni, vagy ha erre a közúti biztonság 

növeléséhez, fenntartásához vagy 

fejlesztéséhez, intelligens közlekedési 

rendszerek kifejlesztéséhez vagy a 

transzeurópai közlekedési hálózat meglévő 

autópályái minőségének és épségének, 

különösen biztonságos parkolóhelyek, 

alternatív tisztaüzemanyag-töltőállomások 

és elektromos töltőrendszerek 

biztosításához van szükség.”; 

Módosítás   40 

Rendeletre irányuló javaslat 
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I melléklet – 1 pont – a pont 

2015/1017/EU rendelet 

II melléklet – 2 szakasz – b pont – 1 b albekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 „Kifejezetten lehetővé kell tenni, hogy az 

ESBA-forrásokból történő támogatás a 

meglévő közlekedési infrastruktúra 

karbantartására és fejlesztésére is igénybe 

vehető legyen.” 

 

Módosítás   41 

Rendeletre irányuló javaslat 

Melléklet – 3 pont 

2015/1017/EU rendelet 

II melléklet – 5 szakasz 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

„Az eredménytábla a művelet uniós 

garanciából való finanszírozásának 

aláírását követően kerül közzétételre, 

bizalmas üzleti adatok nélkül.”; 

„Az eredménytábla a művelet uniós 

garanciából való finanszírozásának 

jóváhagyását követően kerül közzétételre, 

bizalmas üzleti adatok nélkül. A 

beruházási bizottság a Parlament 

rendelkezésére bocsátja valamennyi 

ESBA-projekt eredménytábláját.”; 
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