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MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 a bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

1a. rámutat arra, hogy a jogalkotási 
javaslatban meghatározott pénzügyi 
keretösszeg mindössze jelzésként szolgál a 
jogalkotó számára, és nem rögzíthető 
mindaddig, amíg a 2014–2020 közötti 
időszakra szóló többéves pénzügyi keretet 
megállapító rendeletre irányuló 
javaslatról megállapodás nem születik;

Módosítás 2

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 b bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

1b. emlékeztet a „Befektetés a jövőbe: új 
többéves pénzügyi keret a versenyképes, 
fenntartható és befogadó 
Európáért”című, 2011. június 8-i 
állásfoglalására1; megismétli, hogy 
elegendő kiegészítő forrást kell biztosítani 
a következő többéves pénzügyi keretben 
ahhoz, hogy az Unió teljesíteni tudja 
meglévő politikai prioritásait és a 
Lisszaboni Szerződésben meghatározott új 
feladatait, valamint hogy előre nem 
látható események esetén válaszlépéseket 
tudjon tenni; rámutat arra, hogy még ha a 
2013-as szinthez képest legalább 5%-kal 
emelnék is a források szintjét a következő 
többéves pénzügyi keretben, az csak 
korlátozott mértékben járulna hozzá az 



PE492.829v02-00 4/19 AD\913192HU.doc

HU

elfogadott uniós célkitűzések és 
kötelezettségvállalások, valamint az uniós 
szolidaritás elvének megvalósításához; 
felszólítja a Tanácsot, hogy amennyiben 
nem osztja ezt a megközelítést, határozza 
meg egyértelműen, hogy mely politikai 
prioritásait vagy projektjeit lehet teljes 
egészében elvetni annak ellenére, hogy 
európai hozzáadott értékük 
bebizonyosodott;

______________

1 Elfogadott szövegek:P7_TA(2011)0266.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Szoros szinergiákat kell 
megteremteni az „Európai 
Összekapcsolódási Eszköz (EÖE) és az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap 
finanszírozási eszközei között a határokon 
átnyúló régiók infrastruktúrájának az 
átfogó hálózat keretében történő 
finanszírozása érdekében.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A jelenlegi pénzügyi kerettel 
kapcsolatos tapasztalat szerint számos 
olyan tagállam, amely támogatható a 
Kohéziós Alapból, súlyos akadályokkal 
küzd az összetett, magas uniós 
többletértéket nyújtó, határokon átnyúló 
közlekedési infrastrukturális projektek 
kialakítása és megvalósítása során. Ezért, a 

(13) A jelenlegi pénzügyi kerettel 
kapcsolatos tapasztalat szerint számos 
olyan tagállam, amely támogatható a 
Kohéziós Alapból, súlyos akadályokkal 
küzd az összetett, magas uniós 
többletértéket nyújtó, határokon átnyúló 
közlekedési infrastrukturális projektek 
kialakítása és megvalósítása során. Ezért, a 
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magas uniós többletértékkel rendelkező 
közlekedést érintő projektek, és különösen 
a határokon átnyúló projektek 
megvalósításának javítása érdekében, a 
Kohéziós Alapból nyújtott összeg (10 
milliárd euró) egy részét át kell 
csoportosítani olyan közlekedéssel 
kapcsolatos projektek finanszírozására, 
amelyek az európai összekapcsolódási 
eszköz alapján a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatásra jogosult tagállamokban 
található törzshálózatokat érintik. A 
Bizottságnak támogatnia kell a Kohéziós 
Alapból nyújtott támogatásra jogosult 
tagállamokat a projektek megfelelő 
összekapcsolásának kialakításában, hogy a 
Kohéziós Alapból származó nemzeti 
összegek a lehető legmagasabb fokú 
prioritásban részesüljenek.

magas uniós többletértékkel rendelkező 
közlekedést érintő projektek, és különösen 
a határokon átnyúló projektek 
megvalósításának javítása érdekében, a 
Kohéziós Alapból nyújtott összeg (10 
milliárd euró) egy részét át kell 
csoportosítani olyan közlekedéssel 
kapcsolatos projektek finanszírozására, 
amelyek az európai összekapcsolódási 
eszköz alapján a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatásra jogosult tagállamokban 
található törzshálózatokat érintik. A 
Bizottságnak támogatnia kell a Kohéziós 
Alapból nyújtott támogatásra jogosult 
tagállamokat, és amennyiben szükséges, 
erősítenie kell igazgatási kapacitásukat, 
hogy a projekteket megfelelően össze 
tudják kapcsolni, hogy így a Kohéziós 
Alapból származó nemzeti összegek a 
lehető legmagasabb fokú prioritásban 
részesüljenek, de azért is, hogy támogassa 
őket a minden tagállam számára elérhető 
21,7 milliárd euró felhasználásában, és 
hogy a lehető legnagyobb mértékben 
biztosítsa a földrajzi egyensúlyt.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Több, különböző finanszírozási 
arányokat igénylő végrehajtási módszerre 
van szükség az uniós pénzügyi támogatás 
hatékonyságának és hatásának 
növeléséhez, a magánberuházások 
ösztönzéséhez, valamint az egyedi 
projektek specifikus követelményeinek 
teljesítéséhez.

(25) Több, különböző finanszírozási 
arányokat és pénzügyi eszközöket igénylő 
végrehajtási módszerre van szükség az 
uniós pénzügyi támogatás 
hatékonyságának és hatásának 
növeléséhez, a magánberuházások 
ösztönzéséhez, valamint az egyedi 
projektek specifikus követelményeinek 
teljesítéséhez. 

Módosítás 6
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Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Noha az Európa 2020 stratégia szerinti 
beruházás legnagyobb része piaci és 
szabályozási intézkedésekkel 
megvalósítható, a finanszírozási kihívás 
kezeléséhez állami beavatkozásra, valamint 
támogatás és innovatív pénzügyi eszközök 
formájában uniós finanszírozásra van 
szükség. A pénzügyi eszközöket az egyedi 
piaci szükségletek kezelésére az EÖE 
célkitűzéseivel összhangban kell használni, 
és azok nem szoríthatják ki a 
magánszférából származó finanszírozást. A 
pénzügyi eszközök alkalmazásáról szóló 
döntés meghozatala előtt a Bizottságnak 
előzetes felmérést kell végeznie az adott 
eszközökről.

(34) Noha az Európa 2020 stratégia szerinti 
beruházás legnagyobb része piaci és 
szabályozási intézkedésekkel 
megvalósítható, a finanszírozási kihívás 
kezeléséhez állami beavatkozásra, valamint 
támogatás és innovatív pénzügyi eszközök 
formájában uniós finanszírozásra van 
szükség. A pénzügyi eszközöket az egyedi 
piaci szükségletek kezelésére az EÖE 
célkitűzéseivel összhangban kell használni,
pótlólagos vagy kiegészítő eszközöknek 
kell lenniük a már elérhető többi pénzügyi 
eszközhöz képest, és nem szoríthatják ki a 
magánszférából származó finanszírozást. A 
pénzügyi eszközök alkalmazásáról szóló 
döntés meghozatala előtt a Bizottságnak 
előzetes felmérést kell végeznie az adott 
eszközökről.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Az Európa 2020 stratégiában a 
Bizottság vállalta, hogy egy, az uniós és a 
nemzeti köz- és magánfinanszírozást az 
infrastruktúrák számára összefogó, 
következetes finanszírozási stratégia 
részeként mobilizálja az uniós pénzügyi 
eszközöket. Ez azzal indokolható, hogy sok 
esetben az optimálisnál rosszabb 
beruházási helyzetek és a piaci 
tökéletlenségek hatékonyabban kezelhetők 
pénzügyi eszközökkel, mint 
támogatásokkal. 

(36) Az Európa 2020 stratégiában a 
Bizottság vállalta, hogy egy, az uniós és a 
nemzeti köz- és magánfinanszírozást az 
infrastruktúrák számára összefogó, 
következetes finanszírozási stratégia 
részeként mobilizálja az uniós pénzügyi 
eszközöket. Ez azzal indokolható, hogy sok 
esetben az optimálisnál rosszabb 
beruházási körülmények és a piaci 
hiányosságok hatékonyabban kezelhetők 
pénzügyi eszközökkel, mint 
támogatásokkal, mivel azok javítják a 
költségvetési kiadások tőkeáttételi hatását 
és a magánfinanszírozás bevonása 
tekintetében magasabb 
multiplikátorhatást váltanak ki. Ez 
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különösen fontos akkor, amikor a hitelhez 
való hozzáférés nehézkes, az állami 
költségvetések nehézségekkel küzdenek, és 
elő kell mozdítani az európai gazdasági 
fellendülést. A piaci kereslet által 
meghatározott pénzügyi eszközökből 
számos ágazat hasonló finanszírozási 
igényű infrastrukturális projektjei 
részesülnek, és az ágazatok közötti 
szinergiáknak köszönhetően a piaci 
hatások, az adminisztratív hatékonyság és 
a forráshasznosítás tekintetében nagyobb 
előnyöket kell biztosítaniuk. 

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Az európai összekapcsolódási eszköz 
pénzügyi eszközöket javasol, hogy 
előmozdítsa a magánberuházók és a 
pénzügyi intézmények számottevő 
részvételét az infrastrukturális 
beruházásokban. Ahhoz, hogy elég 
vonzóak legyenek a magánszféra számára, 
a pénzügyi eszközök megtervezése és 
végrehajtása során kellő figyelmet kell 
fordítani az adminisztratív terhek 
egyszerűsítésére és csökkentésére, 
miközben olyan szintű rugalmasságot kell 
szem előtt tartani, amivel rugalmasan ki 
lehet elégíteni a meghatározott 
finanszírozási szükségleteket. Ezeknek az 
eszközöknek a kialakítása során fel kell 
használni a 2007–2013 időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keret 
pénzügyi eszközei, mint például a TEN-T-
projektek számára biztosított hitelgarancia-
eszköz (LGTT), a kockázatmegosztási 
pénzügyi mechanizmus (RSFF) és az 
energetikára, éghajlatváltozásra és 
infrastruktúrára vonatkozó európai alap (a 
Marguerite Alap) végrehajtása során 

(37) Az európai összekapcsolódási eszköz 
pénzügyi eszközöket javasol, hogy 
előmozdítsa a magánberuházók és a 
pénzügyi intézmények számottevő 
részvételét az infrastrukturális 
beruházásokban. Ahhoz, hogy elég 
vonzóak legyenek a magánszféra számára, 
a pénzügyi eszközök megtervezése és 
végrehajtása során kellő figyelmet kell 
fordítani az adminisztratív terhek 
egyszerűsítésére és csökkentésére, 
miközben olyan szintű rugalmasságot kell 
szem előtt tartani, amivel rugalmasan ki 
lehet elégíteni a meghatározott 
finanszírozási szükségleteket. Ezeknek az 
eszközöknek a kialakítása során fel kell 
használni a 2007–2013 időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keret 
pénzügyi eszközeit, mint például a TEN-T-
projektek számára biztosított hitelgarancia-
eszköz (LGTT), a kockázatmegosztási 
pénzügyi mechanizmus (RSFF), az 
energetikára, éghajlatváltozásra és 
infrastruktúrára vonatkozó európai alap (a 
Marguerite Alap) végrehajtása során 
szerzett tapasztalatokat, és az Európa 2020 
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szerzett tapasztalatokat. projektkötvény-kezdeményezést.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A pénzügyi eszközök 
kedvezményezettjeinek ágazati 
diverzifikációját, valamint a tagállamok 
közötti fokozatos földrajzi diverzifikáció 
ösztönzését biztosítandó, a Bizottságnak, 
az Európai Beruházási Bankkal 
együttműködve, közös kezdeményezések, 
mint például az Európai PPP Szakértői 
Központ (EPEC) és a Jaspers révén, 
támogatnia kell a tagállamokat a projekt-
finanszírozás tekintetében figyelembe 
vehető projektek megfelelő értékelésének 
kidolgozásában.

(39) A pénzügyi eszközök 
kedvezményezettjeinek ágazati 
diverzifikációját, valamint a tagállamok 
közötti földrajzi diverzifikáció ösztönzését 
biztosítandó, különös tekintettel azokra az 
államokra, amelyek jogosultak a Kohéziós 
Alap támogatására, a Bizottságnak, az 
Európai Beruházási Bankkal 
együttműködve, közös kezdeményezések, 
mint például az Európai PPP Szakértői 
Központ (EPEC) és a Jaspers révén, 
támogatnia kell a tagállamokat a projekt-
finanszírozás tekintetében figyelembe 
vehető projektek megfelelő értékelésének 
kidolgozásában.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A Bizottságnak félidős és utólagos 
értékeléseket kell végeznie a finanszírozás
eredményességének és hatékonyságának, 
illetve az eszköz általános céljaira és az 
Európa 2020 stratégia prioritásaira 
gyakorolt hatásainak felmérése érdekében.

(43) A Bizottságnak félidős és utólagos 
értékeléseket kell végeznie a különböző 
típusú pénzügyi támogatások
eredményességének és hatékonyságának, 
illetve az eszköz általános céljaira és a 
közös érdekű projektekben az állami és 
magánberuházások általános volumenére 
gyakorolt hatásainak felmérése 
érdekében, növelve az Európa 2020 
stratégia prioritásaihoz kapcsolódó 
beruházások mértékét.
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Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) hozzájárul az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéshez korszerű és nagy 
teljesítményű transzeurópai hálózatok 
kiépítésével, ezzel további hasznot hozva 
az egész Európai Unió számára a 
versenyképesség és a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió szempontjából az 
egységes piacon, továbbá a magán- és 
állami beruházások számára kedvezőbb 
környezetet teremt a pénzügyi eszközök és 
a közvetlen uniós támogatás ötvözése és az 
ágazatok közötti szinergiák kiaknázása 
révén. E célkitűzés megvalósulását a közös 
érdekű projektekre fordított magán- és 
közberuházások mértéke, és különösen az 
EÖE-rendelet alá tartozó pénzügyi 
eszközök segítségével megvalósított közös 
érdekű projektekre fordított magán- és 
közberuházások mértéke alapján mérik.

a) hozzájárul az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéshez korszerű és nagy 
teljesítményű transzeurópai hálózatok 
kiépítésével, ezzel további hasznot hozva 
az egész Európai Unió számára a 
versenyképesség és a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió szempontjából az
egységes piacon, továbbá a magán- és 
állami beruházások számára kedvezőbb 
környezetet teremt a pénzügyi eszközök és 
a közvetlen uniós támogatás ötvözése − 
amelyben a projektek profitálhatnak az 
eszközök elegyítéséből − és az ágazatok 
közötti szinergiák kiaknázása révén. E 
célkitűzés megvalósulását a közös érdekű 
projektekre fordított magán- és 
közberuházások mértéke, és különösen az 
EÖE-rendelet alá tartozó pénzügyi 
eszközök segítségével megvalósított közös 
érdekű projektekre fordított magán- és 
közberuházások mértéke alapján mérik.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – b a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) hozzájárulás azon projektek 
támogatásához, amelyek hozzáadott 
európai értékkel és nagy társadalmi 
előnyökkel rendelkeznek, de nem 
részesülnek megfelelő piaci 
finanszírozásban.

Módosítás 13
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. szűk keresztmetszetek megszüntetése és 
a hiányzó kapcsolódási pontok áthidalása, 
amelynek megvalósulását az európai 
összekapcsolódási eszköz támogatása 
segítségével létrejött új és továbbfejlesztett 
határokon átnyúló összeköttetések, és a 
közlekedési útvonalakon megszüntetett 
szűk keresztmetszetek száma alapján kell 
mérni;

i. szűk keresztmetszetek megszüntetése és 
a hiányzó kapcsolódási pontok áthidalása a 
közlekedési infrastruktúrán belül és a 
határátkelőhelyeken található 
kapcsolódási pontoknál egyaránt, 
amelynek megvalósulását az európai 
összekapcsolódási eszköz támogatása 
segítségével létrejött új és továbbfejlesztett 
határokon átnyúló összeköttetések, és a 
közlekedési útvonalakon megszüntetett 
szűk keresztmetszetek száma alapján kell 
mérni;

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az európai összekapcsolódási program 
2014 és 2020 közötti időszakban történő 
végrehajtásának pénzügyi keretösszege 
50 000 000 000 euró. Ez az összeg az 
alábbiak szerint oszlik meg a 3. cikkben 
említett ágazatok között:

(1) Az európai összekapcsolódási program 
2014 és 2020 közötti időszakban történő 
végrehajtásának pénzügyi keretösszege 
50 000 000 000 euró, amely az éves 
költségvetési eljárás során a költségvetési 
kérdésekben való együttműködésről és a 
hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodásról szóló, az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság között 
létrejött 2013. YY. XX-i intézményközi 
megállapodás [17.] pontja értelmében az 
éves költségvetési eljárás során a 
költségvetési hatóság első számú 
hivatkozási pontjaként szolgál. Ez az 
összeg az alábbiak szerint oszlik meg a 3. 
cikkben említett ágazatok között:

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Közlekedés: 31 694 000 000 euró, ebből 
10 000 000 000 euró a Kohéziós Alapból 
van elkülönítve az e rendelettel 
összhangban történő elköltésre a Kohéziós 
Alapból támogatható tagállamokban;

a) Közlekedés: 31 694 000 000 euró, ebből 
10 000 000 000 euró a Kohéziós Alapból 
van elkülönítve az e rendelettel 
összhangban történő elköltésre kizárólag a 
Kohéziós Alapból támogatható 
tagállamokban;

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai összekapcsolódási eszköz 
pénzügyi keretösszege kiterjedhet a 
program irányításához és célkitűzései 
megvalósításához szükséges előkészítési, 
nyomon követési, ellenőrzési, auditálási és
értékelési tevékenységekkel, különösen a 
tervezéssel, az e rendelet általános 
célkitűzéseivel kapcsolatos szakértői 
találkozók szervezésével, az információk 
feldolgozására és cseréjére összpontosító 
információtechnológiai hálózatokkal 
összefüggő kiadásokra, továbbá minden 
egyéb technikai és adminisztratív 
segítségnyújtással kapcsolatos költségre, 
amely a Bizottságra hárul a program 
irányítása során.

Az európai összekapcsolódási eszköz 
pénzügyi keretösszege kiterjedhet a 
program irányításához és célkitűzései 
megvalósításához szükséges előkészítési, 
nyomon követési, ellenőrzési, auditálási,
értékelési tevékenységekkel és igazgatási 
költségekkel, különösen a tervezéssel, az e 
rendelet általános célkitűzéseivel 
kapcsolatos szakértői találkozók 
szervezésével, az információk 
feldolgozására és cseréjére összpontosító 
információtechnológiai hálózatokkal 
összefüggő kiadásokra, továbbá minden 
egyéb technikai és adminisztratív 
segítségnyújtással kapcsolatos költségre, 
amely a Bizottságra hárul a program 
irányítása során.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 26.1. cikkben végzett félidős 
értékelést követően a Bizottság az 
előirányzott forrásokat az (1) bekezdésben 
meghatározott felosztás szerint eloszthatja 

(3) A 26. cikk (1) bekezdése alapján 
végzett félidős értékelést követően a 
Bizottság az előirányzott forrásoknak az 
(1) bekezdésben meghatározott felosztás 
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az ágazatok között, kivéve a Kohéziós 
Alapból a támogatható tagállamoknak a 
közlekedési ágazati projektek 
finanszírozására átutalt 10 000 000 000 
euró összeget.

szerinti elosztását javasolhatja az ágazatok 
között, kivéve a Kohéziós Alapból a 
támogatható tagállamoknak a közlekedési 
ágazati projektek finanszírozására átutalt 
10 000 000 000 euró összeget, a 
költségvetési hatóság éves költségvetési 
eljárás során meglévő hatásköreinek 
sérelme nélkül.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közlekedés területén kizárólag a(z) 
XXX/2012/EU rendelet [TEN-T 
iránymutatás] szerinti közös érdekű 
projektekhez hozzájáruló fellépések és 
programtámogató intézkedések jogosultak 
e rendelet alapján közbeszerzések és 
pénzügyi eszközök formájában nyújtott 
uniós pénzügyi támogatásra. Támogatások 
formájában kizárólag a következő 
fellépések jogosultak az e rendelet alapján 
nyújtott uniós pénzügyi támogatásra:

(2) A közlekedés területén kizárólag a(z) 
XXX/2012/EU rendelet [TEN-T 
iránymutatás] szerinti közös érdekű 
projektekhez hozzájáruló fellépések és 
programtámogató intézkedések jogosultak 
e rendelet alapján közbeszerzések és 
pénzügyi eszközök formájában nyújtott 
uniós pénzügyi támogatásra. Annak 
érdekében, hogy az (1) bekezdésben 
említett programtámogatási intézkedések 
révén a pénzügyi eszközök használatában 
is a lehető legnagyobb mértékben 
biztosítsa a földrajzi egyensúlyt, a 
Bizottságnak igazgatási támogatást kell 
nyújtania a tagállamok számára, és 
amennyiben szükséges, erősítenie kell a 
tagállamok kapacitását, hogy a 
projekteket megfelelően össze tudják 
kapcsolni, hogy így élhessenek ezekkel az 
eszközökkel. Támogatások formájában 
kizárólag a következő fellépések 
jogosultak az e rendelet alapján nyújtott 
uniós pénzügyi támogatásra:

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – g a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) az új technológiai megoldásokat és a 
valamennyi szállítási módra irányuló 
innovációt támogató fellépések.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Pályázatot egy vagy több tagállam, 
nemzetközi szervezet, közös vállalkozás, 
valamint a tagállamokban működő állami 
vagy magánszolgáltató, illetve szerv 
nyújthat be.

(1) Pályázatot egy vagy több tagállam, 
nemzetközi szervezet, közös – például 
európai területi együttműködési 
csoportosulás formájában működő –
vállalkozás, valamint a tagállamokban 
működő állami vagy magánszolgáltató, 
illetve szerv nyújthat be.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – b pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. szárazföldi összeköttetésekre kikötőkkel 
és repülőterekkel, a vasúti szállítással járó 
zajnak a meglévő kötöttpályás járművek 
utólagos átszerelésével való csökkentését 
célzó fellépésekre, valamint kikötők és 
multimodális platformok fejlesztésére: az 
uniós pénzügyi támogatás összege nem 
haladja meg az elszámolható költség 20 %-
át.

ii. szárazföldi összeköttetésekre kikötőkkel 
és repülőterekkel, a vasúti szállítással járó 
zajnak a meglévő kötöttpályás járművek 
utólagos átszerelésével való csökkentését 
célzó fellépésekre, kikötők és multimodális 
platformok fejlesztésére, valamint az új 
technológiai megoldásokat és a 
valamennyi szállítási módra irányuló 
innovációt támogató fellépésekre: az uniós 
pénzügyi támogatás összege nem haladja 
meg az elszámolható költség 20 %-át.

Módosítás 22
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Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a társfinanszírozás aránya legfeljebb 
80 %-ra növelhető azon fellépések 
esetében, amelyek a(z) XXXX/2012/EU 
rendelet [az energetikai infrastruktúrára 
vonatkozó iránymutatás] 15. cikke (2) 
bekezdésének a) pontjában említett 
igazolás alapján különösen fontosak a 
regionális vagy az uniós ellátásbiztonság, 
vagy az uniós szolidaritás erősítése 
szempontjából, vagy innovatív 
megoldásokat igényelnek.

b) a társfinanszírozás aránya legfeljebb 
80 %-ra növelhető azon fellépések 
esetében, amelyek a(z) XXXX/2012/EU 
rendelet [az energetikai infrastruktúrára 
vonatkozó iránymutatás] 15. cikke (2) 
bekezdésének a) pontjában említett 
igazolás alapján különösen fontosak a 
regionális vagy az uniós ellátásbiztonság, 
vagy az uniós szolidaritás erősítése 
szempontjából, vagy innovatív 
megoldásokat igényelnek, különösen a 
megújuló energia területén.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közlekedési ágazatra az e rendelet 
alapján alkalmazandó szabályok 
vonatkoznak az említett egyedi pályázati 
felhívásokra. A pályázati felhívások 
végrehajtása során a lehető legmagasabb 
fokú prioritást biztosítják azon projektek 
számára, amelyek a Kohéziós Alapból 
juttatott nemzeti összegekre megfelelőnek 
bizonyulnak.

(2) A közlekedési ágazatra az e rendelet 
alapján alkalmazandó szabályok 
vonatkoznak az említett egyedi pályázati 
felhívásokra. A földrajzi egyensúly lehető 
legnagyobb mértékben való biztosítása 
érdekében a Bizottságnak a pályázati 
felhívások végrehajtása során támogatnia 
kell a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatásra jogosult tagállamokat, és 
amennyiben szükséges, erősítenie kell 
igazgatási kapacitásukat, hogy a 
projekteket megfelelően össze tudják 
kapcsolni, hogy így a lehető legmagasabb 
fokú prioritást biztosítsa azon projektek 
számára, amelyek a Kohéziós Alapból 
juttatott nemzeti összegekre megfelelőnek 
bizonyulnak, de azért is, hogy támogassa 
ezeket a tagállamokat a minden tagállam 
számára elérhető 21,7 milliárd euró 
felhasználásában. 

Módosítás 24
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Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
Kohéziós Alapra jogosult tagállamokban 
a lehető legnagyobb mértékű legyen az 
elkülönített összegek lehívása, különös 
figyelmet kell fordítani azokra az e 
rendelet szerinti programtámogató 
fellépésekre, amelyek célja az intézményi 
kapacitásnak és az EÖE célkitűzéseinek 
végrehajtására irányuló projektek 
kidolgozásával és megvalósításával 
kapcsolatos közigazgatási és 
közszolgáltatási tevékenységek 
hatékonyságának javítása.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kockázatmegosztáson alapuló 
eszközökkel enyhített kölcsönök és/vagy 
garanciák, beleértve a projektkötvényekre 
vonatkozó értéknövelő mechanizmusokat, 
amelyeket egy pénzügyi intézmény bocsát 
ki saját forrásaira, a céltartalékképzéshez 
és a tőkeallokáláshoz való uniós 
hozzájárulással;

b) kockázatmegosztáson alapuló 
eszközökkel enyhített kölcsönök és/vagy 
garanciák, beleértve a projektkötvényekre 
vonatkozó értéknövelő mechanizmusokat,
amelyek egyéni projekteket vagy egyéni 
projektek portfólióit támogatják, és
amelyeket egy pénzügyi intézmény bocsát 
ki saját forrásaira, a céltartalékképzéshez 
és a tőkeallokáláshoz való uniós 
hozzájárulással;

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A pénzügyi eszközökből támogatott (1) Amennyiben minden egyéb tényező 
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fellépések kiválasztása beérkezési sorrend 
történik; a fellépéseknek pedig 
biztosítaniuk kell az ágazati diverzifikációt 
a 3. és 4. cikkel összhangban, illetve a 
fokozatos földrajzi diverzifikációt a 
tagállamokban.

azonos, a pénzügyi eszközökből 
támogatott fellépések kiválasztása 
beérkezési sorrend történik; a 
fellépéseknek pedig biztosítaniuk kell az 
ágazati diverzifikációt a 3. és 4. cikkel 
összhangban, illetve a földrajzi 
diverzifikációt a tagállamokban..

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A pénzügyi eszközök célja az uniós 
költségvetésből származó eszközök 
értékének megőrzése. A pénzügyi 
eszközök elfogadható megtérülést 
generálhatnak a többi partner vagy 
befektető céljainak elérése érdekében.

(3) A pénzügyi eszközök célja, hogy 
javítsák az uniós költségvetés által 
biztosított kiadások tőkeáttételi hatását, és 
további forrásokat vonjanak be az állami 
és a magánbefektetők részéről. A 
pénzügyi eszközök elfogadható 
megtérülést generálhatnak a többi partner 
vagy befektető céljainak elérése érdekében.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A pénzügyi eszközök összevonhatók az 
uniós költségvetésből nyújtott 
támogatásokkal, többek között az e 
rendelet hatálya alá tartozókkal is.

(4) Különböző típusú pénzügyi eszközök 
összevonhatók egymással és/vagy az uniós 
költségvetésből nyújtott támogatásokkal, 
többek között az e rendelet hatálya alá 
tartozókkal is.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Legkésőbb 2018 közepéig, a Bizottság (1) Legkésőbb 2017 közepéig, a Bizottság 
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értékelő jelentést készít valamennyi 
intézkedés célkitűzéseinek 
megvalósulásáról (az eredményekre és 
hatásokra kiterjedően), a források 
felhasználásának hatékonyságáról és annak 
európai hozzáadott értékéről, az 
intézkedések meghosszabbítása, 
módosítása vagy felfüggesztése céljából. 
Az értékelésben ezenkívül megvizsgálják 
az egyszerűsítés lehetőségét, annak belső 
és külső koherenciáját, a célkitűzések 
továbbra is érvényes relevanciáját, 
valamint az intézkedések hozzájárulását az 
Unió intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó prioritásaihoz. 
Figyelembe veszi továbbá a korábbi 
intézkedések hosszú távú hatásairól készült 
értékelések eredményét.

értékelő jelentést készít valamennyi 
intézkedés célkitűzéseinek 
megvalósulásáról (az eredményekre és 
hatásokra kiterjedően), a források 
felhasználásának hatékonyságáról és annak 
európai hozzáadott értékéről, az 
intézkedések meghosszabbítása, 
módosítása vagy felfüggesztése céljából. 
Az értékelésben ezenkívül megvizsgálják 
az egyszerűsítés lehetőségét, annak belső 
és külső koherenciáját, a célkitűzések 
továbbra is érvényes relevanciáját, 
valamint az intézkedések hozzájárulását az 
Unió intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó prioritásaihoz, 
valamint a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézióra gyakorolt hatását. 
Figyelembe veszi továbbá a korábbi 
intézkedések hosszú távú hatásairól készült 
értékelések eredményét. Ezenkívül ebben 
az értékelésben a Bizottság felméri az 
uniós kiadási oldal hatékonyságának 
fokozása, illetve a prioritást élvező 
projektek felé irányuló beruházási 
volumenek növelése céljából megteendő 
jövőbeni lépéseket. Az értékelésnek többek 
között azt is meg kell vizsgálnia, hogy 
hogyan lehetne a pénzügyi eszközöket 
vonzóbbá tenni a hosszú távú beruházók 
szélesebb körében, beleértve az állami 
beruházókat is, és hogyan lehet szélesíteni 
a támogatható projektek körét, és a 
tőkeinstrumentumok esetleges 
kidolgozását az uniós infrastruktúrák 
finanszírozásának érdekében.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az eszköznek figyelembe kell vennie 
az Európa 2020 projektkötvény-
kezdeményezés 2015-ben elkészítendő 
teljes körű független értékelését. Az 
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értékelés alapján a Bizottság felméri az 
Európa 2020 projektkötvény-
kezdeményezés alkalmazhatóságát, illetve 
eredményességét a prioritást élvező 
projektekbe történő beruházás 
volumenének növelése és az uniós kiadási 
oldal hatékonyságának fokozása terén. Az 
értékelés alapján, minden lehetőséget 
figyelembe véve a Bizottságnak megfelelő 
szabályozási változtatásokat – köztük 
jogszabályi változtatásokat – kell 
javasolnia, különösen, amennyiben a 
piaci elterjedés nem váltja be a hozzá 
fűzött reményeket, vagy ha elegendő 
alternatív forrás áll rendelkezésre a 
hosszú távú adósság finanszírozására.
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