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Módosítás 46
Yannick Jadot

Határozatra irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Márpedig az EUMSz. 208. cikkel 
összefüggésben értelmezett EK 209. cikk 
előírja, hogy az EBB az alapokmányában 
megállapított feltételek szerint hozzájárul 
az Uniónak a fejlesztési együttműködés 
terén folytatott politikája célkitűzései 
elérésének előmozdításához szükséges 
intézkedések végrehajtásához.

Or. en

Indokolás

Az Európai Bíróság által a C-155/07sz. Parlament kontra Tanács ügyben 2008. november 6-
án hozott ítéletre való hivatkozás az EBB Szerződésből eredő kötelezettségei tekintetében.

Módosítás 47
Yannick Jadot

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A regionális felső összeghatárok mellett 
a 2 000 000 000 EUR összegű opcionális 
mandátumot is aktiválni kell és olyan 
keretösszeget kell belőle képezni, amelyből 
a mandátum által érintett régiókban
támogatható az éghajlatváltozás hatásainak 
enyhítése és az azokhoz való 
alkalmazkodás terén nyújtott EBB-
finanszírozás. Az EBB – a Bizottsággal 
szorosan együttműködve – szakértelmével 
és eszközeivel segítheti az állami 
hatóságokat és a magánszektort az 
éghajlatváltozással kapcsolatos problémák 

(8) A regionális felső összeghatárok mellett 
a 2 000 000 000 EUR összegű opcionális 
mandátumot is aktiválni kell, és olyan 
keretösszeget kell belőle képezni, amelyből 
a mandátum által érintett országokban és 
országok szerte támogatható az 
éghajlatváltozás hatásainak enyhítése és az 
azokhoz való alkalmazkodás terén nyújtott
EBB-finanszírozás az UNFCCC folyamat 
éghajlat kapcsán vállalt kötelezettségre 
vonatkozó részük végrehajtása során . Az 
EBB – a Bizottsággal szorosan 
együttműködve – szakértelmével és 
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kezelésében és a rendelkezésre álló 
források lehető legjobb hasznosításában.
Az éghajlatváltozás hatásainak enyhítését 
és az azokhoz való alkalmazkodást célzó 
projektek esetében az EU külső 
segítségnyújtása keretében az EBB 
eszközeit lehetőség szerint ki kell 
egészíteni az EU-költségvetésben 
rendelkezésre álló kedvezményes 
alapokkal, az éghajlatváltozással 
összefüggő finanszírozáshoz nyújtott 
vissza nem térítendő támogatások és 
hitelek hatékony és következetes ötvözése 
révén.

eszközeivel segítheti az állami hatóságokat 
és a magánszektort az éghajlatváltozással 
kapcsolatos problémák kezelésében és a 
rendelkezésre álló források lehető legjobb 
hasznosításában. Az éghajlatváltozás 
hatásainak enyhítését és az azokhoz való 
alkalmazkodást célzó projektek esetében az 
EU külső segítségnyújtása keretében az 
EBB eszközeit lehetőség szerint ki kell 
egészíteni az EU-költségvetésben 
rendelkezésre álló kedvezményes 
alapokkal, az éghajlatváltozással 
összefüggő finanszírozáshoz nyújtott 
vissza nem térítendő támogatások és 
hitelek hatékony és következetes ötvözése 
révén. Az opcionális mandátum nem fog 
az EU vagy tagállamainak az UNFCCC 
COP 2009. decemeberében 
Koppenhágában született megállapodás 
alapján gyors ütemben beindított 
alapokhoz való hozzájárulásának 
számítani.

Or. en

Indokolás

Világossá kell tenni, hogy az EBB műveletek segítenek a jogosult országoknak, hogy 
teljesítsék éghajlattal kapcsolatos kötelezettségvállalásaikat. Mivel az EBB pénzeket hitelek 
formájában osztják szét, nem kellene, hogy az EU vagy tagállamai hozzájárulásaként 
számítson az UNFCCC alapján tett pénzügyi kötelezettségvállalások teljesítése során.

Módosítás 48
George Sabin Cutaş

Határozatra irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A mandátum koherenciájának 
erősítése érdekében és azért, hogy az EBB 
külső hitelnyújtási tevékenysége 
fokozottabban az uniós politikák 
támogatására összpontosuljon és a 
kedvezményezettek számára a lehető 

(11) A mandátum koherenciájának 
erősítése érdekében és azért, hogy az EBB 
külső hitelnyújtási tevékenysége 
fokozottabban az uniós politikák 
támogatására összpontosuljon és a 
kedvezményezettek számára a lehető 
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legtöbb előnnyel járjon, e határozatnak az 
EBB hitelnyújtási műveleteire vonatkozó 
mandátum keretében az összes jogosult 
ország tekintetében magas szintű 
horizontális célokat kell megállapítania, 
figyelembe véve az EBB komparatív 
előnyeit azokon a területeken, amelyeken 
jó eredményeket ért el. Az EBB-nek így a 
határozat alkalmazási körébe tartozó 
valamennyi régióban az éghajlatváltozás 
hatásainak enyhítése és az azokhoz való 
alkalmazkodás, a szociális és gazdasági 
infrastruktúra (mindenekelőtt a közlekedés, 
az energia, többek között a megújuló 
energia, az energiabiztonság, a 
környezetvédelmi infrastruktúra –
beleértve a vízellátást és szennyvízkezelést 
–, valamint az információs és 
kommunikációs technológia területén) 
végrehajtandó, valamint a helyi 
magánszektor fejlesztését célzó –
különösen a kis- és középvállalkozásokat 
támogató – projekteket kell finanszíroznia.
Ezeken a területeken az EBB hitelnyújtási 
műveleteit alátámasztó egyik célkitűzésnek 
a partnerországok közötti regionális 
integrációnak, többek között a csatlakozás 
előtt álló országok, a szomszédos országok 
és az EU közötti gazdasági integrációnak 
kell lennie.

legtöbb előnnyel járjon, e határozatnak az 
EBB hitelnyújtási műveleteire vonatkozó 
mandátum keretében az összes jogosult 
ország tekintetében magas szintű 
horizontális célokat kell megállapítania, 
figyelembe véve az EBB komparatív 
előnyeit azokon a területeken, amelyeken 
jó eredményeket ért el. Az EBB-nek így a 
határozat alkalmazási körébe tartozó 
valamennyi régióban az éghajlatváltozás 
hatásainak enyhítése és az azokhoz való 
alkalmazkodás, a szociális és gazdasági 
infrastruktúra (mindenekelőtt a közlekedés, 
az energia, többek között a megújuló 
energia, az energiabiztonság, a 
környezetvédelmi infrastruktúra –
beleértve a vízellátást és szennyvízkezelést 
–, valamint az információs és 
kommunikációs technológia területén) 
végrehajtandó, valamint a helyi 
magánszektor fejlesztését célzó –
különösen a kis- és középvállalkozásokat 
támogató – projekteket kell finanszíroznia.
Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a 
kkv-k tőkéhez jutásának elősegítése 
alapvető szerepet tölthet be a gazdaság 
élénkítésében és a munkanélküliség elleni 
fellépésben. Ezeken a területeken az EBB 
hitelnyújtási műveleteit alátámasztó egyik 
célkitűzésnek a partnerországok közötti 
regionális integrációnak, többek között a 
csatlakozás előtt álló országok, a 
szomszédos országok és az EU közötti 
gazdasági integrációnak kell lennie. A 
technológia- és ismeretátadás 
előmozdításához hozzájáruló – akár az 
említett területekre irányuló, akár saját 
kockázatra vállalt – közvetlen külföldi 
befektetések formájában az EBB 
támogathatná az uniós jelenlétet a 
partnerországokban.

Or. en
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Módosítás 49
Jan Zahradil

Határozatra irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A mandátum koherenciájának 
erősítése érdekében és azért, hogy az EBB 
külső hitelnyújtási tevékenysége 
fokozottabban az uniós politikák 
támogatására összpontosuljon és a 
kedvezményezettek számára a lehető 
legtöbb előnnyel járjon, e határozatnak az 
EBB hitelnyújtási műveleteire vonatkozó 
mandátum keretében az összes jogosult 
ország tekintetében magas szintű 
horizontális célokat kell megállapítania, 
figyelembe véve az EBB komparatív 
előnyeit azokon a területeken, amelyeken 
jó eredményeket ért el. Az EBB-nek így a 
határozat alkalmazási körébe tartozó 
valamennyi régióban az éghajlatváltozás 
hatásainak enyhítése és az azokhoz való 
alkalmazkodás, a szociális és gazdasági 
infrastruktúra (mindenekelőtt a közlekedés, 
az energia, többek között a megújuló 
energia, az energiabiztonság, a 
környezetvédelmi infrastruktúra –
beleértve a vízellátást és szennyvízkezelést 
–, valamint az információs és 
kommunikációs technológia területén) 
végrehajtandó, valamint a helyi 
magánszektor fejlesztését célzó –
különösen a kis- és középvállalkozásokat 
támogató – projekteket kell finanszíroznia.
Ezeken a területeken az EBB hitelnyújtási 
műveleteit alátámasztó egyik célkitűzésnek 
a partnerországok közötti regionális 
integrációnak, többek között a csatlakozás 
előtt álló országok, a szomszédos országok 
és az EU közötti gazdasági integrációnak 
kell lennie.

(11) A mandátum koherenciájának 
erősítése érdekében és azért, hogy az EBB 
külső hitelnyújtási tevékenysége 
fokozottabban az uniós politikák 
támogatására összpontosuljon és a 
kedvezményezettek számára a lehető 
legtöbb előnnyel járjon, e határozatnak az 
EBB hitelnyújtási műveleteire vonatkozó 
mandátum keretében az összes jogosult 
ország tekintetében magas szintű 
horizontális célokat kell megállapítania, 
figyelembe véve az EBB komparatív 
előnyeit azokon a területeken, amelyeken 
jó eredményeket ért el. Az EBB-nek így a 
határozat alkalmazási körébe tartozó 
valamennyi régióban az éghajlatváltozás 
hatásainak enyhítése és az azokhoz való 
alkalmazkodás, a szociális és gazdasági 
infrastruktúra (mindenekelőtt a közlekedés, 
az energia, többek között a megújuló 
energia, az új energiaforrások terén 
történő kutatás és fejlesztés (K+F), az
energiabiztonság, a környezetvédelmi 
infrastruktúra – beleértve a vízellátást és 
szennyvízkezelést –, valamint az 
információs és kommunikációs technológia 
területén) végrehajtandó, valamint a helyi 
magánszektor fejlesztését célzó –
különösen a kis- és középvállalkozásokat 
támogató – projekteket kell finanszíroznia
a fenntarható gazdasági növekedés és a 
munkahelyteremtés felpörgetése 
érdekében. Ezeken a területeken az EBB 
hitelnyújtási műveleteit alátámasztó egyik 
célkitűzésnek a partnerországok közötti 
regionális integrációnak, többek között a 
csatlakozás előtt álló országok, a 
szomszédos országok és az EU közötti 
gazdasági integrációnak kell lennie. Az 
EBB-nek hozzá kell járulnia az európai 
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külföldi működőtőkéhez a 
partnerországokban, beleértve a 
kölcsönösen előnyös PPP-k részeként 
azon célkitűzést, amely célja a fenti 
projekt területeken az innováció és a 
fejlesztés támogatása.

Or. en

Indokolás

A kiigazítás egy olyan politikai szakterület, ahol a helyi körülményeket különösen figyelembe 
kell venni, és ahol alapvetően fontos a pénzügyi közvetítők hatékonysága. Az EBB-nek ezért 
biztosítania kell, hogy a pénzügyi közvetítők felelősségre vonhatók és továbbadják az 
előnyöket ügyfeleikre az EBB-programok céljainak megfelelően.

Módosítás 50
Yannick Jadot

Határozatra irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Annak érdekében, hogy hatékonyan 
lehessen a KKV-khoz eljutni, az EBB-nek 
együtt kell működnie a helyi pénzügyi 
közvetítő intézményekkel azon jogosult 
országokban, amelyek igazoltan 
továbbadják a kamattámogatások előnyeit 
ügyfeleiknek, annak érdekében, hogy az 
ügyfél projektjeitz összegyeztessék az EU 
fejlesztési céljaival, valamint hogy 
hozzáadott értéket nyújtson a piaci 
finanszírozáshoz viszonyítva. A KKV-k 
támogatása során felmerülő pénzügyi 
közvetítői tevékenységeknek teljes 
mértékben átláthatónak kell lenniük, 
illetve azokat rendszeresen be kell 
jelenteni az EBB-nek. 

Or. en

Justification

A kiigazítás egy olyan politikai szakterület, ahol a helyi körülményeket különösen figyelembe 
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kell venni, és ahol alapvetően fontos a pénzügyi közvetítők hatékonysága. Az EBB-nek ezért 
biztosítania kell, hogy a pénzügyi közvetítők felelősségre vonhatók és továbbadják az 
előnyöket ügyfeleikre az EBB-programok céljainak megfelelően.

Módosítás 51
Yannick Jadot

Határozatra irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) E határozat keretében az EBB-nek a 
Bizottsággal szorosan együttműködve és a 
fejlesztési politikával kapcsolatos európai 
konszenzus elveit követve fokozottabban 
kell összpontosítania a fejlesztésre. Ezt 
számos konkrét intézkedéssel kell 
megvalósítani, különösen úgy, hogy az 
EBB megerősíti a projektek szociális és 
fejlesztési szempontjainak, többek között 
az emberi jogoknak és a konfliktusokkal 
kapcsolatos kockázatoknak az értékelését 
és előmozdítja a helyi konzultációt.
Emellett nagyobb mértékben kell olyan 
ágazatokra összpontosítania, amelyek terén 
az EU-n belüli hitelnyújtási műveletek 
kapcsán komoly szakértelemre tett szert, és 
amelyek támogatják a szóban forgó ország 
fejlődését, mint például a 
környezetvédelmi infrastruktúra, többek 
között a vízellátás és szennyvízkezelés, a 
fenntartható közlekedés és az 
éghajlatváltozás hatásainak enyhítése, és 
különösen a megújuló energiaforrások 
terén. Az EBB-nek fokozatosan erősítenie 
kell tevékenységét az egészségügy és az 
oktatás, valamint az éghajlatváltozás 
hatásaihoz való alkalmazkodás terén, adott 
esetben más nemzetközi pénzügyi 
intézményekkel és európai kétoldalú 
pénzügyi intézményekkel együttműködve.
Ez szükségessé teszi a kedvezményes 
forrásokhoz való hozzáférést és az EBB 

(13) E határozat keretében az EBB-nek a 
Bizottsággal szorosan együttműködve és a 
fejlesztési politikával és szakértelemmel
kapcsolatos európai konszenzus elveit, 
illetve a 2005-ös Párizsi Nyilatkozatban és 
a 2008-as Accra cselekvési napirendben 
megállapított támogatási elveket 
alkalmazva fokozottabban kell 
összpontosítania a fejlesztésre. Ezt számos 
konkrét intézkedéssel kell megvalósítani, 
különösen úgy, hogy az EBB megerősíti a 
projektek szociális, környezetvédelmi és 
fejlesztési szempontjainak, többek között 
az emberi jogoknak és a konfliktusokkal 
kapcsolatos kockázatoknak az értékelését 
és előmozdítja a helyi konzultációt. A helyi 
konzultációknak az EBB átvilágítási 
eljárása részének kell lenniük a projektek 
jóváhagyása előtt. Emellett nagyobb 
mértékben kell olyan ágazatokra 
összpontosítania, amelyek terén az EU-n 
belüli hitelnyújtási műveletek kapcsán 
komoly szakértelemre tett szert, és 
amelyek támogatják a szóban forgó ország 
fejlődését, mint például a 
környezetvédelmi infrastruktúra, többek 
között a vízellátás és szennyvízkezelés, a 
fenntartható közlekedés és az 
éghajlatváltozás hatásainak enyhítése, és 
különösen a megújuló energiaforrások 
terén. Az EBB-nek fokozatosan erősítenie 
kell tevékenységét az egészségügy és az 
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külső tevékenységeire szánt emberi 
erőforrások progresszív növelését. Az EBB 
tevékenységének ki kell egészítenie az EU-
nak az intézményteremtéshez és az ágazati 
reformokhoz kapcsolódó célkitűzéseit és 
prioritásait. Végül, az EBB-nek a projektek 
és eredményeik fejlesztési szempontjaihoz 
kapcsolódó teljesítménymutatókat kell 
meghatároznia

oktatás, valamint az éghajlatváltozás 
hatásaihoz való alkalmazkodás terén, adott 
esetben más nemzetközi pénzügyi 
intézményekkel és európai kétoldalú 
pénzügyi intézményekkel együttműködve.
Ez szükségessé teszi a kedvezményes 
forrásokhoz való hozzáférést és az EBB 
külső tevékenységeire szánt emberi 
erőforrások progresszív növelését. Az EBB 
tevékenységének ki kell egészítenie az EU-
nak az intézményteremtéshez és az ágazati 
reformokhoz kapcsolódó célkitűzéseit és 
prioritásait. Végül, az EBB-nek a projektek 
és eredményeik fejlesztési szempontjaihoz 
kapcsolódó teljesítménymutatókat kell 
meghatároznia

Or. en

Indokolás

További nyelv az EBB-nek az uniós fejlesztési politikákkal való összehangolásának 
megerősítésére, valamint a Párizsi Nyilatkozat 12 jelzőszáma a támogatási hatékonyság 
tekintetében az adományozók előrehaladásának mérésére. 

Módosítás 52
George Sabin Cutaş

Határozatra irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Az EBB támogatja a 2015-ös 
milleniumi fejlesztési célokat minden 
olyan régióban, ahol aktív. 

Or. en
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Módosítás 53
Jan Zahradil

Határozatra irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A szomszédos országokban az EBB 
tevékenységének az európai 
szomszédságpolitika keretében kell 
zajlania, amelynek célja, hogy az EU 
különleges kapcsolatot alakítson ki a 
szomszédos országokkal, az EU értékein 
alapuló, valamint az együttműködésre 
épülő szoros és békés kapcsolattal 
jellemezhető, virágzó és jó 
szomszédságban élő területek létrehozása 
érdekében. E célok eléréséhez az EU és 
partnerei kétoldalú cselekvési tervekről 
állapodtak meg, amelyekben többek között 
politikai és biztonsági kérdéseket, 
kereskedelmi és üzleti témákat, 
környezetvédelmi problémákat, valamint a 
közlekedés és az energiahálózatok 
integrációját magukban foglaló 
prioritásokat állapítottak meg. Az Unió a 
Mediterrán Térségért, a keleti partnerség és 
a fekete-tengeri szinergia az európai 
szomszédságpolitikát kiegészítő 
multilaterális és regionális 
kezdeményezések, amelyek célja az EU és 
a közös kihívásokkal küzdő és/vagy közös 
földrajzi környezeten osztozó szomszédos 
partnerországok szóban forgó csoportja 
közötti együttműködés előmozdítása. Az 
Unió a Mediterrán Térségért elnevezésű 
kezdeményezés hozzájárul a társadalmi-
gazdasági, szolidaritáson alapuló és 
regionális integráció javításához, a 
fenntartható fejlődéshez és a 
tudásépítéshez, hangsúlyozva a regionális 
és transznacionális projekteket támogató 
pénzügyi együttműködés erősítésének 
szükségességét. A keleti partnerség célja, 
hogy megteremtse az Európai Unió és a 
keleti partnerországok közötti politikai 
társuláshoz és mélyebb gazdasági 

(16) A szomszédos országokban az EBB 
tevékenységének az európai 
szomszédságpolitika keretében kell 
zajlania, amelynek célja, hogy az EU 
különleges kapcsolatot alakítson ki a 
szomszédos országokkal, az EU értékein 
alapuló, valamint az együttműködésre 
épülő szoros és békés kapcsolattal 
jellemezhető, virágzó és jó 
szomszédságban élő területek létrehozása 
érdekében. E célok eléréséhez az Unió és 
partnerei kétoldalú cselekvési tervekről 
állapodtak meg, amelyekben többek között 
politikai és biztonsági kérdéseket, 
kereskedelmi és üzleti témákat, 
környezetvédelmi problémákat, valamint a 
közlekedés és az olyan, az EU különös 
érdekeltségébe tartozó energiahálózatok 
integrációját, mint a Nabucco gázvezeték
magukban foglaló prioritásokat állapítottak 
meg. Az Unió a Mediterrán Térségért, a 
keleti partnerség és a fekete-tengeri 
szinergia az európai szomszédságpolitikát 
kiegészítő multilaterális és regionális 
kezdeményezések, amelyek célja az EU és 
a közös kihívásokkal küzdő és/vagy közös 
földrajzi környezeten osztozó szomszédos 
partnerországok szóban forgó csoportja 
közötti együttműködés előmozdítása. Az 
Unió a Mediterrán Térségért elnevezésű 
kezdeményezés hozzájárul a társadalmi-
gazdasági, szolidaritáson alapuló és 
regionális integráció javításához, a 
fenntartható fejlődéshez és a 
tudásépítéshez, hangsúlyozva a regionális 
és transznacionális projekteket támogató 
pénzügyi együttműködés erősítésének 
szükségességét. A keleti partnerség célja, 
hogy megteremtse az Európai Unió és a 
keleti partnerországok közötti politikai 
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integrációhoz szükséges feltételeket. Az 
Orosz Föderáció és az EU széleskörű 
stratégiai partnerségi kapcsolatot folytat, 
amely eltér az európai 
szomszédságpolitikától és amely a „közös 
területek” és menetrendek révén ölt formát.
Ezt multilaterális szinten az Északi 
Dimenzió egészíti ki, amely az EU, 
Oroszország, Norvégia és Izland közötti 
együttműködés keretét adja.

társuláshoz és mélyebb gazdasági 
integrációhoz szükséges feltételeket. Az 
Orosz Föderáció és az EU széleskörű 
stratégiai partnerségi kapcsolatot folytat, 
amely eltér az európai 
szomszédságpolitikától és amely a „közös 
területek” és menetrendek révén ölt formát.
Ezt multilaterális szinten az Északi 
Dimenzió egészíti ki, amely az EU, 
Oroszország, Norvégia és Izland közötti 
együttműködés keretét adja.

Or. en

Módosítás 54
Marielle De Sarnez

Határozatra irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A szomszédos országokban az EBB 
tevékenységének az európai 
szomszédságpolitika keretében kell 
zajlania, amelynek célja, hogy az EU 
különleges kapcsolatot alakítson ki a 
szomszédos országokkal, az EU értékein 
alapuló, valamint az együttműködésre 
épülő szoros és békés kapcsolattal 
jellemezhető, virágzó és jó 
szomszédságban élő területek létrehozása 
érdekében. E célok eléréséhez az EU és 
partnerei kétoldalú cselekvési tervekről 
állapodtak meg, amelyekben többek között 
politikai és biztonsági kérdéseket, 
kereskedelmi és üzleti témákat, 
környezetvédelmi problémákat, valamint a 
közlekedés és az energiahálózatok 
integrációját magukban foglaló 
prioritásokat állapítottak meg. Az Unió a 
Mediterrán Térségért, a keleti partnerség és 
a fekete-tengeri szinergia az európai 
szomszédságpolitikát kiegészítő 
multilaterális és regionális 
kezdeményezések, amelyek célja az EU és 

(16) A szomszédos országokban az EBB 
tevékenységének az európai 
szomszédságpolitika keretében kell 
zajlania, amelynek célja, hogy az EU 
különleges kapcsolatot alakítson ki a 
szomszédos országokkal, az EU értékein 
alapuló, valamint az együttműködésre 
épülő szoros és békés kapcsolattal 
jellemezhető, virágzó és jó 
szomszédságban élő területek létrehozása 
érdekében. E célok eléréséhez az EU és 
partnerei kétoldalú cselekvési tervekről 
állapodtak meg, amelyekben többek között 
politikai és biztonsági kérdéseket, 
kereskedelmi és üzleti témákat, 
környezetvédelmi problémákat, valamint a 
közlekedés és az energiahálózatok 
integrációját magukban foglaló 
prioritásokat állapítottak meg. Az Unió a 
Mediterrán Térségért, a keleti partnerség és 
a fekete-tengeri szinergia az európai 
szomszédságpolitikát kiegészítő 
multilaterális és regionális 
kezdeményezések, amelyek célja az EU és 
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a közös kihívásokkal küzdő és/vagy közös 
földrajzi környezeten osztozó szomszédos 
partnerországok szóban forgó csoportja 
közötti együttműködés előmozdítása. Az 
Unió a Mediterrán Térségért elnevezésű 
kezdeményezés hozzájárul a társadalmi-
gazdasági, szolidaritáson alapuló és 
regionális integráció javításához, a 
fenntartható fejlődéshez és a 
tudásépítéshez, hangsúlyozva a regionális 
és transznacionális projekteket támogató 
pénzügyi együttműködés erősítésének 
szükségességét. A keleti partnerség célja, 
hogy megteremtse az Európai Unió és a 
keleti partnerországok közötti politikai 
társuláshoz és mélyebb gazdasági 
integrációhoz szükséges feltételeket. Az 
Orosz Föderáció és az EU széleskörű 
stratégiai partnerségi kapcsolatot folytat, 
amely eltér az európai 
szomszédságpolitikától és amely a „közös 
területek” és menetrendek révén ölt formát.
Ezt multilaterális szinten az Északi 
Dimenzió egészíti ki, amely az EU, 
Oroszország, Norvégia és Izland közötti 
együttműködés keretét adja.

a közös kihívásokkal küzdő és/vagy közös 
földrajzi környezeten osztozó szomszédos 
partnerországok szóban forgó csoportja 
közötti együttműködés előmozdítása. Az 
Unió a Mediterrán Térségért elnevezésű 
kezdeményezés hozzájárul a társadalmi-
gazdasági, szolidaritáson alapuló és 
regionális integráció javításához, a 
fenntartható fejlődéshez és a 
tudásépítéshez, hangsúlyozva a regionális 
és transznacionális projekteket és KKV-kat
támogató pénzügyi együttműködés 
erősítésének szükségességét. A keleti 
partnerség célja, hogy megteremtse az 
Európai Unió és a keleti partnerországok 
közötti politikai társuláshoz és mélyebb 
gazdasági integrációhoz szükséges 
feltételeket. Az Orosz Föderáció és az EU 
széleskörű stratégiai partnerségi 
kapcsolatot folytat, amely eltér az európai 
szomszédságpolitikától és amely a „közös 
területek” és menetrendek révén ölt formát.
Ezt multilaterális szinten az Északi 
Dimenzió egészíti ki, amely az EU, 
Oroszország, Norvégia és Izland közötti 
együttműködés keretét adja.

Or. fr

Módosítás 55
Marielle De Sarnez

Határozatra irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az EBB-nek aktív tevékenységet kell 
folytatnia Ázsiában a dinamikus feltörekvő 
gazdaságokban és a kevésbé virágzó 
országokban egyaránt. Ebben a változatos 
régióban az EU elmélyíti stratégiai 
partnerségét Kínával és Indiával, és 
tárgyalásokat folytat a délkelet-ázsiai 
országokkal létrehozandó új 
partnerségekről és szabadkereskedelmi 

(18) Az EBB-nek aktív tevékenységet kell 
folytatnia Ázsiában a dinamikus feltörekvő 
gazdaságokban és a kevésbé virágzó 
országokban egyaránt. Ebben a változatos 
régióban az EU elmélyíti stratégiai 
partnerségét Kínával és Indiával, és 
tárgyalásokat folytat a délkelet-ázsiai 
országokkal létrehozandó új 
partnerségekről és szabadkereskedelmi 
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megállapodásokról. Ugyanakkor az EU 
számára továbbra is kiemelt terület marad 
az Ázsiával folytatott fejlesztési 
együttműködés; az ázsiai régióval 
kapcsolatos uniós fejlesztési stratégia célja 
az átfogó, tartós gazdasági növekedés 
támogatása révén a szegénység 
felszámolása, a kedvező környezet, a 
kereskedelem és a régión belüli integráció 
feltételeinek előmozdítása, az irányítás 
erősítése, a politikai és társadalmi stabilitás 
fokozása és a 2015-re elérendő 
ezredfordulós fejlesztési célok támogatása.
A felek együttműködve alakítják ki a közös 
kihívások – például az éghajlatváltozás, a 
fenntartható fejlődés, a biztonság és 
stabilitás, az irányítás és az emberi jogok, 
valamint a természeti és emberi 
katasztrófák megelőzése és az általuk 
okozott károk enyhítése – kezeléséhez 
szükséges politikákat.

megállapodásokról. Ezzel együtt e 
tárgyalásoknak figyelemmel kell lenniük 
a kölcsönösség elvére, valamint a szociális 
dömping, az egészségügyi és 
környezetvédelmi kockázataira. 
Ugyanakkor az EU számára továbbra is 
kiemelt terület marad az Ázsiával folytatott 
fejlesztési együttműködés; az ázsiai 
régióval kapcsolatos uniós fejlesztési 
stratégia célja az átfogó, tartós gazdasági 
növekedés támogatása révén a szegénység 
felszámolása, a kedvező környezet, a 
kereskedelem és a régión belüli integráció 
feltételeinek előmozdítása, az irányítás 
erősítése, a politikai és társadalmi stabilitás 
fokozása és a 2015-re elérendő 
ezredfordulós fejlesztési célok támogatása.
A felek együttműködve alakítják ki a közös 
kihívások – például az éghajlatváltozás, a 
fenntartható fejlődés, a biztonság és 
stabilitás, az irányítás és az emberi jogok, 
valamint a természeti és emberi 
katasztrófák megelőzése és az általuk 
okozott károk enyhítése – kezeléséhez 
szükséges politikákat.

Or. fr

Módosítás 56
Yannick Jadot

Határozatra irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A Bizottságnak tanulmányoznia kell 
egy uniós együttműködési és fejlesztési 
platform kialakításának lehetőségét a 
vissza nem térítendő támogatások és 
kölcsönök ötvözését célzó mechanizmusok 
működésének optimalizálása érdekében.
Ennek során a Bizottságnak konzultálnia 
kell az EBB-vel, valamint más európai 
több- és kétoldalú pénzügyi 
intézményekkel. Ez a platform 

(25) A Bizottságnak tanulmányoznia kell 
egy uniós együttműködési és fejlesztési 
platform kialakításának lehetőségét a 
vissza nem térítendő támogatások és 
kölcsönök ötvözését célzó mechanizmusok 
működésének optimalizálása érdekében.
Ennek során a Bizottságnak konzultálnia 
kell az EBB-vel, valamint más európai 
több- és kétoldalú pénzügyi 
intézményekkel, az Európai Parlamenttel 
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hozzájárulna a különböző intézmények 
komparatív előnyein alapuló „kölcsönös 
bizalmi” megállapodások előmozdításához, 
tiszteletben tartva az uniós intézmények 
szerepét és előjogait a költségvetés 
végrehajtása és az EBB-hitelek 
lebonyolítása kapcsán.

és a civiltársadalmi szervezetekkel. Ez a 
platform hozzájárulna a különböző 
intézmények komparatív előnyein alapuló 
„kölcsönös bizalmi” megállapodások 
előmozdításához, tiszteletben tartva az 
uniós intézmények szerepét és előjogait a 
költségvetés végrehajtása és az EBB-
hitelek lebonyolítása kapcsán.

Or. en

Módosítás 57
Yannick Jadot

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az EBB-nek nyújtott uniós garancián 
keresztül a fejlődő országokban 
végrehajtott EBB finanszírozási 
műveleketeknek a szegénység 
csökkentése, majd hosszú távon annak 
eltörlése az elsődleges célja. Az EBB-nek 
nyújtott uniós garancián keresztül a 
harmadik országokban, semmint a fejlődő 
országokban végrehajtott EBB 
finanszírozási műveletek összhangban 
vannak az Unió fejlesztesi politikájával és 
azokat annak külső intézkedése elveinek 
és célkitűzéseinek keretében hajtják végre.

Or. en

Indokolás

A módosítás az EUMSz. 209. cikkére és a 212. cikkére támaszkodó kettős jogi alapon nyugszik 
az Európai Bíróság előtti további jogvita megelőzése érdekében (Az Európai Bíróság C-
155/07 Parlament kontra Tanács ügyben 2008. november 6-án hozott ítélete).
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Módosítás 58
Yannick Jadot

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az éghajlatváltozással kapcsolatos 
mandátumba tartoznak az EBB által az e 
határozat keretébe tartozó valamennyi 
országban végrehajtott finanszírozási 
műveletek, amennyiben hozzájárulnak 
ahhoz az alapvető uniós politikai 
célkitűzéshez, amely az éghajlatváltozás 
hatásainak enyhítését és az azokhoz való 
alkalmazkodást célzó – mindenekelőtt a 
megújuló energiaforrások, az 
energiahatékonyság és a fenntartható 
közlekedés terén az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának megszüntetéséhez vagy 
csökkentéséhez, vagy az éghajlatváltozás 
által az érzékeny országokra, ágazatokra és 
közösségekre gyakorolt hátrányos 
hatásokkal szembeni ellenálló képesség 
növeléséhez hozzájáruló – projektek
támogatásával az éghajlatváltozás 
hatásainak kezelésére irányul, és amely az 
ENSZ Éghajlat-változási 
Keretegyezményének általános céljához 
kapcsolódik. Az éghajlatváltozással 
kapcsolatos mandátumot a Bizottsággal 
szorosan együttműködve kell végrehajtani, 
ahol lehetséges és szükséges, az EBB-
finanszírozás és az EU költségvetéséből 
származó források kombinálásával.

(4) Az éghajlatváltozással kapcsolatos 
mandátumba tartoznak az EBB által az e 
határozat keretébe tartozó valamennyi 
országban végrehajtott finanszírozási 
műveletek, amennyiben – mindenekelőtt a 
megújuló energiaforrások, az 
energiahatékonyság és a fenntartható 
közlekedés terén az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának megszüntetéséhez vagy 
csökkentéséhez, vagy az éghajlatváltozás 
által az érzékeny országokra, ágazatokra és 
közösségekre gyakorolt hátrányos 
hatásokkal szembeni ellenálló képesség 
növeléséhez hozzájáruló – országoknak az 
ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezmény 
alapján fennálló éghajlati 
kötelezettségvállalásai végrehajtásában 
nyújtott támogatásával az éghajlatváltozás 
hatásainak kezelésére irányul. Az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
mandátumot a Bizottsággal szorosan 
együttműködve kell végrehajtani, ahol 
lehetséges és szükséges, az EBB-
finanszírozás és az EU költségvetéséből 
származó források kombinálásával. Az 
opcionális mandátum nem fog az Eu és 
tagállamainak az UNFCCC COP 2009. 
decemeberében Koppenhágában született 
megállapodás alapján gyors ütemben 
beindított alapokhoz való 
hozzájárulásának számítani. A szén-
dioxid krediteket előállító projekteket nem 
fogják támogatás céljából figyelembe 
venni az új mandátum alapján.

Or. en

Indokolás

Az EBB hiteleknek nem szabadna az EU hozzájárulásának számítania a koppenhágai 
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pénzügyi vállalások teljesítése szempontjából. A szén-dioxid krediteket előállító projektek 
kettős elszámolását kifejezetten ki kell zárni.

Módosítás 59
Yannick Jadot

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 4 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az éghajlatváltozás hatásai 
csökkentésének maximalizálása 
érdekében az EBB definiálja a „tiszta 
technológia” kritériumait, amelyeket a 
projekteknek ki kell elégíteniük az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
mandátum alapján rendelkezésre álló 
finanszírozásra való jogosultság 
érdekében. A kritériumoknak elvileg az 
energiahatékonyságra és az alacsony 
kibocsátásra, a fenntartható 
energiaellátásra kell irányulniuk, a 
nukleáris és fosszilis fűtőanyagokon 
alapuló energiaellátási technológia 
támogatás kivételével. 

Or. en

Indokolás

Az éghajlatváltozás hatásának csökkentése maximalizálása érdekében alapvető fontosságú, 
hogy az EBB megfelelő kritériumokat nyújtson ahhoz, ami „tiszta technológiának” számít.  Az 
éghajlatfinanszírozásnak az energiahatékonyságra és a valós megújuló energiára kell 
irányulnia.

Módosítás 60
Yannick Jadot

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A 2. cikk (4) bekezdésének megfelelően a) Az UNFCCC alapján az országok által 
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az éghajlatváltozás hatásainak enyhítése 
és az ahhoz való alkalmazkodás.

vállalt kötelezettségekhez hozzájáruló és a
„tiszta technológia” kritériumait teljesítő 
éghajlatváltozási projektek a 2. cikk (4)
bekezdésével összhangban.

Or. en

Indokolás

Az éghajlatfinanszírozásnak az energiahatékonyságra és a valós megújuló energiára kell 
irányulnia.

Módosítás 61
George Sabin Cutaş

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az EBB-nek fokozottan erősítenie kell 
tevékenységét a szociális ágazatokban, így 
az egészségügy és az oktatás terén.

(3) Az EBB-nek fokozottan erősítenie kell 
tevékenységét a szociális ágazatokban a 
milleniumi fejlesztési célok elérése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 62
Iuliu Winkler

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az EBB-nek fokozottan erősítenie kell 
tevékenységét a szociális ágazatokban, így 
az egészségügy és az oktatás terén.

(3) Az EBB-nek fokozottan erősítenie kell 
tevékenységét a szociális ágazatokban, így 
az egészségügy és az oktatás terén.
valamint az adminisztratív kapacitás és a 
helyi hatóságok hatékonyságának 
erősítése során.

Or. en
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Indokolás

A jó kormányzás alapvetően fontos a gazdasági fejlődés során, és az EBB általános külső 
mandátumába bele kell foglalni a helyi hatóságok kapacitásának erősítését is.

Módosítás 63
Marielle De Sarnez

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az EBB-nek fokozottan erősítenie kell 
tevékenységét a szociális ágazatokban, így 
az egészségügy és az oktatás terén.

(3) Az EBB-nek fokozottan erősítenie kell 
tevékenységét a szociális ágazatokban, így 
az egészségügy, az oktatás, valamint a 
munkanélküliség elleni harc terén.

Or. fr

Módosítás 64
Yannick Jadot

Határozatra irányuló javaslat
 5 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 10. cikknek megfelelően nyomon 
kell követni, hogy az EBB finanszírozási 
műveletei összhangban vannak-e az 
Európai Unió külpolitikai célkitűzéseivel.

(2) A 10. cikknek megfelelően nyomon 
kell követni, hogy az EBB finanszírozási 
műveletei összhangban vannak-e az 
Európai Unió külpolitikai célkitűzéseivel.
Az EBB teljesítménymutatókat fejleszt ki a 
fejlesztés, a finanszírozott projektek 
környezetvédelmi és emberi jogi 
aspektusai, valamint a 
támogatáshatékonyságra vonatkozó 
Párizsi Nyilatkozat szerinti mutatók terén 
a monitoring megkönnyítése érdekében.

Or. en

Indokolás

További nyelv az EBB-nek az uniós politikai célokkal való összehangolásának megerősítésére, 
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valamint a Párizsi Nyilatkozat 12 jelzőszáma a támogatási hatékonyság tekintetében az 
adományozók előrehaladásának mérésére.

Módosítás 65
Yannick Jadot

Határozatra irányuló javaslat
 6 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az EBB az európai uniós garanciával 
fedezett projektek fejlesztési szempontjait 
alapos átvilágításnak veti alá. Az EBB saját 
szabályai és eljárásai tartalmazzák a 
projektek környezeti és társadalmi 
hatásának és az emberi jogokkal 
összefüggő szempontoknak az 
értékeléséhez szükséges rendelkezéseket 
annak biztosításához, hogy a határozat 
keretében csak olyan projektek kapjanak 
támogatást, amelyek gazdasági, pénzügyi, 
környezeti és társadalmi szempontból 
fenntarthatók.

(1) Az EBB az európai uniós garanciával 
fedezett projektek fejlesztési szempontjait 
alapos átvilágításnak, így többek között 
helyi nyilvános konzultációnak veti alá a 
projekt jóváhagyását megelőzően, 
beleértve megfelelő formában a pénzügyi 
közvetítők hitelezési tevékenységét. Az 
EBB saját szabályai és eljárásai 
tartalmazzák a projektek környezeti és 
társadalmi hatásának és az emberi jogokkal 
összefüggő szempontoknak az 
értékeléséhez szükséges rendelkezéseket 
annak biztosításához, hogy a határozat 
keretében csak olyan projektek kapjanak 
támogatást, amelyek gazdasági, pénzügyi, 
környezeti és társadalmi szempontból 
fenntarthatók.

Or. en

Módosítás 66
Yannick Jadot

Határozatra irányuló javaslat
 6 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A fejlesztési szempontok előzetes 
értékelése mellett az EBB-nek fokozottan
nyomon kell követnie a projekt 
végrehajtását, többek között a projekt 
fejlesztési hatásai tekintetében.

(2) A fejlesztési szempontok előzetes 
értékelése mellett az EBB-nek alaposan
nyomon kell követnie a projekt 
végrehajtását, többek között a projekt 
fejlesztési, környezetvédelmi és emberi 
jogi hatásai tekintetében. A monitoringnak 
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magában kell foglalnia a pénzügyi 
közvetítők teljesítményét. A monitoring 
eredményeit rendszeresen a nyilvánosság 
elé kell tárni.

Or. en

Módosítás 67
Yannick Jadot

Határozatra irányuló javaslat
8 a cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk 
A nyilvánosság részvétele és az információ 

közzététele
(1) Az EBB a projekt támogatójával együtt 
aktív részt vállal a projekt fejlesztési, 
környezetvédelmi és szociális 
aspektusainak nyilvános konzultáció 
megszervezésében. Az EBB meghatározza 
a nyilvánosságnak az EBB által 
finanszírozott projektben érintett részét. 
Az EBB biztosítja, hogy a helyi lakosságot 
időben tájékoztatják a végrehajtott EBB 
műveletekkel kapcsolatos valamennyi 
kulcsfontosságú kérdésről. Megfelelő 
fájdalmi mechanizmusokat hoznak létre 
és tesznek hozzáférhetővé az EBB 
műveletek végrehajtása révén.

(2) Az EBB dokumentumokat készít olyan 
projektek számára, amelyek tekintetében 
az EBB profitál azon uniós garanciából, 
amely közvetlenül hozzáférhető a 
nyilvánosság számára elektronikus 
formában vagy szabályainak megfelelően 
a nyilvántartáson keresztül. A 
rendelkezésre bocsátandó és terjesztendő 
információkat, szükség szerint frissíteni 
kell, és ezen információknak az 
alábbiakat kell tartalmazniuk:
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-A projekt leírása/összefoglalása:
-  Projektek értékelési jelentései (a projekt 
környezetvédelmi, szociális, emberi jogi 
és fejlesztési hatásának felmérése) 

-Megállapodások és feltételek a projektek 
környezetvédelmi, fejlesztési és emberi 
jogi aspektusairól
-Monitoring jelentések a projektek 
fejlesztési, környezetvédelmi és szociális 
aspektusairól

Utólagos értékelési jelentések arról, 
hogyan járulnak hozzá a projektek a 
gazdasági fejlődéshez, a szegénység 
eltörléséhez, a környezet védelméhez és az 
emberi jogok megerősítéséhez. 

Or. en

Módosítás 68
Jan Zahradil

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában az 
EBB éves jelentéseket nyújt be a 
Bizottságnak az e határozat keretében 
végrehajtott finanszírozási műveleteiről 
projekt-, ágazati, országos és regionális 
szinten, és az EU külpolitikai és stratégiai 
célkitűzéseinek megvalósításáról, beleértve 
a Bizottsággal, más nemzetközi pénzügyi 
intézményekkel és kétoldalú 
intézményekkel való együttműködést is.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában az 
EBB éves jelentéseket nyújt be a 
Bizottságnak az e határozat keretében 
végrehajtott finanszírozási műveleteiről 
projekt-, ágazati, országos és regionális 
szinten, és az EU külpolitikai és stratégiai 
célkitűzéseinek megvalósításáról, beleértve 
a Bizottsággal, más nemzetközi pénzügyi 
intézményekkel és kétoldalú 
intézményekkel való együttműködést is. Az 
EBB és a más IFI-k vagy az e határozat 
szerinti pénzügyi műveletekkel 
kapcsolatos kétoldalú intézmények közötti 
minden megállapodást be kell jelenteni az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
Bizottságnak az e határozat 10. cikkében 
említett éves jelentésének részeként. 
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Or. en

Módosítás 69
Jan Zahradil

Határozatra irányuló javaslat
14 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság 2014. október 31-ig végleges 
jelentést nyújt be e határozat 
alkalmazásáról.

A Bizottság 2014. október 31-ig végleges 
jelentést nyújt be az Európai Parlament és 
a Tanács elé e határozat alkalmazásáról.

Or. en


