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Módosítás 1
Peter Skinner

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(1) hangsúlyozza, hogy a pénzügyi 
eszközök és a társfinanszírozással működő 
uniós programok sokfélesége zavart és 
bizonytalanságot kelt az állami és 
magánszféra ezeket felhasználni 
szándékozó szereplői körében; ezért 
örömére szolgálna ezek racionalizálása és 
összehangolása a strukturális alapokat 
magában foglaló egységes és koherens 
kereten belüli hatékony felhasználás 
támogatása céljából;

(1) hangsúlyozza, hogy a pénzügyi 
eszközök és a társfinanszírozással működő 
uniós programok sokfélesége zavart és 
bizonytalanságot kelt az állami és 
magánszféra ezeket felhasználni 
szándékozó szereplői körében; kéri, hogy 
végezzenek felülvizsgálatot a 
kérelmezőnek történő kifizetés 
leghatékonyabb eszközeinek 
meghatározása céljából, ezeknek az 
eszközöknek és a stukturális alapoknak az 
egységes és koherens kereten belüli 
hatékony felhasználása érdekében;

Or. en

Módosítás 2
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(1) hangsúlyozza, hogy a pénzügyi 
eszközök és a társfinanszírozással működő 
uniós programok sokfélesége zavart és 
bizonytalanságot kelt az állami és 
magánszféra ezeket felhasználni 
szándékozó szereplői körében; ezért 
örömére szolgálna ezek racionalizálása és 
összehangolása a strukturális alapokat 
magában foglaló egységes és koherens 
kereten belüli hatékony felhasználás 

(1) hangsúlyozza, hogy a pénzügyi 
eszközök és a társfinanszírozással működő 
uniós programok sokfélesége zavart és 
bizonytalanságot kelt az állami és 
magánszféra ezeket felhasználni 
szándékozó szereplői körében; ezért 
örömére szolgálna ezek racionalizálása és 
összehangolása a strukturális alapokat 
magában foglaló egységes és koherens 
kereten belüli hatékony felhasználás 
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támogatása céljából; támogatása céljából; üdvözli e tekintetben 
az eszközök több politikán átívelő 
csoportosítására vonatkozó bizottsági 
elképzelést, amilyen például az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz, amelynek 
célja egy közös eszköz létrehozása és a 
horizontális szinergiák kihasználása; 
felhívja a Bizottságot annak biztosítására, 
hogy az ágazatközi projekteket – úgy mint 
az intelligens hálózatokat – prioritásként 
kezelje, és számukra külön forrásokat 
utaljon ki, hogy teljes mértékben ki 
lehessen használni a több ágazatra 
kiterjedő pénzügyi eszköz előnyeit;

Or. en

Módosítás 3
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(1a) teljes mértékben támogatja azt a
bizottsági értékelést, amely szerint az 
innovatív pénzügyi eszközök az 
energiahatékonysággal, a megújuló 
energiaforrásokkal és a kapcsolódó 
infrastruktúrával összefüggő beruházások 
serkentése révén szerepet tölthetnek be az 
éghajlatváltozásnak ellenálló 
gazdaságban és társadalomban;

Or. en

Módosítás 4
Antonio Cancian

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

(2) hangsúlyozza, hogy az 
energiaágazatban már működő néhány 
pénzügyi eszköz – például az európai 
energiahatékonysági alap és a Margaréta 
Alap – sajnálatos módon a vártnál 
rosszabbul teljesít; megállapítja ugyanis, 
hogy a Margaréta Alap eddig meglehetősen 
korlátozott számú projektet finanszírozott, 
míg az európai energiahatékonysági alap 
azoknak nyújt segítséget, akik a rendes 
piac által kínált finanszírozási 
feltételekhez hasonló – hacsak nem 
kedvezőtlenebb – feltételek mellett 
szeretnék azt igénybe venni; úgy véli, hogy 
a jövőbeli pénzügyi eszközök 
elfogadásakor ezért figyelembe kell venni 
ezeket a nem kizárólag kedvező 
tapasztalatokat;

(2) megállapítja, hogy a Margaréta Alap 
eddig meglehetősen korlátozott számú 
projektet finanszírozott; felkéri a 
Bizottságot, hogy tegyen lépéseket ezen 
alap teljesítményének javítására; úgy véli, 
hogy a pénzügyi eszközök működési 
idejének – lehetőség szerinti – lerövidítése 
érdekében a jövőbeli pénzügyi eszközök 
elfogadásakor figyelembe kell venni ezt a 
nem kizárólag kedvező tapasztalatot;

Or. it

Módosítás 5
Peter Skinner

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(2) hangsúlyozza, hogy az 
energiaágazatban már működő néhány 
pénzügyi eszköz – például az európai 
energiahatékonysági alap és a Margaréta 
Alap – sajnálatos módon a vártnál 
rosszabbul teljesít; megállapítja ugyanis, 
hogy a Margaréta Alap eddig 
meglehetősen korlátozott számú projektet 
finanszírozott, míg az európai 
energiahatékonysági alap azoknak nyújt 
segítséget, akik a rendes piac által kínált 
finanszírozási feltételekhez hasonló –
hacsak nem kedvezőtlenebb – feltételek 
mellett szeretnék azt igénybe venni; úgy 

(2) hangsúlyozza, hogy az 
energiaágazatban már működő néhány 
pénzügyi eszköz – például az európai 
energiahatékonysági alap és a Margaréta 
Alap – a finanszírozott projektek számát 
tekintve mérsékelt sikert ért el; úgy véli, 
hogy ezt a jövőbeli pénzügyi eszközök 
elfogadása során figyelembe kell venni 
annak felmérésekor, hogy miként lehet 
bővíteni az ilyen típusú finanszírozás 
hatókörét; 
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véli, hogy a jövőbeli pénzügyi eszközök 
elfogadásakor ezért figyelembe kell venni 
ezeket a nem kizárólag kedvező 
tapasztalatokat;

Or. en

Módosítás 6
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(2) hangsúlyozza, hogy az 
energiaágazatban már működő néhány 
pénzügyi eszköz – például az európai 
energiahatékonysági alap és a Margaréta 
Alap – sajnálatos módon a vártnál 
rosszabbul teljesít; megállapítja ugyanis, 
hogy a Margaréta Alap eddig meglehetősen 
korlátozott számú projektet finanszírozott, 
míg az európai energiahatékonysági alap 
azoknak nyújt segítséget, akik a rendes 
piac által kínált finanszírozási feltételekhez 
hasonló – hacsak nem kedvezőtlenebb –
feltételek mellett szeretnék azt igénybe 
venni; úgy véli, hogy a jövőbeli pénzügyi 
eszközök elfogadásakor ezért figyelembe
kell venni ezeket a nem kizárólag kedvező 
tapasztalatokat;

(2) hangsúlyozza, hogy az 
energiaágazatban már működő néhány 
pénzügyi eszköz – például az európai 
energiahatékonysági alap és a Margaréta 
Alap – sajnálatos módon a vártnál
rosszabbul teljesít; megállapítja ugyanis, 
hogy a Margaréta Alap eddig meglehetősen 
korlátozott számú projektet finanszírozott, 
míg az európai energiahatékonysági alap 
azoknak nyújt segítséget, akik a rendes 
piac által kínált finanszírozási feltételekhez 
hasonló – hacsak nem kedvezőtlenebb –
feltételek mellett szeretnék azt igénybe 
venni; úgy véli, hogy ezeket a pénzügyi 
eszközöket ezért ki kell igazítani, hogy 
valóban vonzó pénzügyi eszközzé 
váljanak;

Or. en

Módosítás 7
Bendt Bendtsen

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

(2) hangsúlyozza, hogy az 
energiaágazatban már működő néhány 
pénzügyi eszköz – például az európai 
energiahatékonysági alap és a Margaréta 
Alap – sajnálatos módon a vártnál 
rosszabbul teljesít; megállapítja ugyanis, 
hogy a Margaréta Alap eddig meglehetősen 
korlátozott számú projektet finanszírozott, 
míg az európai energiahatékonysági alap 
azoknak nyújt segítséget, akik a rendes 
piac által kínált finanszírozási feltételekhez 
hasonló – hacsak nem kedvezőtlenebb –
feltételek mellett szeretnék azt igénybe 
venni; úgy véli, hogy a jövőbeli pénzügyi 
eszközök elfogadásakor ezért figyelembe
kell venni ezeket a nem kizárólag kedvező 
tapasztalatokat;

(2) hangsúlyozza, hogy az 
energiaágazatban már működő néhány 
pénzügyi eszköz – például az európai 
energiahatékonysági alap és a Margaréta 
Alap – sajnálatos módon a vártnál 
rosszabbul teljesít; megállapítja ugyanis, 
hogy a Margaréta Alap eddig meglehetősen 
korlátozott számú projektet finanszírozott, 
míg az európai energiahatékonysági alap 
azoknak nyújt segítséget, akik a rendes 
piac által kínált finanszírozási feltételekhez 
hasonló – hacsak nem kedvezőtlenebb –
feltételek mellett szeretnék azt igénybe 
venni; ezért az a véleménye, hogy további 
forrásokat kell az alapok rendelkezésére 
bocsátani, hogy azok több 
kedvezményezett számára váljanak 
felhasználhatóvá, és a végtermék 
versenyképesebbé váljon;

Or. en

Módosítás 8
Antonio Cancian

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(3) sajnálja, hogy a valójában 
finanszírozási eszköznek minősülő 
energiahatékonysági alapot a Bizottság 
támogatásnak tekinti, és hogy ezért 
ugyanazon szereplők számára a strukturális 
alapokkal együtt nem hozzáférhető; ezért 
hangsúlyozza, hogy a jövőben biztosítani 
kell, hogy az új finanszírozási eszközök 
összeegyeztethetőek legyenek a strukturális 
alapokkal és az Európai Unió által 
rendelkezésre bocsátott egyéb támogatási 
eszközökkel;

(3) tudomásul veszi, hogy az 
energiahatékonysági alap azoknak nyújt 
segítséget, akik a szokásos piaci
finanszírozási feltételekhez hasonló – ha 
nem kedvezőtlenebb – feltételek mellett 
szeretnék azt igénybe venni; sajnálja, hogy 
a valójában finanszírozási eszköznek 
minősülő energiahatékonysági alapot a 
Bizottság támogatásnak tekinti, és hogy 
ezért ugyanazon szereplők számára a 
strukturális alapokkal együtt nem 
hozzáférhető; ezért hangsúlyozza, hogy a 
jövőben biztosítani kell, hogy az új 
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finanszírozási eszközök 
összeegyeztethetőek legyenek a strukturális 
alapokkal és az Európai Unió által 
rendelkezésre bocsátott egyéb támogatási 
eszközökkel;

Or. it

Módosítás 9
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(3) sajnálja, hogy a valójában 
finanszírozási eszköznek minősülő 
energiahatékonysági alapot a Bizottság 
támogatásnak tekinti, és hogy ezért 
ugyanazon szereplők számára a strukturális 
alapokkal együtt nem hozzáférhető; ezért 
hangsúlyozza, hogy a jövőben biztosítani 
kell, hogy az új finanszírozási eszközök 
összeegyeztethetőek legyenek a strukturális 
alapokkal és az Európai Unió által 
rendelkezésre bocsátott egyéb támogatási 
eszközökkel;

(3) sajnálja, hogy a valójában 
finanszírozási eszköznek minősülő 
energiahatékonysági alapot a Bizottság 
támogatásnak tekinti, és hogy ezért 
ugyanazon szereplők számára a strukturális 
alapokkal együtt nem hozzáférhető; ezért 
hangsúlyozza, hogy a jövőben biztosítani 
kell, hogy ezt az alapot visszatöltődő 
alappá alakítsák át, amely valódi 
lehetőséget kínál a kisebb nagyságrendű 
energiahatékonysági és megújulóenergia-
projektekbe történő – közvetlenül vagy 
közvetetten, pénzügyi intézményeken 
keresztül megvalósuló – beruházásra, és 
összeegyeztethető a strukturális alapokkal 
és az Európai Unió által rendelkezésre 
bocsátott egyéb támogatási eszközökkel;

Or. en

Módosítás 10
Evžen Tošenovský

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

(3) sajnálja, hogy a valójában 
finanszírozási eszköznek minősülő 
energiahatékonysági alapot a Bizottság 
támogatásnak tekinti, és hogy ezért 
ugyanazon szereplők számára a strukturális 
alapokkal együtt nem hozzáférhető; ezért 
hangsúlyozza, hogy a jövőben biztosítani 
kell, hogy az új finanszírozási eszközök 
összeegyeztethetőek legyenek a 
strukturális alapokkal és az Európai Unió 
által rendelkezésre bocsátott egyéb 
támogatási eszközökkel;

(3) sajnálja, hogy a valójában 
finanszírozási eszköznek minősülő 
energiahatékonysági alapot a Bizottság 
támogatásnak tekinti, és hogy ezért 
ugyanazon szereplők számára a strukturális 
alapokkal együtt nem hozzáférhető;

Or. en

Módosítás 11
Bendt Bendtsen

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(3a) megállapítja, hogy a jól működő 
pénzügyi eszközök az energiahatékonyság 
területén gyors eredményeket fognak 
hozni – azaz munkahelyeket fognak 
teremteni –, mivel nem igényelnek olyan 
mértékű bürokráciát, mint a közlekedés és 
az energia területén megvalósuló egyes 
infrastrukturális projektek;

Or. en

Módosítás 12
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

(3a) hangsúlyozza, hogy az 
éghajlatváltozással összefüggő, az EU 
által összehangolt adózás bármely 
innovatív formájából származó bevételeket 
a K+F és a szén-dioxid-kibocsátások 
csökkentését, az energiahatékonyság 
ösztönzését és az uniós energetikai 
infrastruktúra javítását célzó intézkedések 
finanszírozására kell elkülöníteni;

Or. en

Módosítás 13
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(3a) Az Unió politikai célkitűzései 
teljesítése érdekében – különös tekintettel 
az energiahatékonyság növelésére – kéri a 
Bizottságot, hogy dolgozzon ki és tegyen 
közzé ajánlásokat és útmutatókat az 
energiahatékonyság növelését célzó összes 
európai alapról és innovatív pénzügyi 
eszközről;

Or. ro

Módosítás 14
Evžen Tošenovský

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(4) méltányolja, hogy a COSME és 
Horizont 2020 programokban biztosított 

(4) méltányolja, hogy a COSME és 
Horizont 2020 programokban biztosított 
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sajáttőke- és adósságfinanszírozási 
eszközök révén hangsúlyt kap a kkv-k 
támogatása; mindazonáltal úgy véli, hogy 
az európai kkv-k valós hiteligénye 
pontosabb felmérésének tükrében ideje 
megfontolni a COSME keretében működő 
hitelgarancia-eszköz felső küszöbértéke 
(150 000 EUR) megemelésének 
lehetőségét;

sajáttőke- és adósságfinanszírozási 
eszközök révén hangsúlyt kap a kkv-k 
támogatása;

Or. en

Módosítás 15
Bendt Bendtsen

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(4) méltányolja, hogy a COSME és 
Horizont 2020 programokban biztosított 
sajáttőke- és adósságfinanszírozási 
eszközök révén hangsúlyt kap a kkv-k 
támogatása; mindazonáltal úgy véli, hogy 
az európai kkv-k valós hiteligénye 
pontosabb felmérésének tükrében ideje 
megfontolni a COSME keretében működő 
hitelgarancia-eszköz felső küszöbértéke 
(150 000 EUR) megemelésének 
lehetőségét;

(4) méltányolja, hogy a COSME és 
Horizont 2020 programokban biztosított 
sajáttőke- és adósságfinanszírozási 
eszközök révén hangsúlyt kap a kkv-k 
támogatása; mindazonáltal úgy véli, hogy 
az európai kkv-k valós hiteligénye 
pontosabb felmérésének tükrében ideje 
megfontolni a COSME keretében működő 
hitelgarancia-eszköz (LGF) felső 
küszöbértéke (150 000 EUR) 
megemelésének lehetőségét; úgy ítéli meg, 
hogy a küszöbérték emelése nem történhet 
az eszközt igénybe vevő kkv-k számának 
csökkentése árán, és kéri ezért 
hitelgarancia-eszköz emelését;

Or. en

Módosítás 16
Peter Skinner

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

(4) méltányolja, hogy a COSME és 
Horizont 2020 programokban biztosított 
sajáttőke- és adósságfinanszírozási 
eszközök révén hangsúlyt kap a kkv-k 
támogatása; mindazonáltal úgy véli, hogy 
az európai kkv-k valós hiteligénye 
pontosabb felmérésének tükrében ideje 
megfontolni a COSME keretében működő 
hitelgarancia-eszköz felső küszöbértéke 
(150 000 EUR) megemelésének 
lehetőségét;

(4) meggyőződése, hogy a COSME és 
Horizont 2020 programokban biztosított 
sajáttőke- és adósságfinanszírozási 
eszközök révén nagyobb hangsúlyt kell 
fektetni a kkv-k támogatására; 
mindazonáltal úgy véli, hogy az európai 
kkv-k valós hiteligénye pontosabb 
felmérésének tükrében ideje megfontolni a 
COSME keretében működő hitelgarancia-
eszköz felső küszöbértéke (150 000 EUR) 
megemelésének lehetőségét;

Or. en

Módosítás 17
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(4) méltányolja, hogy a COSME és 
Horizont 2020 programokban biztosított 
sajáttőke- és adósságfinanszírozási 
eszközök révén hangsúlyt kap a kkv-k 
támogatása; mindazonáltal úgy véli, hogy 
az európai kkv-k valós hiteligénye 
pontosabb felmérésének tükrében ideje 
megfontolni a COSME keretében működő 
hitelgarancia-eszköz felső küszöbértéke 
(150 000 EUR) megemelésének 
lehetőségét;

(4) méltányolja, hogy a COSME és 
Horizont 2020 programokban biztosított 
sajáttőke- és adósságfinanszírozási 
eszközök révén hangsúlyt kap a kkv-k 
támogatása; mindazonáltal úgy véli, hogy 
az európai kkv-k valós hiteligénye 
pontosabb felmérésének tükrében ideje 
megfontolni a COSME keretében működő 
hitelgarancia-eszköz felső küszöbértéke 
(150 000 EUR) megemelésének 
lehetőségét, valamint az eszközre 
betervezett források teljes szintje 
megemelésének lehetőségét;

Or. en

Módosítás 18
Bendt Bendtsen
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Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(4a) az az álláspontja, hogy a 
Bizottságnak meg kell vizsgálnia, hogy 
milyen módon javíthatja az európai kvázi-
sajáttőke-piacot, különösen a mezzanin 
finanszírozást; ajánlja, hogy a Bizottság 
vizsgálja meg, hogy miként erősítheti meg 
az EBA mezzanin növekedési keretét, és 
hogyan találhat új mezzanin termékeket, 
így például a mezzanin hitelekre 
vonatkozó garanciákat; ajánlja továbbá, 
hogy a pénzügyi eszközök tekintetében 
biztosítsanak adatokat és elemzést annak 
érdekében, hogy mérsékeljék a mezzanin 
tőke uniós hitelezési piacát feltárni kívánó 
pénzügyi közvetítők előtt álló akadályokat;

Or. en

Módosítás 19
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(5) örömére szolgálnak azok az 
intézkedések, amelyek a kockázatmegosztó 
pénzügyi mechanizmus (RSFF) által 
javasolt rendszer szerint garanciát 
nyújtanak a projektgazdáknak a hitelhez 
való hozzáférésük megkönnyítése 
érdekében;

(5) örömére szolgálnak azok az 
intézkedések, amelyek a kockázatmegosztó 
pénzügyi mechanizmus (RSFF) által 
javasolt rendszer szerint garanciát 
nyújtanak a projektgazdáknak a hitelhez 
való hozzáférésük megkönnyítése 
érdekében; támogatja, hogy jelentős részt 
utalnak ki a kkv-k számára a Horizont 
2020 finanszírozási eszköz forrásaiból, 
amelyet az RSFF szakértői 
felülvizsgálatának ajánlása szerint az 
európai kisvállalkozások kutatási és 
innovációs keretén keresztül kell célba 
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juttatni;

Or. en

Módosítás 20
Peter Skinner

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(6) támogatja azt az eddigi erőfeszítést, 
amely célja, hogy a Horizont 2020 program 
keretei között ösztönözzék a kkv-k kutatási 
és innovációs tevékenységét; emellett 
hangsúlyozza, hogy e célkitűzés elérésének 
nem a kockázatitőke-finanszírozás az 
egyetlen járható módja; ezért felszólítja a 
Bizottságot és a többi érdekelt felet annak 
elemzésére, hogy a közbeszerzések 
odaítélésének rendszere milyen 
következményekkel járhat a kkv-kra nézve 
az európai intézmények által 
szükségesnek tartott technológiák 
kidolgozása szempontjából, amennyiben 
az említett intézmények számára hasznos 
technológiák megvalósítását az európai 
alapok finanszírozzák;

(6) támogatja azt az eddigi erőfeszítést, 
amely célja, hogy a Horizont 2020 program 
keretei között ösztönözzék a kkv-k kutatási 
és innovációs tevékenységét; emellett 
hangsúlyozza, hogy e célkitűzés elérésének 
nem a kockázatitőke-finanszírozás az 
egyetlen járható módja; tekintettel 
azonban a kockázati tőkére vonatkozó 
cselekvési tervre [SEC(1998) 552], a 
Bizottság céljának az ilyenfajta
finanszírozás ösztönzésének kell lennie; 
emellett úgy véli, hogy tervbe kell venni a 
kockázati tőkéből való finanszírozásnak és 
annak elérhetőségének
teljesítménymutatókkal történő méréséhez 
való visszatérést;

Or. en

Módosítás 21
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(6) támogatja azt az eddigi erőfeszítést, 
amely célja, hogy a Horizont 2020 program 
keretei között ösztönözzék a kkv-k kutatási 

(6) támogatja azt az eddigi erőfeszítést, 
amely célja, hogy a Horizont 2020 program 
keretei között ösztönözzék a kkv-k kutatási 
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és innovációs tevékenységét; emellett 
hangsúlyozza, hogy e célkitűzés elérésének 
nem a kockázatitőke-finanszírozás az 
egyetlen járható módja; ezért felszólítja a 
Bizottságot és a többi érdekelt felet annak 
elemzésére, hogy a közbeszerzések 
odaítélésének rendszere milyen 
következményekkel járhat a kkv-kra nézve 
az európai intézmények által szükségesnek 
tartott technológiák kidolgozása 
szempontjából, amennyiben az említett 
intézmények számára hasznos technológiák 
megvalósítását az európai alapok 
finanszírozzák;

és innovációs tevékenységét; emellett 
hangsúlyozza, hogy e célkitűzés elérésének 
nem a kockázatitőke-finanszírozás az 
egyetlen járható módja; ezért felszólítja a 
Bizottságot és a többi érdekelt felet annak 
elemzésére, hogy a közbeszerzések 
odaítélésének rendszere milyen 
következményekkel járhat a kkv-kra nézve 
az Európában és a tagállamokban 
működő intézmények által szükségesnek 
tartott és könnyen további felhasználás és 
innováció kiindulópontjává tehető, nyílt
technológiák kidolgozása szempontjából, 
amennyiben az említett intézmények 
számára hasznos technológiák 
megvalósítását az európai alapok 
finanszírozzák; e tekintetben támogatja, 
hogy a Horizont 2020 forrásainak jelentős 
részét a kkv-knak szóló új, célzott eszköz 
végrehajtására fordítják;

Or. en

Módosítás 22
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(6a) megismétli, hogy innovatív 
finanszírozási eszközöket kell használni a 
köz- és a magánszféra közötti 
partnerségek támogatására, és ezeket a 
tisztán állami kiadások alternatívájának 
kell tekinteni, a források mozgósítására és 
az elégtelen piaci működés kezelésére 
szolgáló módszerként;

Or. en

Módosítás 23
Peter Skinner
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Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(7) megismétli, hogy az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedést célzó 
uniós stratégia célkitűzéseinek eléréséhez 
szükséges tekintett projektek megvalósítása 
érdekében ezeket a pénzügyi eszközöket 
aktiválni kell; ezért felszólítja a Bizottságot 
és különösen az EBB-t, valamint az összes 
közvetlenül vagy közvetve érintett 
szervezetet, hogy az eddiginél sokkal 
aktívabban segítsék e projektek gazdáit, 
mindenekelőtt a kezdeti szakaszban;

(7) megismétli, hogy az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedést célzó 
uniós stratégia célkitűzéseinek eléréséhez 
szükséges tekintett projektek megvalósítása 
érdekében ezeket a pénzügyi eszközöket 
aktiválni kell; ezért felszólítja a Bizottságot 
és különösen az EBB-t, hogy a teljes 
végrehajtási ciklus során mozdítsa elő 
ezeket a projekteket, és a források 
eredményes felhasználásának biztosítása 
érdekében végezzen folyamatos 
átértékelést;

Or. en

Módosítás 24
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(7) megismétli, hogy az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedést célzó 
uniós stratégia célkitűzéseinek eléréséhez 
szükséges tekintett projektek megvalósítása 
érdekében ezeket a pénzügyi eszközöket 
aktiválni kell; ezért felszólítja a Bizottságot 
és különösen az EBB-t, valamint az összes 
közvetlenül vagy közvetve érintett 
szervezetet, hogy az eddiginél sokkal 
aktívabban segítsék e projektek gazdáit, 
mindenekelőtt a kezdeti szakaszban;

(7) megismétli, hogy az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedést célzó 
uniós stratégia célkitűzéseinek eléréséhez
szükségesnek tekintett projektek közös 
erőfeszítéseken és közös részvételen 
alapuló megvalósítása érdekében ezeket a 
pénzügyi eszközöket aktiválni kell; ezért 
felszólítja a Bizottságot és különösen az 
EBB-t, valamint az összes közvetlenül 
vagy közvetve érintett szervezetet, hogy az 
eddiginél sokkal aktívabban segítsék e 
projektek gazdáit, mindenekelőtt a kezdeti 
szakaszokban;

Or. en
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Módosítás 25
Antonio Cancian

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(7) megismétli, hogy az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedést célzó 
uniós stratégia célkitűzéseinek eléréséhez 
szükséges tekintett projektek megvalósítása 
érdekében ezeket a pénzügyi eszközöket 
aktiválni kell; ezért felszólítja a Bizottságot 
és különösen az EBB-t, valamint az összes 
közvetlenül vagy közvetve érintett 
szervezetet, hogy az eddiginél sokkal 
aktívabban segítsék e projektek gazdáit, 
mindenekelőtt a kezdeti szakaszban;

(7) megismétli, hogy az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedést célzó 
uniós stratégia célkitűzéseinek eléréséhez 
szükséges tekintett projektek megvalósítása 
érdekében ezeket a pénzügyi eszközöket 
aktiválni kell; ezért felszólítja a Bizottságot 
és különösen az EBB-t, valamint az összes 
közvetlenül vagy közvetve érintett 
szervezetet, hogy az eddiginél sokkal 
aktívabban segítsék e projektek gazdáit, 
mindenekelőtt a kezdeti szakaszban, és e 
tekintetben az ELENA-mechanizmushoz 
hasonló sikeres tapasztalatokat példaként 
kell követni, valamint hangsúlyosabbá 
kell tenni;

Or. it

Módosítás 26
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(8a) megállapítja azonban, hogy a köz- és 
magánszféra közötti partnerségek gyakran
nem kellően átláthatóak, és az állami 
beruházás, illetve a beruházás kimenetele 
ellenőrzésének időpontja között gyakran 
elfogadhatatlanul hosszú idő telik el; jobb 
módszereket kér az állami források köz- és 
magánszféra közötti partnerségekben 
történő felhasználásának folyamatos, 
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átlátható értékelésére, amelyek lehetővé 
teszik elsősorban a projekteket 
finanszírozó lakosság és más érdekelt 
harmadik személyek, úgy mint a kutatók 
általi ellenőrzést;

Or. en

Módosítás 27
Antonio Cancian

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(9) bízik abban, hogy a pénzügyi eszközök 
nagyobb mértékű stratégiai hasznosítása 
több, mint kedvező hatással lesz az európai 
gazdaságra, ugyanakkor fenntartja, hogy ez 
a hatás sajnálatos módon csak a rövid és 
középtávú projektekre fog korlátozódni; 
attól tart, hogy az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedést célzó uniós 
stratégia célkitűzéseinek megvalósításához 
szükséges projektekbe való beruházások 
nem valósulhatnak meg, mert túl 
kockázatosnak tűnnek a befektetők 
számára és mert nem állnak rendelkezésre 
közpénzek;

(9) bízik abban, hogy a pénzügyi eszközök 
nagyobb mértékű stratégiai hasznosítása 
több, mint kedvező hatással lesz az európai 
gazdaságra, ugyanakkor fenntartja, hogy ez 
a hatás sajnálatos módon csak a rövid és 
középtávú projektekre fog korlátozódni; 
attól tart, hogy az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedést célzó uniós 
stratégia célkitűzéseinek megvalósításához 
szükséges projektekbe való beruházások 
nem valósulhatnak meg, mert túl 
kockázatosnak tűnnek a befektetők 
számára és mert nem állnak rendelkezésre 
közpénzek; ezért kiemeli a pénzügyi 
eszközök magántőke számára fennálló 
katalizátorszerepét azáltal, hogy 
kockázatmegosztási mechanizmusokat 
hoznak létre, valamint csökkentik a 
befektetők kockázatérzékenységét;

Or. it

Módosítás 28
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
9 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

(9) bízik abban, hogy a pénzügyi eszközök 
nagyobb mértékű stratégiai hasznosítása 
több, mint kedvező hatással lesz az európai 
gazdaságra, ugyanakkor fenntartja, hogy ez 
a hatás sajnálatos módon csak a rövid és 
középtávú projektekre fog korlátozódni; 
attól tart, hogy az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedést célzó uniós 
stratégia célkitűzéseinek megvalósításához 
szükséges projektekbe való beruházások 
nem valósulhatnak meg, mert túl 
kockázatosnak tűnnek a befektetők 
számára és mert nem állnak rendelkezésre 
közpénzek;

(9) bízik abban, hogy a pénzügyi eszközök 
nagyobb mértékű stratégiai hasznosítása 
több, mint kedvező hatással lesz az európai 
gazdaságra, ugyanakkor fenntartja, hogy ez 
a hatás sajnálatos módon csak a rövid és 
középtávú projektekre fog korlátozódni; 
attól tart, hogy az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedést célzó hosszú távú
uniós stratégia célkitűzéseinek 
megvalósításához szükséges projektekbe 
való beruházások nem valósulhatnak meg, 
mert túl kockázatosnak tűnnek a befektetők 
számára és mert nem állnak rendelkezésre 
közpénzek; hangsúlyozza e tekintetben 
azon innovatívabb projektek előbbre 
sorolásának szükségességét, amelyek 
hozzá fognak járulni az Európai Unió 
hosszú távú politikai célkitűzéseihez, de 
amelyek esetében az új és fenntarthatóbb 
technológia alkalmazása nagyobb 
kockázati profilt teremt;

Or. en

Módosítás 29
Peter Skinner

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(9) bízik abban, hogy a pénzügyi eszközök 
nagyobb mértékű stratégiai hasznosítása 
több, mint kedvező hatással lesz az európai 
gazdaságra, ugyanakkor fenntartja, hogy ez 
a hatás sajnálatos módon csak a rövid és 
középtávú projektekre fog korlátozódni; 
attól tart, hogy az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedést célzó uniós 
stratégia célkitűzéseinek megvalósításához 
szükséges projektekbe való beruházások 
nem valósulhatnak meg, mert túl 

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)
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kockázatosnak tűnnek a befektetők 
számára és mert nem állnak rendelkezésre 
közpénzek;

Or. en

Módosítás 30
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(9a) üdvözli a több országot érintő európai 
kötvényeket, és megismétli, hogy ezek az 
eszközök – a szolidaritási megközelítés 
révén – hozzáférést fognak lehetővé tenni 
a kritikus uniós infrastruktúrák, köztük az 
energetikai infrastruktúra 
finanszírozásához;

Or. en

Módosítás 31
Evžen Tošenovský

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(10) ezért kéri a projektek finanszírozására 
szolgáló projektkötvényekre (project bond) 
vonatkozó kezdeményezés sürgős
végrehajtását és egy arra vonatkozó új 
kezdeményezés lehetőségének alapos 
értékelését, hogy az infrastruktúra 
finanszírozására európai kötvényeket 
bocsássanak ki, amelyekben az Európai 
Unió nyilvános kötvénykibocsátásán 
keresztül az Uniónak közvetlen 
tőkerészesedése lenne az infrastruktúrát 
érintő, közös érdekeket szolgáló és magas 

(10) ezért csak akkor kéri a projektek 
finanszírozására szolgáló 
projektkötvényekre (project bond) 
vonatkozó kezdeményezés végrehajtását, 
ha a kísérleti szakaszban – független 
elemzést és értékelést követően –
bebizonyosodik annak az eredeti 
célkitűzéseihez mért eredményessége; ha 
ez az értékelés és elemzés a kísérleti 
szakasz sikertelenségét bizonyítja, a 
kezdeményezést le kell állítani;
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európai hozzáadott értéket képviselő 
projektekben;

Or. en

Módosítás 32
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(10) ezért kéri a projektek finanszírozására 
szolgáló projektkötvényekre (project bond) 
vonatkozó kezdeményezés sürgős 
végrehajtását és egy arra vonatkozó új 
kezdeményezés lehetőségének alapos 
értékelését, hogy az infrastruktúra 
finanszírozására európai kötvényeket 
bocsássanak ki, amelyekben az Európai 
Unió nyilvános kötvénykibocsátásán 
keresztül az Uniónak közvetlen 
tőkerészesedése lenne az infrastruktúrát 
érintő, közös érdekeket szolgáló és magas 
európai hozzáadott értéket képviselő 
projektekben;

(10) ezért kéri a projektek finanszírozására 
szolgáló projektkötvényekre (project bond) 
vonatkozó kezdeményezés sürgős 
végrehajtását és egy arra vonatkozó új 
kezdeményezés lehetőségének alapos 
értékelését, hogy az infrastruktúra 
finanszírozására európai kötvényeket 
bocsássanak ki, amelyekben az Európai 
Unió nyilvános kötvénykibocsátásán 
keresztül az Uniónak közvetlen 
tőkerészesedése lenne az infrastruktúrát 
érintő, közös érdekeket szolgáló és magas 
európai hozzáadott értéket képviselő 
projektekben; megállapítja e tekintetben, 
hogy a projektkötvényekre vonatkozó 
kezdeményezésnek az EU 2020 
partnerségi megállapodás keretében 
fokozott demokratikus ellenőrzés hatálya 
alá tartozó, világos jogosultsági 
keretrendszert kell meghatároznia, hogy 
megfelelő eszközként szolgálhasson az EU 
társadalmi, éghajlati és környezetvédelmi 
célkitűzéseivel összhangban lévő 
fenntartható és anticiklikus beruházási 
programok eléréséhez, miközben 
katalizátorszerepet tölt be a magántőke 
hosszú távú projektek számára történő 
vonzóvá tétele céljából; kéri a 
projektkötvényekre vonatkozó 
kezdeményezés más ágazatokra való 
kiterjesztését, különösen a megújuló 
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energián és az épületek felújításán belül;

Or. en

Módosítás 33
Antonio Cancian

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(10) ezért kéri a projektek finanszírozására 
szolgáló projektkötvényekre (project bond) 
vonatkozó kezdeményezés sürgős 
végrehajtását és egy arra vonatkozó új 
kezdeményezés lehetőségének alapos 
értékelését, hogy az infrastruktúra 
finanszírozására európai kötvényeket 
bocsássanak ki, amelyekben az Európai 
Unió nyilvános kötvénykibocsátásán 
keresztül az Uniónak közvetlen 
tőkerészesedése lenne az infrastruktúrát 
érintő, közös érdekeket szolgáló és magas 
európai hozzáadott értéket képviselő 
projektekben;

(10) ezért kéri a projektek finanszírozására 
szolgáló projektkötvényekre (project bond) 
vonatkozó kezdeményezés sürgős 
végrehajtását és egy arra vonatkozó másik 
új kezdeményezés lehetőségének alapos 
értékelését, hogy az infrastruktúra 
finanszírozására európai kötvényeket 
bocsássanak ki, amelyekben az Európai 
Unió nyilvános kötvénykibocsátásán 
keresztül az Uniónak közvetlen 
tőkerészesedése lenne az infrastruktúrát 
érintő, közös érdekeket szolgáló és magas 
európai hozzáadott értéket képviselő 
projektekben;

Or. it

Módosítás 34
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(11) úgy véli, hogy az Európai Unió azzal, 
hogy egyedül vagy a tagállamokkal 
közösen közvetlen tőkerészesedéssel 
rendelkezne az infrastruktúrát érintő 
(hosszú távon megtérülő) projektekben, 
erőteljes jelzést küldene mind az állami és 

(11) úgy véli, hogy az Európai Unió azzal, 
hogy egyedül vagy a tagállamokkal 
közösen közvetlen tőkerészesedéssel 
rendelkezne az infrastruktúrát érintő 
(hosszú távon megtérülő) projektekben, 
erőteljes jelzést küldene mind az állami és 
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magánbefektetőknek, mind a 
pénzpiacoknak; úgy véli, hogy az EU 
befektetőként való részvétele garanciaként 
szolgálna a projekt megvalósítását illetően, 
fontos katalizátor- és fellendítő hatást 
váltva ki.

magánbefektetőknek, mind a 
pénzpiacoknak; úgy véli, hogy az EU 
befektetőként való részvételének 
biztosítania kell az Unió hosszú távú 
politikai célkitűzéseivel való összhangot, 
és garanciaként szolgálna a projekt 
megvalósítását illetően, fontos katalizátor-
és fellendítő hatást váltva ki.

Or. en

Módosítás 35
Krišjānis Kariņš

Véleménytervezet
11 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(11a) kéri az egységes feltételek 
bevezetését a vonatkozó kifizetésekre, 
könyvvizsgálatra és felügyeletre; úgy véli, 
hogy az egyértelmű felelősségi szintek 
meghatározása a tagállamok részére ezen 
pénzügyi eszközök bevezetése és 
felügyelete esetében a kihasználtság jobb 
hatékonyságához vezet;

Or. lv


