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Módosítás 14
Mojca Kleva

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A példa nélküli globális pénzügyi 
válság és gazdasági visszaesés súlyosan 
visszavetette a gazdasági növekedést és a 
pénzügyi stabilitást, és több tagállamban 
jelentősen rontotta a pénzügyi és gazdasági 
feltételeket.

(1) A példa nélküli globális pénzügyi 
válság és gazdasági visszaesés súlyosan 
visszavetette a gazdasági növekedést és a 
pénzügyi stabilitást, és több tagállamban 
jelentősen rontotta a pénzügyi, gazdasági 
és szociális feltételeket. 

Or. en

Módosítás 15
Dimitar Stoyanov

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Szerződés 122. cikkének (2) 
bekezdése alapján – amely előírja, hogy az 
általuk nem befolyásolható rendkívüli 
események folytán nehézségekkel küzdő 
vagy súlyos nehézségek komoly veszélye 
által fenyegetett tagállamok számára 
uniós pénzügyi támogatás nyújtható – az 
európai pénzügyi stabilizációs 
mechanizmus létrehozásáról szóló, 2010. 
május 11-i 407/2010/EU tanácsi rendelet 
létrehozott egy ilyen mechanizmust, amely 
az Unió pénzügyi stabilitásának
megőrzését szolgálja.

(3) A Szerződés 122. cikkének (2) 
bekezdése és az európai pénzügyi 
stabilizációs mechanizmus létrehozásáról 
szóló, 2010. május 11-i 407/2010/EU 
tanácsi rendelet alapján pénzügyi 
támogatás nyújtható a globális gazdasági 
válságból fakadó súlyos pénzügyi 
nehézségekkel küzdő tagállamok számára 
az Európai Unió pénzügyi stabilitásának 
megőrzése érdekében. 

Or. bg



PE483.747v01-00 4/29 AM\894215HU.doc

HU

Módosítás 16
Mojca Kleva

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 2011/77/EU és a 
2011/344/EU tanácsi végrehajtási határozat 
ilyen pénzügyi támogatást nyújtott 
Írország, illetve Portugália számára.

(4) A 2010. december 7-i 2011/77/EU 
tanácsi végrehajtási határozat és a 
2011. május 30-i 2011/344/EU tanácsi 
végrehajtási határozat Írországnak, illetve 
Portugáliának nyújtott ilyen pénzügyi 
támogatást.

Or. en

Módosítás 17
Mojca Kleva

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A 2009/102/EK, a 2009/290/EK és a 
2009/459/EK tanácsi határozat ilyen 
pénzügyi támogatást nyújtott 
Magyarország, Lettország, illetve Románia 
számára. 

(8) A 2008. november 4-i 2009/102/EK, a 
2009. január 20-i 2009/290/EK és a 
2009. május 6-i 2009/459/EK tanácsi 
határozat ilyen pénzügyi támogatást 
nyújtott Magyarország, Lettország, illetve 
Románia számára. 

Or. en

Módosítás 18
Danuta Maria Hübner

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az euróövezetbe tartozó 17 tagállam 
pénzügyminiszterei 2011. július 11-én 

(9) Az euróövezetbe tartozó 17 tagállam 
2012. február 2-án aláírta az európai 
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aláírták az európai stabilitási mechanizmus 
(ESM) létrehozásáról szóló szerződést. A 
tervek szerint 2013-tól az ESM látja el a 
jelenleg az európai pénzügyi stabilitási 
eszköz (EFSF) és az európai pénzügyi 
stabilizációs mechanizmus (EFSM) által 
végzett feladatokat. E rendeletnek ezért 
már figyelembe kell vennie ezt a jövőbeni 
mechanizmust.

stabilitási mechanizmus (ESM) 
létrehozásáról szóló szerződést. A tervek 
szerint az ESM 2012 júliusára hatályba 
lép, és ekkortól látja el a jelenleg az 
európai pénzügyi stabilitási eszköz (EFSF) 
és az európai pénzügyi stabilizációs 
mechanizmus (EFSM) által végzett 
feladatokat. E rendeletnek ezért már 
figyelembe kell vennie az ESM-et.

Or. en

Módosítás 19
Danuta Maria Hübner

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az Európai Tanács tagjainak 2012. 
január 30-i nyilatkozatában a tagállamok 
állam- és kormányfői sürgősen 
végrehajtandó intézkedésként jelölték meg 
az Európai Beruházási Bank 
infrastrukturális támogatásainak 
megerősítését, és felhívták a Tanácsot, a 
Bizottságot és az Európai Beruházási 
Bankot, hogy vegyék fontolóra az EBB 
növekedést támogató fellépéseit fokozó 
lehetőségeket, és tegyenek megfelelő 
ajánlásokat, többek között arra 
vonatkozóan, hogy milyen módon tudná 
növelni az uniós költségvetés az EBB-
csoport finanszírozási képességeit. E 
rendelet célja, hogy a jelenlegi válság 
kezelésével összefüggésben eleget tegyen 
ennek a felkérésnek.

Or. en

Módosítás 20
Mojca Kleva
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Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az említett problémák enyhítése, az 
operatív programok és projektek 
végrehajtásának felgyorsítása és a 
gazdasági fellendülés előmozdítása 
érdekében helyénvaló, hogy a pénzügyi 
stabilitás vonatkozásában komoly 
nehézségekkel küzdő és ennek kapcsán a 
fent említett pénzügyi támogatási 
mechanizmusok valamelyikét igénybe 
vevő tagállamok irányító hatóságai 
operatív programjaik pénzügyi forrásaiból 
olyan kockázatmegosztó eszközöket is 
létrehozhassanak, amelyek kölcsönei, 
garanciái vagy egyéb finanszírozási 
megoldásai az operatív programok 
keretében tervezett projekteket és 
műveleteket támogatják.

(13) Az említett problémák enyhítése, az 
operatív programok és projektek 
végrehajtásának felgyorsítása és a 
gazdasági fellendülés előmozdítása 
érdekében helyénvaló, hogy a pénzügyi 
stabilitás vonatkozásában komoly 
nehézségekkel küzdő és ennek kapcsán a 
fent említett pénzügyi támogatási 
mechanizmusok valamelyikét igénybe 
vevő tagállamok irányító hatóságai 
operatív programjaik pénzügyi forrásaiból 
olyan kockázatmegosztó eszközöket is 
létrehozhassanak, amelyek kölcsönei, 
garanciái vagy egyéb finanszírozási 
megoldásai az operatív programok 
keretében tervezett projekteket és 
műveleteket támogatják. Emellett az 
érintett tagállamokbeli gazdasági 
fellendülés és munkahelyteremtés 
szempontjából fontos és az Európa 2020 
stratégia célkitűzéseivel összhangban álló 
infrastrukturális és termelési beruházások 
is támogathatók.

Or. en

Módosítás 21
Crescenzio Rivellini

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az említett problémák enyhítése, az 
operatív programok és projektek 
végrehajtásának felgyorsítása és a 
gazdasági fellendülés előmozdítása 
érdekében helyénvaló, hogy a pénzügyi 
stabilitás vonatkozásában komoly 
nehézségekkel küzdő és ennek kapcsán a 

(13) Az említett problémák enyhítése, az
operatív programok és projektek 
végrehajtásának felgyorsítása és a 
gazdasági fellendülés előmozdítása 
érdekében helyénvaló, hogy minden 
tagállam irányító hatóságai operatív 
programjaik pénzügyi forrásaiból olyan 
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fent említett pénzügyi támogatási 
mechanizmusok valamelyikét igénybe 
vevő tagállamok irányító hatóságai 
operatív programjaik pénzügyi forrásaiból 
olyan kockázatmegosztó eszközöket is 
létrehozhassanak, amelyek kölcsönei, 
garanciái vagy egyéb finanszírozási 
megoldásai az operatív programok 
keretében tervezett projekteket és 
műveleteket támogatják.

kockázatmegosztó eszközöket is 
létrehozhassanak, amelyek kölcsönei, 
garanciái vagy egyéb finanszírozási 
megoldásai az operatív programok 
keretében tervezett projekteket és 
műveleteket támogatják. Ezenkívül az 
érintett tagállamokbeli gazdasági 
fellendülés és munkahelyteremtés 
szempontjából fontos infrastrukturális és 
kkv-projektek is támogathatók.

Or. en

Indokolás

A kockázatmegosztó eszköz felállításának lehetőségét nem szabad azon tagállamokra 
korlátozni, amelyek megfelelnek „a 77. cikk (2) bekezdése szerinti feltételek valamelyikének”, 
azaz amelyek valamely uniós mechanizmusból támogatásban részesülnek.

Módosítás 22
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Megelőzendő annak kockázatát, 
hogy más tagállamok olyan helyzetbe 
kerüljenek, hogy kérelmezniük kell a 
pénzügyi stabilizációs mechanizmusokhoz 
való hozzáférést, eltérést kell biztosítani a 
Stabilitási és Növekedési Paktum 
esetében, amely lehetővé teszi a gazdasági 
fellendülés és a munkahelyteremtés 
szempontjából különösen fontosnak 
tekintett projektek nemzeti 
társfinanszírozását.

Or. it

Indokolás

A módosítás hangsúlyozza, hogy strukturálisan is kezelni kell a likviditás sok tagállamban 
fennálló hiányát a kiadások terén nyújtott teljesítmény javításának biztosítása érdekében, 
elkerülve ezáltal a tagállamok rendelkezésére álló forrásokat esetlegesen erodáló drasztikus 
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intézkedések szükségességét.

Módosítás 23
Mojca Kleva

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A jelenlegi gazdasági és pénzügyi 
válság miatt szükséges gyors 
reakcióképesség biztosítása érdekében 
célszerű, hogy a Bizottság az ilyen 
kockázatmegosztó eszközöket az 
1605/2002/EK, Euratom rendelet 54. cikke 
(2) bekezdésének megfelelően hajtsa végre.

(16) A jelenlegi gazdasági, pénzügyi és 
szociális válság miatt szükséges gyors 
reakcióképesség biztosítása érdekében 
célszerű, hogy a Bizottság az ilyen 
kockázatmegosztó eszközöket az 
1605/2002/EK, Euratom rendelet 54. cikke 
(2) bekezdésének megfelelően hajtsa végre.

Or. en

Módosítás 24
Danuta Maria Hübner

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
16 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16b) A Bizottságtól a kockázatmegosztó 
eszközben való részvételt kérő 
tagállamnak írásbeli kérelmében 
egyértelműen ki kell fejtenie, miért véli 
úgy, hogy rá az 1083/2006/EK rendelet 
77. cikkének (2) bekezdése szerinti 
támogathatósági feltételek valamelyike 
érvényes, és kérelméhez az adott 
támogathatósági feltétel teljesülésének 
bizonyítására mellékelnie kell az 
1083/2006/EK rendelet által előírt 
valamennyi információt. A kérelmező 
tagállamnak kérelmében meg kell jelölnie 
a kohéziós politikai eszközökből 
társfinanszírozott programokat (benyújtva 
a javasolt projektek és finanszírozási 
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szükségletek konkrét listáját) és a 2012-es 
és 2013-as allokációk e programokra 
szánt azon részét, amelyet ki kíván vonni a 
programokból annak érdekében, hogy azt 
a kockázatmegosztó eszközbe helyezze át. 
Ezért szükséges, hogy a tagállam kérelmét 
legkésőbb 2013. szeptember 30-ig juttassa 
el a Bizottsághoz annak érdekében, hogy 
a Bizottság legkésőbb 2013. december 31-
ig határozatot fogadjon el a kérelmező 
tagállam kockázatmegosztó eszközben 
való részvételéről. Emellett a Bizottság 
által a tagállami kérelemről hozott 
határozatot megelőzően az 1083/2006/EK 
rendelet 33. cikkének (2) bekezdése szerint 
felül kell vizsgálni és egyidejűleg 
módosítani kell az ERFA és a Kohéziós 
Alap keretébe tartozó, vonatkozó operatív 
programokat.

Or. en

Módosítás 25
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
16 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16b) A Bizottságtól a kockázatmegosztó 
eszközben való részvételt kérő 
tagállamnak írásbeli kérelmében 
egyértelműen ki kell fejtenie, hogy miért 
véli úgy, hogy rá az 1083/2006/EK 
rendelet 77. cikkének (2) bekezdése 
szerinti támogathatósági feltételek 
valamelyike érvényes, és kérelméhez az 
adott támogathatósági feltétel 
teljesülésének bizonyítására mellékelnie 
kell az e rendelet által előírt valamennyi 
szükséges információt. Mindazon 
műveletek esetében, amelyek nem képezik 
az 1083/2006/EK rendelet 41. cikke 
szerinti bizottsági határozat tárgyát, a 
tagállamnak kérelmébe bele kell foglalnia 
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az 1083/2006/EK rendelet 40. cikkében 
előírt információkat. Az olyan műveleteket 
érintő kérelmeket, illetve a kérelmek olyan 
műveleteket érintő részeit, amelyek nem 
tartoznak egy vagy több meglévő, az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapból 
vagy a Kohéziós Alapból 
társfinanszírozott operatív program 
körébe, az 1083/2006/EK rendelet 11. 
cikkében említett partnerekkel 
együttműködve kell elkészíteni. A 
kérelmező tagállamnak kérelmében meg 
kell jelölnie a kohéziós politikai 
eszközökből társfinanszírozott 
programokat (benyújtva a javasolt 
projektek és finanszírozási szükségletek 
konkrét listáját) és a 2012-es és 2013-as 
allokációk e programokra szánt azon 
részét, amelyet a kockázatmegosztó 
eszközhöz kíván rendelni. Ezért szükséges, 
hogy a tagállam kérelmét legkésőbb 2013. 
augusztus 31-ig juttassa el a Bizottsághoz 
annak érdekében, hogy a Bizottság 
legkésőbb 2013. december 31-ig 
határozatot fogadjon el a kérelmező 
tagállam kockázatmegosztó eszközben 
való részvételéről. A Bizottság által a 
tagállami kérelemről hozott határozatot 
követően szükséges továbbá az ERFA-hoz 
és a Kohéziós Alaphoz tartozó operatív 
programoknak az 1083/2006/EK rendelet 
33. cikkének (2) bekezdése szerinti 
felülvizsgálata és módosítása.

Or. en

Indokolás

Az előadó által javasolt 7. módosításon alapul.

Módosítás 26
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
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16 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16c) A valamely kockázatmegosztó 
eszközből támogatható, kiválasztott 
tevékenységeknek vagy az 1083/2006/EK 
rendelet 41. cikke szerinti bizottsági 
határozat tárgyát képező 
nagyprojekteknek vagy egyéb, az ERFA-
ból vagy – amennyiben a projektek 
finanszírozása a magánberuházó által 
viselendő beruházási költségek 
tekintetében nem elegendő – a Kohéziós 
Alapból társfinanszírozott és azok egy 
vagy több operatív programjába tartozó 
projekteknek kell lenniük. A kiválasztott 
tevékenységek ezenkívül – a 
kockázatmegosztó eszközben 
rendelkezésre álló források függvényében 
– olyan tevékenységek is lehetnek, 
amelyek hozzájárulnak a kérelmező 
tagállam nemzeti stratégiai 
referenciakeretében és a kohézióra 
vonatkozó közösségi stratégiai 
iránymutatásokban meghatározott 
célkitűzésekhez, és amelyek jellegüknél 
fogva hozzájárulhatnak a növekedés 
támogatásához és erősíthetik a gazdasági 
fellendülést. Végezetül, a 
kockázatmegosztó eszköz az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapból vagy a 
Kohéziós Alapból társfinanszírozott 
operatív programok egy részének vagy 
egészének átprogramozásából adódó 
műveletek finanszírozására is 
felhasználható, figyelembe véve az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapról 
szóló 1080/2006/EK rendeletnek az 
energiahatékonyságba és a megújuló 
energiaforrásokba való lakásberuházások 
támogathatósága tekintetében történő 
módosításáról szóló 397/2009/EK 
rendeletben rögzített beruházási 
lehetőségeket, valamint összhangban az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapról 
szóló 1080/2006/EK rendeletnek a 
marginalizált közösségeket segítő, 
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lakásberuházási intézkedések 
támogathatósága tekintetében történő
módosításáról szóló 437/2010/EU 
rendelettel. Az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból vagy a Kohéziós 
Alapból társfinanszírozott egy vagy több 
meglévő operatív program alá nem tartozó 
műveletekre rendelkezésre álló pénzügyi 
allokációkat az ilyen operatív programok 
részét képező műveletek finanszírozását 
követően fennmaradó összegekre kell 
korlátozni. 

Or. en

Indokolás

Az előadó által javasolt 8. módosításon alapul. Az ERFA és a Kohéziós Alap keretében 
meglévő programok részét képező műveletek számára elsőbbséget kell biztosítani a 
kockázatmegosztó eszköz keretében történő finanszírozáshoz való hozzáférés tekintetében. 
Emellett lehetővé kell tenni, hogy az operatív programok átprogramozásából adódó projektek 
is részesülhessenek az eszközből, tekintettel a megújuló energiaforrások, az 
energiahatékonyság és a szociális lakások területén fennálló beruházási lehetőségekre, 
amelyek hozzájárulhatnak az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek megvalósításához.

Módosítás 27
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
16 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16e) A Bizottságnak ellenőriznie kell, 
hogy a kérelmező tagállam által 
megküldött információ helyes-e, és így a 
tagállam kérelme indokolt-e, továbbá 
felhatalmazást kell kapnia arra, hogy 
négy hónapon belül határozatot hozzon a 
kérelmező tagállam kockázatmegosztó 
eszközben való részvételének konkrét 
feltételeiről. Ugyanakkor biztosítani kell, 
hogy egy létrehozott kockázatmegosztó 
eszközből való finanszírozásra csak azok a 
projektek lehessenek jogosultak, amelyek 
bizonyíthatóan kedvező hatással vannak a 
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helyi gazdaságra és munkaerőpiacra, és 
amelyek esetében vagy az Európai 
Beruházási Bank, vagy a nemzeti vagy 
nemzetközi közigazgatási szerv vagy adott 
esetben a magánjog alapján működő, 
közfeladatot ellátó szerv kedvező 
finanszírozási határozatot hozott. Az 
átláthatóság és a jogbiztonság érdekében 
a Bizottság határozatát közzé kell tenni az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Or. en

Indokolás

Az előadó által javasolt 10. módosításon alapul. Biztosítani kell, hogy a kockázatmegosztó 
eszközből részesülő projektek pozitívan hozzájáruljanak a helyi gazdaságok és 
munkaerőpiacok fejlődéséhez.

Módosítás 28
Mojca Kleva

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
16 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16f) Az e rendelet által bevezetett 
kockázatmegosztó eszköz válságkezelő 
rendeltetése és jellege, a nemzetközi 
piacokat sújtó, példa nélküli válság, 
valamint a több tagállam pénzügyi 
stabilitását súlyosan károsító gazdasági 
visszaesés miatt, amely a reálgazdaságot, 
a munkaerőpiacot és az állampolgárokat 
érintő hatások ellensúlyozása érdekében 
gyors reagálást tesz szükségessé, indokolt, 
hogy e rendelet az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában való közzétételt 
követő napon lépjen hatályba.

Or. en
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Módosítás 29
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
16 g preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16g) Az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapról szóló 1080/2006/EK rendeletnek 
az energiahatékonyságba és a megújuló 
energiaforrásokba való lakásberuházások 
támogathatósága tekintetében történő 
módosításáról szóló 397/2009/EK 
rendelettel, valamint az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapról szóló 
1080/2006/EK rendeletnek a marginalizált 
közösségeket segítő, lakásberuházási 
intézkedések támogathatósága 
tekintetében történő módosításáról szóló 
437/2010/EU rendelettel összhangban, 
továbbá tekintettel a kohézióra vonatkozó 
közösségi stratégiai iránymutatásokról 
szóló 2006/702/EK tanácsi határozat 
1.1.3. pontjára, preferenciális hozzáférést 
kell biztosítani a kockázatmegosztó 
eszközön keresztül történő 
finanszírozáshoz a marginalizált 
közösségeket segítő, lakásberuházási 
intézkedésekből álló projektek és az 
energiahatékonyságot – például az 
épületek energiahatékonyságát –, 
valamint az alacsony energiaintenzitású 
fejlesztési modellek és a megújuló 
energiaforrások terjesztését előmozdító 
projektek számára, mivel ezek az 
élvonalba emelhetik az érintett 
tagállamokat, és ezáltal erősíthetik a 
versenyhelyzetüket, hozzájárulva egyúttal 
az Európa 2020 stratégia intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
irányuló célkitűzéseinek 
megvalósításához.

Or. en
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Módosítás 30
Danuta Maria Hübner

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 2 pont
1083/2006/EK rendelet
36 cikk – 2 a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 36. cikk a következő (2a) 
bekezdéssel egészül ki:

(2) A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„36a. cikk

Kockázatmegosztó eszköz
(1) E cikk alkalmazásában 
kockázatmegosztó eszköz az a pénzügyi 
eszköz (kölcsön, garancia vagy egyéb 
pénzügyi eszköz), amely egy 
meghatározott kockázat teljes vagy 
részleges fedezetét garantálja, adott 
esetben megállapodás szerinti 
ellentételezés fejében.

„(2a) A 77. cikk (2) bekezdése szerinti 
feltételek valamelyikének megfelelő 
tagállamok a 19. és a 20. cikkben említett 
pénzügyi allokációk egy részét olyan 
kockázatmegosztó eszköz számára is 
rendelkezésre bocsáthatják, amelyet a 
Bizottság az Európai Beruházási Bankkal 
vagy – az Európai Beruházási Bankra, 
illetve általa alkalmazottakhoz hasonló 
feltételek mellett – az 1605/2002/EK, 
Euratom tanácsi rendelet 54. cikke (2) 
bekezdésének c) pontja szerinti megfelelő 
garanciákat nyújtó nemzeti vagy 
nemzetközi közszektorbeli szervekkel vagy 
a magánjog hatálya alá tartozó, 
közfeladatot ellátó szervekkel kötött 
megállapodás szerint hoz létre annak 
érdekében, hogy biztosítsa a 
kockázatmegosztó eszköz keretében 
nyújtott garanciák és kölcsönök, valamint 
egyéb finanszírozási megoldások 
céltartalékait, illetve forrásait.

(2) A 77. cikk (2) bekezdése szerinti 
feltételek valamelyikének megfelelő 
tagállamok a 19. és a 20. cikkben említett 
pénzügyi allokációk egy részét olyan 
kockázatmegosztó eszköz számára is 
rendelkezésre bocsáthatják, amelyet a 
Bizottság az Európai Beruházási Bankkal 
vagy – az Európai Beruházási Bankra, 
illetve általa alkalmazottakhoz hasonló
feltételek mellett – az 1605/2002/EK, 
Euratom tanácsi rendelet 54. cikke (2) 
bekezdésének c) pontja szerinti megfelelő 
garanciákat nyújtó nemzeti vagy 
nemzetközi közszektorbeli szervekkel vagy 
a magánjog hatálya alá tartozó, 
közfeladatot ellátó szervekkel kötött 
megállapodás szerint hoz létre annak 
érdekében, hogy biztosítsa a 
kockázatmegosztó eszköz keretében 
nyújtott garanciák és kölcsönök, valamint 
egyéb finanszírozási megoldások 
céltartalékait, illetve forrásait.

(3) A (2) bekezdésben említett 
együttműködési megállapodásnak 
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különösen az alábbiakra vonatkozó 
szabályokat kell tartalmaznia: 
a) az uniós hozzájárulás teljes összege és 
rendelkezésre bocsátásának ütemezése;
b) a vagyonkezelői számlára vonatkozó, a 
szerződő végrehajtó szerv által 
meghatározandó feltételek;
c) az uniós hozzájárulás felhasználására 
vonatkozó támogathatósági kritériumok, a 
pontos kockázatmegosztás szerződő 
végrehajtó szerv által biztosítandó 
részletei (a tőkeáttételt is beleértve), 
valamint az általa nyújtandó garanciák;
d) az eszköz árazása a kockázati ráhagyást 
és az eszköz valamennyi igazgatási 
költségének fedezését is figyelembe véve;
e) az eszköz hatálya alá tartozó 
projektjavaslatokra vonatkozó kérelmezési 
és jóváhagyási eljárás;
f) az eszköz rendelkezésre állási időszaka 
és a jelentéstételi követelmények.
Arra kell törekedni, hogy a szerződő 
végrehajtó szerv által az együttműködési 
megállapodásban vállalt pontos 
kockázatmegosztás (tőkeáttétel) átlagosan 
a kockázatmegosztó eszközhöz való uniós 
hozzájárulás legalább 1,5-szeresét kitegye.
A kockázatmegosztó eszköz 
finanszírozását részfolyósításokkal kell 
biztosítani, a kockázatmegosztó eszköz 
konkrét műveletekhez kapcsolódó 
kölcsön- és garancianyújtási ütemtervével 
összhangban.

Ilyen kockázatmegosztó eszköz kizárólag 
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból 
vagy a Kohéziós Alapból társfinanszírozott 
műveletek finanszírozását szolgáló 
kölcsönök és garanciák, valamint egyéb 
finanszírozási megoldások céljára
használható fel, az 56. cikk hatályán kívül 
eső kiadások tekintetében.

(4) A kockázatmegosztó eszköz kizárólag 
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból 
vagy a Kohéziós Alapból társfinanszírozott 
műveletek finanszírozására használható 
fel az 54. cikk (5) bekezdésétől eltérően 
azon beruházási költségek tekintetében, 
amelyek az állami támogatásokról szóló 
uniós szabályok szerint nem vehetők 
figyelembe az 55. cikk szerinti 
támogatható kiadásként, sem pedig a 2. 
cikk (5) bekezdésében meghatározott 



AM\894215HU.doc 17/29 PE483.747v01-00

HU

közkiadásként.
Felhasználható továbbá olyan műveletek 
finanszírozására, amelyek hozzájárulnak 
a kérelmező tagállam nemzeti stratégiai 
referenciakeretében és a kohézióra 
vonatkozó közösségi stratégiai 
iránymutatásokban1 meghatározott 
célkitűzésekhez, és amelyek az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
irányuló uniós stratégiához a legnagyobb 
hozzáadott értéket adják.

A Bizottság a kockázatmegosztó eszközt az 
1605/2002/EK, Euratom rendelet 54. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban 
közvetett centralizált irányítással hajtja 
végre.

(5) A Bizottság a kockázatmegosztó 
eszközt az 1605/2002/EK, Euratom 
rendelet 54. és 56. cikkével összhangban 
közvetett centralizált irányítással hajtja 
végre. 

A kockázatmegosztó eszköz 
finanszírozását részfolyósításokkal kell 
biztosítani, a kockázatmegosztó eszköz 
konkrét műveletekhez kapcsolódó 
kölcsön- és garancianyújtási ütemtervével 
összhangban.

(6) A kockázatmegosztó eszközből 
támogatásra pályázó, arra jogosult 
tagállamnak írásbeli kérelmet legkésőbb 
2013. augusztus 31-ig kell a Bizottsághoz 
benyújtania. A tagállam kérelmében 
megadja az alábbiak megállapításához 
szükséges valamennyi információt:
a) teljesíti a 77. cikk (2) bekezdésének a), 
b) vagy c) pontjában említett feltételek 
egyikét valamely tanácsi határozatra vagy 
e tényt bizonyító más jogi aktusra való 
hivatkozás révén;
b) az ERFA-ból vagy a Kohéziós Alapból 
társfinanszírozott programok jegyzéke és 
a 2012-es és 2013-as allokációk 
programokra szánt része, amelyet ki kíván 
vonni a programokból annak érdekében, 
hogy azt a kockázatmegosztó eszközhöz 
rendelje;
c) a javasolt projektek (4) bekezdés 
szerinti jegyzéke és a 2012-es és 2013-as 
allokációk azon része, amelyet ki kíván 
vonni a programokból annak érdekében, 
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hogy azt a kockázatmegosztó eszközhöz 
rendelje;
d) a 18. cikk (2) bekezdése szerinti 
kohéziós politikai allokáción belül 
kizárólag saját javára fordítható összeg és 
azon összeg megjelölése, amely a 75. cikk 
(1) bekezdése szerint kizárólag a 2012-es 
és 2013-as uniós költségvetési 
kötelezettségvállalásokból különíthető el a 
kockázatmegosztó eszköz céljaira;

Az érintett tagállam kérését a Bizottsághoz 
nyújtja be, amely végrehajtási aktussal 
elfogadott határozatban ismerteti egyrészt a 
létrehozott rendszert – annak biztosítása 
érdekében, hogy a rendelkezésre bocsátott 
összeget kizárólag azon tagállam javára 
lehessen felhasználni, amely azt a 18. cikk 
(2) bekezdésének megfelelő kohéziós 
politikai pénzügyi allokációjából nyújtja –, 
másrészt a kockázatmegosztó eszközre 
vonatkozó feltételeket. E feltételek
legalább az alábbiakra terjednek ki:

(7) A Bizottság a tagállami kérelem 
indokoltságának vizsgálata után négy 
hónapon belül végrehajtási aktussal 
elfogadott határozatban ismerteti egyrészt a 
létrehozott rendszert – annak biztosítása 
érdekében, hogy a rendelkezésre bocsátott 
összeget kizárólag azon tagállam javára 
lehessen felhasználni, amely azt a 18. cikk 
(2) bekezdésének megfelelő kohéziós 
politikai pénzügyi allokációjából nyújtja –, 
másrészt a kérelmező tagállam
kockázatmegosztó eszközben való 
részvételének konkrét feltételeit. A konkrét
feltételek különösen az alábbiakra 
terjednek ki:

a) nyomon követhetőség és elszámolás, a 
források felhasználására, valamint a 
monitoring- és kontrollrendszerekre 
vonatkozó információk; valamint

a) nyomon követhetőség és elszámolás, a 
források felhasználására, a fizetési 
feltételekre, valamint a monitoring- és 
kontrollrendszerekre vonatkozó 
információk; 

b) a díjak, valamint az egyéb igazgatási és 
irányítási költségek struktúrája.

b) a díjak, valamint az egyéb igazgatási és 
irányítási költségek struktúrája;

c) a finanszírozásban részesíthető 
projektek indikatív jegyzéke, és
d) a rendelkezésre álló tagállami 
allokációból a kockázatmegosztó eszközbe 
allokálható uniós hozzájárulás maximális 
összege, valamint a gyakorlati 
végrehajtáshoz szükséges 
részletkifizetések.
A Bizottság határozatát közzé kell tenni az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában.
A tagállami kérelem elbírálásakor a 
Bizottság biztosítja, hogy egy létrehozott 
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kockázatmegosztó eszközből való 
finanszírozásra csak azok a projektek 
lehessenek jogosultak, amelyek esetében 
vagy az Európai Beruházási Bank, vagy a 
nemzeti vagy nemzetközi közigazgatási 
szerv vagy a magánjog alapján működő, 
közfeladatot ellátó szerv kedvező 
finanszírozási határozatot hozott.
(8) A (7) bekezdésben említett bizottsági 
határozatot az ERFA és a Kohéziós Alap 
szerinti operatív program 33. cikk (2) 
bekezdése szerinti felülvizsgálatának kell 
megelőznie.

A kockázatmegosztó eszköz pénzügyi 
allokációira szigorú korlátok érvényesek, 
és nem teremthetnek függő 
kötelezettségeket az uniós költségvetés 
vagy az érintett tagállam számára.

(9) A kockázatmegosztó eszköz pénzügyi 
allokációira szigorú korlátok érvényesek, 
és nem haladhatják meg a kérelmező 
tagállam számára a 2007–2013 közötti 
időszakra az ERFA és a Kohéziós Alap 
tekintetében biztosított és a 28. cikk (3) 
bekezdésének b) pontjával összhangban 
jóváhagyott indikatív összes allokáció 
10%-át. Az e cikk (4) bekezdésének 
második albekezdésében foglalt projektek 
rendelkezésére álló pénzügyi allokációk a 
(4) bekezdés első albekezdésében említett 
műveletek finanszírozása után 
megmaradó összegekre korlátozódnak. A 
(7) bekezdésben említett határozatban 
meghatározott teljes uniós hozzájáruláson 
felül az Unió kockázatmegosztó eszközben 
való részvétele nem teremthet semmilyen 
további függő kötelezettséget sem az uniós 
költségvetés, sem az érintett tagállam 
számára.

Amennyiben a tagállam továbbra is 
megfelel a 77. cikk (2) bekezdésében
meghatározott feltételeknek, úgy a 
kockázatmegosztó eszközből finanszírozott 
művelet befejezése után fennmaradó 
összegek az érintett tagállam kérésére az 
eszköz keretében újra felhasználhatók. Ha 
a tagállam már nem felel meg a 
feltételeknek, akkor a fennmaradó összeg a 
költségvetési rendelet 18. cikke szerinti 
címzett bevételnek minősül. Az érintett 
tagállam kérésére az e címzett bevételből 
fedezhető kötelezettségvállalási 

(10) Amennyiben a tagállam továbbra is 
megfelel a 77. cikk (2) bekezdésének a), b) 
és c) pontjában meghatározott 
feltételeknek, úgy a kockázatmegosztó 
eszközből finanszírozott művelet 
befejezése után visszafolyó vagy 
fennmaradó összegek az érintett tagállam 
kérésére az eszköz keretében újra 
felhasználhatók. Ha a tagállam már nem 
felel meg a feltételek egyikének sem, akkor 
a visszafolyó vagy fennmaradó összeg a 
költségvetési rendelet 18. cikke szerinti 
címzett bevételnek minősül. Az érintett 
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előirányzatokat a következő évben 
hozzáadják az érintett tagállam kohéziós 
politikai pénzügyi allokációjához.”

tagállam kérésére az e címzett bevételből 
fedezhető kötelezettségvállalási 
előirányzatokat a következő évben 
hozzáadják az érintett tagállam kohéziós 
politikai pénzügyi allokációjához.”

Or. en

Módosítás 31
Crescenzio Rivellini

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 2 pont
1083/2006/EK rendelet
36 cikk – 2 a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 36. cikk a következő (2a) 
bekezdéssel egészül ki:

(2) A 36. cikk a következő (2a) 
bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A 77. cikk (2) bekezdése szerinti 
feltételek valamelyikének megfelelő
tagállamok a 19. és a 20. cikkben említett 
pénzügyi allokációk egy részét olyan 
kockázatmegosztó eszköz számára is 
rendelkezésre bocsáthatják, amelyet a 
Bizottság az Európai Beruházási Bankkal 
vagy – az Európai Beruházási Bankra, 
illetve általa alkalmazottakhoz hasonló 
feltételek mellett – az 1605/2002/EK, 
Euratom tanácsi rendelet 54. cikke (2) 
bekezdésének c) pontja szerinti megfelelő 
garanciákat nyújtó nemzeti vagy 
nemzetközi közszektorbeli szervekkel vagy 
a magánjog hatálya alá tartozó, 
közfeladatot ellátó szervekkel kötött 
megállapodás szerint hoz létre annak 
érdekében, hogy biztosítsa a 
kockázatmegosztó eszköz keretében 
nyújtott garanciák és kölcsönök, valamint 
egyéb finanszírozási megoldások 
céltartalékait, illetve forrásait.

„(2a) A tagállamok a 19. és a 20. cikkben 
említett pénzügyi allokációk egy részét 
olyan kockázatmegosztó eszköz számára is 
rendelkezésre bocsáthatják, amelyet a 
Bizottság az Európai Beruházási Bankkal 
vagy – az Európai Beruházási Bankra, 
illetve általa alkalmazottakhoz hasonló 
feltételek mellett – az 1605/2002/EK, 
Euratom tanácsi rendelet 54. cikke (2) 
bekezdésének c) pontja szerinti megfelelő 
garanciákat nyújtó nemzeti vagy 
nemzetközi közszektorbeli szervekkel vagy 
a magánjog hatálya alá tartozó, 
közfeladatot ellátó szervekkel kötött 
megállapodás szerint hoz létre annak 
érdekében, hogy biztosítsa a 
kockázatmegosztó eszköz keretében 
nyújtott garanciák és kölcsönök, valamint 
egyéb finanszírozási megoldások 
céltartalékait, illetve forrásait.

Ilyen kockázatmegosztó eszköz kizárólag 
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból 
vagy a Kohéziós Alapból társfinanszírozott 

Ilyen kockázatmegosztó eszköz kizárólag 
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból 
vagy a Kohéziós Alapból társfinanszírozott 
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műveletek finanszírozását szolgáló 
kölcsönök és garanciák, valamint egyéb 
finanszírozási megoldások céljára
használható fel, az 56. cikk hatályán kívül 
eső kiadások tekintetében. 

műveletek finanszírozását szolgáló 
kölcsönök és garanciák, valamint egyéb 
finanszírozási megoldások, illetve az 
érintett tagállamokbeli gazdasági 
fellendülés és munkahelyteremtés 
szempontjából fontos infrastrukturális és 
kkv-projektek céljára használható fel.

A Bizottság a kockázatmegosztó eszközt az 
1605/2002/EK, Euratom rendelet 54. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban 
közvetett centralizált irányítással hajtja 
végre. 

A Bizottság a kockázatmegosztó eszközt az 
1605/2002/EK, Euratom rendelet 54. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban 
közvetett centralizált irányítással hajtja 
végre. 

A kockázatmegosztó eszköz 
finanszírozását részfolyósításokkal kell 
biztosítani, a kockázatmegosztó eszköz 
konkrét műveletekhez kapcsolódó kölcsön-
és garancianyújtási ütemtervével 
összhangban.

A kockázatmegosztó eszköz 
finanszírozását részfolyósításokkal kell 
biztosítani, a kockázatmegosztó eszköz 
konkrét műveletekhez kapcsolódó kölcsön-
és garancianyújtási ütemtervével 
összhangban.

Az érintett tagállam kérését a Bizottsághoz 
nyújtja be, amely végrehajtási aktussal 
elfogadott határozatban ismerteti egyrészt a 
létrehozott rendszert – annak biztosítása 
érdekében, hogy a rendelkezésre bocsátott 
összeget kizárólag azon tagállam javára 
lehessen felhasználni, amely azt a 18. cikk 
(2) bekezdésének megfelelő kohéziós 
politikai pénzügyi allokációjából nyújtja –, 
másrészt a kockázatmegosztó eszközre 
vonatkozó feltételeket. E feltételek 
legalább az alábbiakra terjednek ki:

Az érintett tagállam kérésére a Bizottság 
az érintett tagállam kérelmével 
összhangban végrehajtási aktussal 
elfogadott határozatban ismerteti egyrészt a 
létrehozott rendszert – annak biztosítása 
érdekében, hogy a rendelkezésre bocsátott 
összeget kizárólag azon tagállam javára 
lehessen felhasználni, amely azt a 18. cikk 
(2) bekezdésének megfelelő kohéziós 
politikai pénzügyi allokációjából nyújtja –, 
másrészt a kockázatmegosztó eszközre 
vonatkozó feltételeket. E feltételek 
legalább az alábbiakra terjednek ki:

a) nyomon követhetőség és elszámolás, a 
források felhasználására, valamint a 
monitoring- és kontrollrendszerekre 
vonatkozó információk; valamint

a) nyomon követhetőség és elszámolás, a 
források felhasználására, valamint a 
monitoring- és kontrollrendszerekre 
vonatkozó információk; valamint

b) a díjak, valamint az egyéb igazgatási és 
irányítási költségek struktúrája. 

b) a díjak, valamint az egyéb igazgatási és 
irányítási költségek struktúrája. 

A kockázatmegosztó eszköz pénzügyi 
allokációira szigorú korlátok érvényesek, 
és nem teremthetnek függő 
kötelezettségeket az uniós költségvetés 
vagy az érintett tagállam számára.

A kockázatmegosztó eszköz pénzügyi 
allokációira szigorú korlátok érvényesek, 
és nem teremthetnek függő 
kötelezettségeket az uniós költségvetés 
vagy az érintett tagállam számára.

Amennyiben a tagállam továbbra is 
megfelel a 77. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott feltételeknek, úgy a

A kockázatmegosztó eszközből 
finanszírozott művelet befejezése után 
fennmaradó összegek az érintett tagállam 
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kockázatmegosztó eszközből finanszírozott 
művelet befejezése után fennmaradó 
összegek az érintett tagállam kérésére az 
eszköz keretében újra felhasználhatók. Ha 
a tagállam már nem felel meg a 
feltételeknek, akkor a fennmaradó összeg 
a költségvetési rendelet 18. cikke szerinti 
címzett bevételnek minősül. Az érintett 
tagállam kérésére az e címzett bevételből 
fedezhető kötelezettségvállalási 
előirányzatokat a következő évben 
hozzáadják az érintett tagállam kohéziós 
politikai pénzügyi allokációjához.”

kérésére az eszköz keretében a 2007–2013 
közötti programozási időszak végéig újra 
felhasználhatók vagy a költségvetési 
rendelet 18. cikke szerinti címzett 
bevételnek minősülnek. Az érintett 
tagállam kérésére az e címzett bevételből 
fedezhető kötelezettségvállalási 
előirányzatokat a következő évben 
hozzáadják az érintett tagállam kohéziós 
politikai pénzügyi allokációjához.”

Or. en

Indokolás

A jelenlegi gazdasági válsággal összefüggésben minden tagállam nehézségekkel szembesül a 
jelenleg szűkös állami pénzügyi forrásokat kiegészítő magántőke vonzása tekintetében. A 
javaslatot ezért nemcsak az uniós pénzügyi támogatásban részesülő országokra, hanem 
minden tagállamra alkalmazni kell. Az egyéb (a Bizottság indokolásában javasolt) 
infrastrukturális projektek és a kkv-projektek bevonása lehetővé tenné, hogy ne kelljen 
módosítani a vonatkozó operatív programokat. 

Módosítás 32
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 2 pont
1083/2006/EK rendelet
36 cikk – 2 a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 36. cikk a következő (2a) 
bekezdéssel egészül ki:

(2) A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„36a. cikk

Kockázatmegosztó eszköz
(1) E cikk alkalmazásában 
kockázatmegosztó eszköz az a pénzügyi 
eszköz (kölcsön, garancia vagy egyéb 
pénzügyi eszköz), amely egy 
meghatározott kockázat teljes vagy 
részleges fedezetét garantálja, adott 
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esetben megállapodás szerinti 
ellentételezés fejében.

„(2a) A 77. cikk (2) bekezdése szerinti 
feltételek valamelyikének megfelelő 
tagállamok a 19. és a 20. cikkben említett 
pénzügyi allokációk egy részét olyan 
kockázatmegosztó eszköz számára is 
rendelkezésre bocsáthatják, amelyet a
Bizottság az Európai Beruházási Bankkal 
vagy – az Európai Beruházási Bankra, 
illetve általa alkalmazottakhoz hasonló 
feltételek mellett – az 1605/2002/EK, 
Euratom tanácsi rendelet 54. cikke (2) 
bekezdésének c) pontja szerinti megfelelő 
garanciákat nyújtó nemzeti vagy 
nemzetközi közszektorbeli szervekkel vagy 
a magánjog hatálya alá tartozó, 
közfeladatot ellátó szervekkel kötött
megállapodás szerint hoz létre annak 
érdekében, hogy biztosítsa a 
kockázatmegosztó eszköz keretében 
nyújtott garanciák és kölcsönök, valamint 
egyéb finanszírozási megoldások 
céltartalékait, illetve forrásait.

(2) A 77. cikk (2) bekezdésének a), b) és c) 
pontja szerinti feltételek valamelyikének 
megfelelő tagállamok a 19. és a 20. 
cikkben említett pénzügyi allokációk egy 
részét olyan kockázatmegosztó eszköz 
számára is rendelkezésre bocsáthatják, 
amelyet a Bizottság vagy az Európai 
Beruházási Bankkal, vagy – az Európai 
Beruházási Bankra, illetve általa 
alkalmazottakhoz hasonló feltételek mellett 
– az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi 
rendelet 54. cikke (2) bekezdésének c) 
pontja szerinti megfelelő garanciákat 
nyújtó nemzeti vagy nemzetközi 
közszektorbeli szervekkel vagy a magánjog 
hatálya alá tartozó, közfeladatot ellátó 
szervekkel (a továbbiakban: szerződő 
végrehajtó szerv) kötendő együttműködési
megállapodás révén hoz létre annak 
érdekében, hogy biztosítsa a 
kockázatmegosztó eszköz keretében 
nyújtott garanciák és kölcsönök, valamint 
egyéb finanszírozási megoldások 
céltartalékait, illetve forrásait.

(3) A (2) bekezdésben említett 
együttműködési megállapodásnak 
különösen az alábbiakra vonatkozó 
szabályokat kell tartalmaznia: 
a) az uniós hozzájárulás teljes összege és 
rendelkezésre bocsátásának ütemezése;

b) a vagyonkezelői számlára vonatkozó, a 
szerződő végrehajtó szerv által 
meghatározandó feltételek;
c) az uniós hozzájárulás felhasználására 
vonatkozó támogathatósági kritériumok, a 
pontos kockázatmegosztás szerződő 
végrehajtó szerv által biztosítandó 
részletei (a tőkeáttételt is beleértve), 
valamint az általa nyújtandó garanciák;
d) az eszköz árazása a kockázati ráhagyást 
és az eszköz valamennyi igazgatási 
költségének fedezését is figyelembe véve;
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e) az eszköz hatálya alá tartozó 
projektjavaslatokra vonatkozó kérelmezési 
és jóváhagyási eljárás, ideértve a költség-
haszon elemzést, amely kiterjed  a 
kockázatelemzésre, valamint az érintett 
ágazatot és a tagállam és/vagy régió 
társadalmi-gazdasági helyzetét érintő 
várható hatásokra;
f) az eszköz rendelkezésre állási időszaka 
és a jelentéstételi követelmények.

Arra kell törekedni, hogy a szerződő 
végrehajtó szerv által az együttműködési 
megállapodásban vállalt pontos 
kockázatmegosztás (tőkeáttétel) átlagosan 
a kockázatmegosztó eszközhöz való uniós 
hozzájárulás legalább 1,5-szeresét kitegye.
A kockázatmegosztó eszköz 
finanszírozását részfolyósításokkal kell 
biztosítani, a kockázatmegosztó eszköz 
konkrét műveletekhez kapcsolódó 
kölcsön- és garancianyújtási ütemtervével 
összhangban.

Ilyen kockázatmegosztó eszköz kizárólag 
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból 
vagy a Kohéziós Alapból társfinanszírozott 
műveletek finanszírozását szolgáló 
kölcsönök és garanciák, valamint egyéb 
finanszírozási megoldások céljára 
használható fel, az 56. cikk hatályán kívül 
eső kiadások tekintetében.

(4) A kockázatmegosztó eszköz az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapból vagy a 
Kohéziós Alapból társfinanszírozott 
műveletek céljára használható fel az 54. 
cikk (5) bekezdésétől eltérően azon 
beruházási költségek tekintetében, 
amelyek az állami támogatásokról szóló 
uniós szabályok szerint nem vehetők 
figyelembe az 55. cikk szerinti 
támogatható kiadásként, sem pedig a 2. 
cikk (5) bekezdésében meghatározott 
közkiadásként.
Felhasználható továbbá olyan műveletek 
finanszírozására, amelyek hozzájárulnak 
a kérelmező tagállam nemzeti stratégiai 
referenciakeretében és a kohézióra 
vonatkozó közösségi stratégiai 
iránymutatásokban1 meghatározott 
célkitűzésekhez, és amelyek az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
irányuló uniós stratégiához a legnagyobb 
hozzáadott értéket adják.
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Emellett az eszköz az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból vagy a Kohéziós 
Alapból társfinanszírozott operatív 
program egészének vagy részeinek 
átprogramozásából adódó műveletek 
finanszírozására is felhasználható, 
figyelembe véve az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK 
rendeletnek az energiahatékonyságba és a 
megújuló energiaforrásokba való 
lakásberuházások támogathatósága 
tekintetében történő módosításáról szóló 
397/2009/EK rendeletben rögzített 
beruházási lehetőségeket, valamint 
összhangban az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK 
rendeletnek a marginalizált közösségeket 
segítő, lakásberuházási intézkedések 
támogathatósága tekintetében történő 
módosításáról szóló 437/2010/EU 
rendelettel.

A Bizottság a kockázatmegosztó eszközt az 
1605/2002/EK, Euratom rendelet 54. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban 
közvetett centralizált irányítással hajtja 
végre.

(5) A Bizottság a kockázatmegosztó 
eszközt az 1605/2002/EK, Euratom 
rendelet 54. cikkével és 56. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban közvetett 
centralizált irányítással hajtja végre. 

A kockázatmegosztó eszköz 
finanszírozását részfolyósításokkal kell 
biztosítani, a kockázatmegosztó eszköz 
konkrét műveletekhez kapcsolódó 
kölcsön- és garancianyújtási ütemtervével 
összhangban.

(6) A kockázatmegosztó eszközből 
támogatásra pályázó, arra jogosult 
tagállamnak írásbeli kérelmet legkésőbb 
2013. augusztus 31-ig kell a Bizottsághoz 
benyújtania. A tagállam kérelmében 
megadja az alábbiak megállapításához 
szükséges valamennyi információt:
a) teljesíti a 77. cikk (2) bekezdésének a), 
b) vagy c) pontjában említett feltételek 
egyikét valamely tanácsi határozatra vagy 
e tényt bizonyító más jogi aktusra való 
hivatkozás révén;
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b) az ERFA-ból vagy a Kohéziós Alapból 
társfinanszírozott programok jegyzéke és 
a programokra szánt 2012-es és 2013-as 
allokációk azon része, amelyet a 
kockázatmegosztó eszközbe kíván 
áthelyezni;
c) a javasolt projektek (4) bekezdés 
szerinti jegyzéke és a 2012-es és 2013-as 
allokációk azon része, amelyet a 
kockázatmegosztó eszközbe kíván 
áthelyezni;
d) a 18. cikk (2) bekezdése szerinti 
kohéziós politikai allokáción belül 
kizárólag saját javára fordítható összeg és 
azon összeg megjelölése, amely a 75. cikk 
(1) bekezdése szerint kizárólag a 2012-es 
és 2013-as uniós költségvetési 
kötelezettségvállalásokból különíthető el a 
kockázatmegosztó eszköz céljaira;
e) a 41. cikk szerinti bizottsági határozat 
tárgyát nem képező műveletek esetében a 
40. cikkben előírt információk;
f) az olyan műveleteket érintő kérelmek, 
illetve a kérelmek olyan műveleteket 
érintő részei esetében, amelyek nem 
tartoznak egy vagy több, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapból vagy a 
Kohéziós Alapból társfinanszírozott 
operatív program körébe, annak 
igazolása, hogy a kérelmet a 11. cikkben 
említett partnerekkel együttműködésben 
készítették el. 

Az érintett tagállam kérését a Bizottsághoz 
nyújtja be, amely végrehajtási aktussal 
elfogadott határozatban ismerteti egyrészt a 
létrehozott rendszert – annak biztosítása 
érdekében, hogy a rendelkezésre bocsátott 
összeget kizárólag azon tagállam javára 
lehessen felhasználni, amely azt a 18. cikk 
(2) bekezdésének megfelelő kohéziós 
politikai pénzügyi allokációjából nyújtja –, 
másrészt a kockázatmegosztó eszközre 
vonatkozó feltételeket. E feltételek 
legalább az alábbiakra terjednek ki:

(7) A Bizottság a tagállami kérelem 
indokoltságának a benyújtott információk 
alapján történő vizsgálata után négy 
hónapon belül végrehajtási aktussal 
elfogadott határozatban ismerteti egyrészt a 
létrehozott rendszert – annak biztosítása 
érdekében, hogy a rendelkezésre bocsátott 
összeget kizárólag azon tagállam javára 
lehessen felhasználni, amely azt a 18. cikk 
(2) bekezdésének megfelelő kohéziós 
politikai pénzügyi allokációjából nyújtja –, 
másrészt a kérelmező tagállam
kockázatmegosztó eszközben való 
részvételének konkrét feltételeit. A konkrét
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feltételek különösen az alábbiakra 
terjednek ki:

a) nyomon követhetőség és elszámolás, a 
források felhasználására, valamint a 
monitoring- és kontrollrendszerekre 
vonatkozó információk; valamint

a) nyomon követhetőség, demokratikus 
ellenőrzés és elszámolás, a források 
felhasználására, a fizetési feltételekre,
valamint a monitoring- és 
kontrollrendszerekre vonatkozó 
információk; 

b) a díjak, valamint az egyéb igazgatási és 
irányítási költségek struktúrája.

b) a díjak, valamint az egyéb igazgatási és 
irányítási költségek struktúrája;

c) a finanszírozásban részesíthető 
projektek indikatív jegyzéke, és

d) a rendelkezésre álló tagállami 
allokációból a kockázatmegosztó eszközbe 
allokálható uniós hozzájárulás maximális 
összege, valamint a gyakorlati 
végrehajtáshoz szükséges 
részletkifizetések.
A Bizottság határozatát közzé kell tenni az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában.

A tagállami kérelem elbírálásakor a 
Bizottság biztosítja, hogy egy létrehozott 
kockázatmegosztó eszközből való 
finanszírozásra csak azok a projektek 
lehessenek jogosultak, amelyek 
bizonyítottan kedvező hatással vannak a 
helyi gazdaságra és munkaerőpiacra, és 
amelyek esetében vagy az Európai 
Beruházási Bank, vagy a nemzeti vagy 
nemzetközi közigazgatási szerv vagy a 
magánjog alapján működő, közfeladatot 
ellátó szerv kedvező finanszírozási 
határozatot hozott.
(8) A (7) bekezdésben említett bizottsági 
határozatot az ERFA és a Kohéziós Alap 
szerinti operatív program 33. cikk (2) 
bekezdése szerinti felülvizsgálatának kell 
megelőznie.

A kockázatmegosztó eszköz pénzügyi 
allokációira szigorú korlátok érvényesek, 
és nem teremthetnek függő 
kötelezettségeket az uniós költségvetés 

(9) A kockázatmegosztó eszköz pénzügyi 
allokációira szigorú korlátok érvényesek,
és nem haladhatják meg a kérelmező 
tagállam számára a 2007–2013 közötti 
időszakra az ERFA és a Kohéziós Alap 
tekintetében biztosított és a 28. cikk (3) 
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vagy az érintett tagállam számára. bekezdésének b) pontjával összhangban 
jóváhagyott indikatív összes allokáció 
10%-át. Az e cikk (4) bekezdésének 
második albekezdésében foglalt projektek 
rendelkezésére álló pénzügyi allokációk a 
(4) bekezdés első albekezdésében említett 
műveletek finanszírozása után 
megmaradó összegekre korlátozódnak. A 
(7) bekezdésben említett határozatban 
meghatározott teljes uniós hozzájáruláson 
felül az Unió kockázatmegosztó eszközben 
való részvétele nem teremthet semmilyen 
további függő kötelezettséget sem az uniós 
költségvetés, sem az érintett tagállam 
számára.

Amennyiben a tagállam továbbra is 
megfelel a 77. cikk (2) bekezdésében
meghatározott feltételeknek, úgy a 
kockázatmegosztó eszközből finanszírozott 
művelet befejezése után fennmaradó 
összegek az érintett tagállam kérésére az 
eszköz keretében újra felhasználhatók. Ha 
a tagállam már nem felel meg a 
feltételeknek, akkor a fennmaradó összeg a 
költségvetési rendelet 18. cikke szerinti 
címzett bevételnek minősül. Az érintett 
tagállam kérésére az e címzett bevételből 
fedezhető kötelezettségvállalási 
előirányzatokat a következő évben 
hozzáadják az érintett tagállam kohéziós 
politikai pénzügyi allokációjához.”

(10) Amennyiben a tagállam továbbra is 
megfelel a 77. cikk (2) bekezdésének a), b) 
és c) pontjában meghatározott 
feltételeknek, úgy a kockázatmegosztó 
eszközből finanszírozott művelet 
befejezése után fennmaradó összegek az 
érintett tagállam kérésére az eszköz 
keretében újra felhasználhatók. Ha a 
tagállam már nem felel meg a feltételek 
egyikének sem, akkor a fennmaradó összeg 
a költségvetési rendelet 18. cikke szerinti 
címzett bevételnek minősül. Az érintett 
tagállam kérésére az e címzett bevételből 
fedezhető kötelezettségvállalási 
előirányzatokat a következő évben 
hozzáadják az érintett tagállam kohéziós 
politikai pénzügyi allokációjához.

_______________
1 Lásd: A Tanács 2006. október 6-i 
2006/702/EK határozata a kohézióra 
vonatkozó közösségi stratégiai 
iránymutatásokról, HL L 291., 
2006.10.21., 11. o.”

Or. en

Indokolás

Az előadó által javasolt 13. módosításon alapul. Meg kell előzni a negatív társadalmi-
gazdasági hatásokkal járó projekteket. A partnerség elvét és a demokratikus ellenőrzést 
alkalmazni kell. A kockázatmegosztó eszközből részesülő azon projekteket, amelyek eddig a 
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kohéziós politika keretébe tartozó programok részét képezték, nem lenne indokolt kivonni 
ezekből a programokból. Az operatív programok átprogramozásából eredő projekteknek 
támogathatónak kell lenniük, tekintettel a megújuló energiába, az energiahatékonyságba és a 
szociális lakásokba való beruházásokra.


