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Módosítás 19
Enrique Calvet Chambon, Ulla Tørnæs

Rendeletre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

az Európai Stratégiai Beruházási Alapról, 
valamint az 1291/2013/EU és az 
1316/2013/EU rendelet módosításáról

az Európai Stratégiai Beruházási Tervről, 
valamint az 1291/2013/EU és az 
1316/2013/EU rendelet módosításáról

Or. es

Indokolás

Az „alap” elnevezés nem egészen helytálló, találóbb lenne azt „tervnek” nevezni. E
módosítási javaslat elfogadása esetében a jogszabály teljes szövegét az új megnevezésnek 
megfelelően kellene módosítani.

Módosítás 20
Mara Bizzotto

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A gazdasági és pénzügyi válság az 
Unión belüli beruházások szintjének 
csökkenéséhez vezetett. A beruházások a 
2007. évi csúcs óta megközelítőleg 15 %-
kal estek vissza. Az Unió főként a 
gazdasági jövőt illető piaci bizonytalanság 
és a tagállamok költségvetési korlátai 
következtében szenved a beruházások 
hiányától. Az elmaradó beruházások 
lassítják a gazdaság helyreállását és 
negatívan hatnak a munkahelyteremtésre, a 

(1) A gazdasági és pénzügyi válság az 
Unión belüli beruházások szintjének 
csökkenéséhez vezetett. A beruházások a 
2007. évi csúcs óta megközelítőleg 15 %-
kal estek vissza. Az Unió a belső piacra 
még mindig jellemző szabályozási 
aszimmetriák, a gazdasági jövőt illető piaci 
bizonytalanság, a megszorító politikák és a 
tagállamok szigorú, a trojka által előírt
költségvetési korlátai következtében 
szenved a beruházások hiányától. Az 
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hosszú távú növekedési kilátásokra és a 
versenyképességre.

elmaradó beruházások lassítják a 
fogyasztást, a gazdaság helyreállását és 
negatívan hatnak a munkahelyteremtésre, a 
hosszú távú növekedési kilátásokra és a 
versenyképességre.

Or. it

Módosítás 21
Jérôme Lavrilleux

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A gazdasági és pénzügyi válság az 
Unión belüli beruházások szintjének 
csökkenéséhez vezetett. A beruházások a 
2007. évi csúcs óta megközelítőleg 15 %-
kal estek vissza. Az Unió főként a 
gazdasági jövőt illető piaci bizonytalanság 
és a tagállamok költségvetési korlátai 
következtében szenved a beruházások 
hiányától. Az elmaradó beruházások 
lassítják a gazdaság helyreállását és 
negatívan hatnak a munkahelyteremtésre, a 
hosszú távú növekedési kilátásokra és a 
versenyképességre.

(1) A gazdasági és pénzügyi válság az 
Unión belüli beruházások szintjének 
csökkenéséhez vezetett. A beruházások a 
2007. évi csúcs óta megközelítőleg 15 %-
kal estek vissza. Az Unió főként a 
gazdasági jövőt illető piaci bizonytalanság 
és a tagállamok és a területi egységek
költségvetési korlátai következtében 
szenved a beruházások hiányától. Az 
elmaradó beruházások lassítják a gazdaság 
helyreállását és negatívan hatnak a 
munkahelyteremtésre, a hosszú távú 
növekedési kilátásokra és a 
versenyképességre.

Or. fr

Módosítás 22
Jérôme Lavrilleux

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A gazdasági és pénzügyi válság az (1) A gazdasági és pénzügyi válság az 
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Unión belüli beruházások szintjének 
csökkenéséhez vezetett. A beruházások a 
2007. évi csúcs óta megközelítőleg 15 %-
kal estek vissza. Az Unió főként a 
gazdasági jövőt illető piaci bizonytalanság 
és a tagállamok költségvetési korlátai 
következtében szenved a beruházások 
hiányától. Az elmaradó beruházások 
lassítják a gazdaság helyreállását és 
negatívan hatnak a munkahelyteremtésre, a 
hosszú távú növekedési kilátásokra és a 
versenyképességre.

Unión belüli beruházások szintjének 
csökkenéséhez vezetett. A beruházások a 
2007. évi csúcs óta megközelítőleg 15 %-
kal estek vissza. Az Unió főként a 
gazdasági jövőt illető piaci bizonytalanság 
és a tagállamok költségvetési korlátai 
következtében szenved a beruházások 
hiányától. Az elmaradó beruházások 
lassítják a gazdaság helyreállását és 
negatívan hatnak a munkahelyteremtésre, a 
hosszú távú növekedési kilátásokra, a 
szociális modellek megőrzésére és a 
versenyképességre.

Or. fr

Módosítás 23
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A gazdasági és pénzügyi válság az 
Unión belüli beruházások szintjének 
csökkenéséhez vezetett. A beruházások a 
2007. évi csúcs óta megközelítőleg 15 %-
kal estek vissza. Az Unió főként a 
gazdasági jövőt illető piaci bizonytalanság 
és a tagállamok költségvetési korlátai 
következtében szenved a beruházások 
hiányától. Az elmaradó beruházások 
lassítják a gazdaság helyreállását és 
negatívan hatnak a munkahelyteremtésre, a 
hosszú távú növekedési kilátásokra és a 
versenyképességre.

(1) A gazdasági és pénzügyi válság, 
valamint a gazdasági kormányzás hibái az 
Unión belüli beruházások szintjének 
csökkenéséhez vezettek. A beruházások a 
2007. évi csúcs óta megközelítőleg 15 %-
kal estek vissza. Az Unió főként a 
gazdasági jövőt illető piaci bizonytalanság 
és a tagállamok költségvetési korlátai 
következtében szenved a célzott minőségi 
beruházások hiányától. Az elmaradó 
beruházások lassítják a gazdaság 
helyreállását és negatívan hatnak a 
munkahelyteremtésre, a hosszú távú 
növekedési kilátásokra és a 
versenyképességre.

Or. en
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Módosítás 24
Paloma López Bermejo

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A gazdasági és pénzügyi válság az 
Unión belüli beruházások szintjének 
csökkenéséhez vezetett. A beruházások a 
2007. évi csúcs óta megközelítőleg 15 %-
kal estek vissza. Az Unió főként a 
gazdasági jövőt illető piaci bizonytalanság 
és a tagállamok költségvetési korlátai 
következtében szenved a beruházások 
hiányától. Az elmaradó beruházások 
lassítják a gazdaság helyreállását és 
negatívan hatnak a munkahelyteremtésre, a 
hosszú távú növekedési kilátásokra és a 
versenyképességre.

(1) A gazdasági és pénzügyi válság az 
Unión belüli beruházások szintjének 
csökkenéséhez vezetett. A beruházások a 
2007. évi csúcs óta megközelítőleg 15 %-
kal estek vissza. Az Unió főként a 
keresletet csökkentő és a gazdasági jövőt 
illető piaci bizonytalanságot növelő 
megszorító politikák, többek között az 
alacsonyabb bérek és közkiadások, 
valamint a Stabilitási és Növekedési 
Paktum előírásai miatt a tagállamokra 
nehezedő költségvetési korlátok, illetőleg
annak következtében szenved a 
beruházások hiányától, hogy az EKB 
elzárkózik az államkötvény-piacokon 
történő határozott beavatkozástól. Az 
elmaradó beruházások lassítják a gazdaság 
helyreállását és negatívan hatnak a 
munkahelyteremtésre és a hosszú távú 
növekedési kilátásokra.

Or. en

Módosítás 25
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A gazdasági és pénzügyi válság az 
Unión belüli beruházások szintjének 
csökkenéséhez vezetett. A beruházások a 
2007. évi csúcs óta megközelítőleg 15 %-
kal estek vissza. Az Unió főként a 

(1) A gazdasági és pénzügyi válság az 
Unión belüli beruházások szintjének 
csökkenéséhez vezetett. A beruházások a 
2007. évi csúcs óta megközelítőleg 15 %-
kal estek vissza. Az Unió főként a 
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gazdasági jövőt illető piaci bizonytalanság 
és a tagállamok költségvetési korlátai 
következtében szenved a beruházások 
hiányától. Az elmaradó beruházások 
lassítják a gazdaság helyreállását és 
negatívan hatnak a munkahelyteremtésre, a 
hosszú távú növekedési kilátásokra és a 
versenyképességre.

gazdasági jövőt illető piaci bizonytalanság 
és a tagállamok költségvetési korlátai 
következtében szenved a beruházások 
hiányától. Az elmaradó beruházások 
visszafogják a gazdaság helyreállását és 
negatívan hatnak a munkahelyteremtésre, a 
hosszú távú növekedési kilátásokra, a 
versenyképességre és a megfelelő szociális 
biztonsági háló fenntartásának 
lehetőségére, ami néhány tagállamban 
pedig abszolút szegénységet eredményez.

Or. it

Módosítás 26
Ulrike Trebesius

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A gazdasági és pénzügyi válság az 
Unión belüli beruházások szintjének 
csökkenéséhez vezetett. A beruházások a 
2007. évi csúcs óta megközelítőleg 15 %-
kal estek vissza. Az Unió főként a 
gazdasági jövőt illető piaci bizonytalanság 
és a tagállamok költségvetési korlátai 
következtében szenved a beruházások 
hiányától. Az elmaradó beruházások 
lassítják a gazdaság helyreállását és 
negatívan hatnak a munkahelyteremtésre, a 
hosszú távú növekedési kilátásokra és a 
versenyképességre.

(1) A gazdasági és pénzügyi válság az 
Unión belüli beruházások szintjének 
csökkenéséhez vezetett. A beruházások a 
2007. évi csúcs óta megközelítőleg 15 %-
kal estek vissza. Az Unió főként a 
strukturális problémák, a fenntarthatatlan 
hiány és a gazdasági jövőt illető piaci 
bizonytalanság és a tagállamok 
költségvetési korlátai következtében 
szenved a beruházások hiányától. Az 
elmaradó beruházások lassítják a gazdaság 
helyreállását és negatívan hatnak a 
munkahelyteremtésre, a hosszú távú 
növekedési kilátásokra és a 
versenyképességre.

Or. en

Módosítás 27
Maria João Rodrigues
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Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az állami beruházások megfelelő 
szintje elengedhetetlen a közjavak 
finanszírozásához, a rendkívül alacsony 
szintű magánberuházások ösztönzéséhez, 
és új minőségi munkahelyek 
létrehozásához.

Or. en

Módosítás 28
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alap (ESBA) meglévő uniós forrásokon 
alapul majd, és nem növeli az új 
közforrások mennyiségét, eltekintve az 
EBB-től érkező extra 5 milliárd eurótól.

Or. en

Módosítás 29
Maria João Rodrigues

Rendeletre irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapnak kiemelt figyelmet kell fordítania 
a válságtól még leginkább szenvedő 
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tagállamok és régiók azon projektjeire, 
amelyek célja a különbségek csökkentése, 
különösen a munkanélküliség és a 
foglalkoztatási szint tekintetében. Az 
európai beruházási stratégiában a 
megfelelő szintű, új minőségi 
foglalkoztatás létrehozása iránti igénnyel 
kiemelten kell foglalkozni, amelyhez az 
Európai Stratégiai Beruházási Alapnak 
hozzá kell járulnia. 

Or. en

Módosítás 30
Guillaume Balas

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Átfogó fellépésre van szükség az 
elmaradó beruházások teremtette ördögi 
kör megszüntetésére. A strukturális 
reformok és a költségvetési 
felelősségvállalás fontos előfeltételei a 
beruházások ösztönzésének. Ezek az 
előfeltételek a beruházásfinanszírozás új 
lendületével együtt hozzájárulhatnak egy 
kedvező folyamat kialakításához, 
amelyben a beruházási projektek 
támogatják a foglalkoztatást és a keresletet, 
és a növekedési potenciál tartós 
emelkedéséhez vezetnek.

(2) Átfogó fellépésre van szükség az 
elmaradó beruházások teremtette ördögi 
kör megszüntetésére. Túl sokáig 
hivatkoztak a strukturális reformokra és a 
költségvetési felelősségvállalásra a 
beruházások szükséges ösztönzésének 
visszaszorítása érdekében. A
beruházásfinanszírozás fellendítésével 
párhuzamosan a gazdasági, adóügyi, 
szociális és költségvetési politikák 
összehangolása hozzájárulhat egy 
kedvező folyamat kialakításához, 
amelyben a beruházási projektek 
támogatják a foglalkoztatást és a keresletet, 
és a növekedési potenciál tartós 
emelkedéséhez vezetnek.

Or. fr

Módosítás 31
Csaba Sógor
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Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Átfogó fellépésre van szükség az 
elmaradó beruházások teremtette ördögi 
kör megszüntetésére. A strukturális 
reformok és a költségvetési 
felelősségvállalás fontos előfeltételei a 
beruházások ösztönzésének. Ezek az 
előfeltételek a beruházásfinanszírozás új 
lendületével együtt hozzájárulhatnak egy 
kedvező folyamat kialakításához, 
amelyben a beruházási projektek 
támogatják a foglalkoztatást és a 
keresletet, és a növekedési potenciál tartós 
emelkedéséhez vezetnek.

(2) Átfogó fellépésre van szükség az 
elmaradó beruházások teremtette ördögi 
kör megszüntetésére. A strukturális 
reformok és a költségvetési 
felelősségvállalás fontos előfeltételei a 
beruházások ösztönzésének. Ezek az 
előfeltételek a beruházásfinanszírozás új 
lendületével együtt hozzájárulhatnak egy 
kedvező folyamat kialakításához, 
amelyben a beruházási projektek 
munkahelyeket teremtenek, növelik a 
keresletet, és a növekedési potenciál tartós 
emelkedéséhez vezetnek.

Or. en

Módosítás 32
Jérôme Lavrilleux

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Átfogó fellépésre van szükség az 
elmaradó beruházások teremtette ördögi 
kör megszüntetésére. A strukturális 
reformok és a költségvetési 
felelősségvállalás fontos előfeltételei a 
beruházások ösztönzésének. Ezek az 
előfeltételek a beruházásfinanszírozás új 
lendületével együtt hozzájárulhatnak egy 
kedvező folyamat kialakításához, 
amelyben a beruházási projektek 
támogatják a foglalkoztatást és a keresletet, 
és a növekedési potenciál tartós 
emelkedéséhez vezetnek.

(2) Átfogó fellépésre van szükség az 
elmaradó beruházások teremtette ördögi 
kör megszüntetésére. A strukturális 
reformok és a költségvetési 
felelősségvállalás fontos előfeltételei a 
beruházások egészséges alapokon történő
ösztönzésének, valamint a stabil és 
fenntartható növekedés előmozdításának. 
Ezek az előfeltételek a 
beruházásfinanszírozás új lendületével 
együtt hozzájárulhatnak egy kedvező 
folyamat kialakításához, amelyben a 
beruházási projektek támogatják a 
foglalkoztatást és a keresletet, és a 
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növekedési potenciál tartós emelkedéséhez 
vezetnek.

Or. fr

Módosítás 33
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Átfogó fellépésre van szükség az 
elmaradó beruházások teremtette ördögi 
kör megszüntetésére. A strukturális 
reformok és a költségvetési 
felelősségvállalás fontos előfeltételei a 
beruházások ösztönzésének. Ezek az 
előfeltételek a beruházásfinanszírozás új 
lendületével együtt hozzájárulhatnak egy 
kedvező folyamat kialakításához, 
amelyben a beruházási projektek 
támogatják a foglalkoztatást és a 
keresletet, és a növekedési potenciál tartós 
emelkedéséhez vezetnek.

(2) Átfogó fellépésre van szükség az 
elmaradó beruházások teremtette ördögi 
kör megszüntetésére. Beruházási 
projektekre van szükség, amelyek a 
leginkább érintett régiókra irányulnak, és 
a társadalom számára hozzáadott értékkel 
rendelkeznek, amennyiben segítenek a 
közép- és hosszú távú foglalkoztatás és 
kereslet támogatásában, illetve annak 
létrehozásában.

Or. en

Módosítás 34
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Átfogó fellépésre van szükség az 
elmaradó beruházások teremtette ördögi 
kör megszüntetésére. A strukturális 
reformok és a költségvetési 

(2) Átfogó fellépésre van szükség az 
elmaradó beruházások teremtette ördögi 
kör megszüntetésére. A strukturális 
reformok és a költségvetési 
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felelősségvállalás fontos előfeltételei a 
beruházások ösztönzésének. Ezek az 
előfeltételek a beruházásfinanszírozás új 
lendületével együtt hozzájárulhatnak egy 
kedvező folyamat kialakításához, 
amelyben a beruházási projektek 
támogatják a foglalkoztatást és a
keresletet, és a növekedési potenciál tartós 
emelkedéséhez vezetnek.

felelősségvállalás fontos előfeltételei a 
beruházások ösztönzésének. Ezek az 
előfeltételek a beruházásfinanszírozás új 
lendületével együtt hozzájárulhatnak egy 
kedvező folyamat kialakításához, 
amelyben a beruházási projektek minőségi
munkahelyeket és keresletet teremtenek, 
és a növekedési potenciál tartós 
emelkedéséhez vezetnek.

Or. en

Módosítás 35
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Átfogó fellépésre van szükség az 
elmaradó beruházások teremtette ördögi 
kör megszüntetésére. A strukturális 
reformok és a költségvetési 
felelősségvállalás fontos előfeltételei a 
beruházások ösztönzésének. Ezek az 
előfeltételek a beruházásfinanszírozás új 
lendületével együtt hozzájárulhatnak egy 
kedvező folyamat kialakításához, 
amelyben a beruházási projektek 
támogatják a foglalkoztatást és a keresletet, 
és a növekedési potenciál tartós 
emelkedéséhez vezetnek.

(2) Átfogó fellépésre van szükség a 
beruházásfinanszírozás fellendítéséhez, 
amelyben a beruházási projektek 
támogatják a foglalkoztatást, a keresletet, 
valamint a területek társadalmi és 
földrajzi kohézióját, és a növekedési 
potenciál tartós emelkedéséhez vezetnek.

Or. fr

Módosítás 36
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Átfogó fellépésre van szükség az 
elmaradó beruházások teremtette ördögi 
kör megszüntetésére. A strukturális 
reformok és a költségvetési 
felelősségvállalás fontos előfeltételei a
beruházások ösztönzésének. Ezek az 
előfeltételek a beruházásfinanszírozás új 
lendületével együtt hozzájárulhatnak egy 
kedvező folyamat kialakításához, 
amelyben a beruházási projektek 
támogatják a foglalkoztatást és a keresletet, 
és a növekedési potenciál tartós 
emelkedéséhez vezetnek.

(2) Átfogó fellépésre van szükség az 
elmaradó beruházások teremtette ördögi 
kör megszüntetésére. A beruházások 
ösztönzésének fontos előfeltétele olyan 
intézkedések meghozatala, amelyek
hozzájárulhatnak egy kedvező folyamat 
kialakításához, amelyben a beruházási 
projektek támogatják a hosszú távú és 
minőségi foglalkoztatást és a keresletet, 
ami a növekedési potenciál tartós 
emelkedéséhez vezet.

Or. it

Módosítás 37
Ulrike Trebesius

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Átfogó fellépésre van szükség az 
elmaradó beruházások teremtette ördögi 
kör megszüntetésére. A strukturális 
reformok és a költségvetési 
felelősségvállalás fontos előfeltételei a 
beruházások ösztönzésének. Ezek az 
előfeltételek a beruházásfinanszírozás új 
lendületével együtt hozzájárulhatnak egy 
kedvező folyamat kialakításához, 
amelyben a beruházási projektek 
támogatják a foglalkoztatást és a keresletet, 
és a növekedési potenciál tartós 
emelkedéséhez vezetnek.

(2) Átfogó fellépésre van szükség az 
elmaradó beruházások teremtette ördögi 
kör megszüntetésére. Az ESBA-
beruházások előfeltételei a strukturális 
reformok és a költségvetési 
felelősségvállalás, amelyek segíthetnek a 
további beruházásokat, növekedést és 
munkahelyteremtést ösztönző környezet 
megteremtésében. Ezek az előfeltételek a 
beruházásfinanszírozás új lendületével 
együtt hozzájárulhatnak egy kedvező 
folyamat kialakításához, amelyben a 
beruházási projektek támogatják a 
foglalkoztatást és a keresletet, és a 
növekedési potenciál tartós emelkedéséhez 
vezetnek.
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Or. en

Módosítás 38
Anne Sander

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Átfogó fellépésre van szükség az 
elmaradó beruházások teremtette ördögi 
kör megszüntetésére. A strukturális 
reformok és a költségvetési 
felelősségvállalás fontos előfeltételei a 
beruházások ösztönzésének. Ezek az 
előfeltételek a beruházásfinanszírozás új 
lendületével együtt hozzájárulhatnak egy 
kedvező folyamat kialakításához, 
amelyben a beruházási projektek 
támogatják a foglalkoztatást és a keresletet, 
és a növekedési potenciál tartós 
emelkedéséhez vezetnek.

(2) Átfogó fellépésre van szükség az 
elmaradó beruházások teremtette ördögi 
kör megszüntetésére. A strukturális 
reformok és a költségvetési 
felelősségvállalás fontos előfeltételei a 
beruházások ösztönzésének. Ezek az 
előfeltételek a beruházásfinanszírozás új 
lendületével együtt hozzájárulhatnak egy 
kedvező folyamat kialakításához, 
amelyben a beruházási projektek 
támogatják a foglalkoztatást és a keresletet, 
és a növekedési potenciál tartós 
emelkedéséhez vezetnek. Ennek keretében 
az ESBA-nak elsősorban a kkv-kra kell 
összpontosítania, mivel azok jelentős 
munkahely-teremtési potenciállal bírnak, 
és ezért Európa növekedésre való 
visszaállításának fontos szereplői.

Or. fr

Módosítás 39
Maria João Rodrigues

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A jelentős gazdasági és társadalmi 
előnyök megteremtéséhez széles körű 
nemzeti szintű gazdasági és társadalmi 
reformokra van szükség. Az említett 
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reformoknak többek között a magas 
színvonalú oktatási és képzési 
rendszerekhez, a megfelelő 
gyermekgondozási lehetőségekhez és a 
megfelelően finanszírozott egészségügyi 
ellátó rendszerekhez való teljes és egyenlő 
hozzáférés biztosítására, valamint a 
munkaerőpiacon a nők és a férfiak 
egyenlő részvételének biztosítására, 
illetőleg a tisztességes és hatékony, az 
adócsalást és az adóelkerülési 
gyakorlatokat sikeresen felszámoló 
adózási rendszerek létrehozására kell 
irányulniuk.

Or. en

Módosítás 40
Maria João Rodrigues

Rendeletre irányuló javaslat
2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az ESBA foglalkoztatásra gyakorolt 
hatásának maximalizálása érdekében a 
tagállamoknak kiegészítő intézkedéseket, 
például képzéseket vagy más aktív 
munkaerő-piaci szakpolitikákat kell 
végrehajtaniuk,

Or. en

Módosítás 41
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) az EU-ban tapasztalható gazdasági 
stagnálás, defláció és magas szintű 
munkanélküliség kezelése érdekében 
szociális beruházásokra, nevezetesen az 
emberi erőforrásokba történő 
beruházásokra van szükség, amelyek 
számukra szakértelmet és a fenntartható, 
inkluzív és minőségi munkahelyek 
létrehozásához támogató feltételeket 
biztosítanak.

Or. en

Módosítás 42
Guillaume Balas

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Unió a gazdasági és pénzügyi 
válság során erőfeszítéseket tett a 
növekedés ösztönzésére, különösen az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre irányuló megközelítést 
bevezető Európa 2020 stratégiában 
meghatározott kezdeményezések révén. Az 
Európai Beruházási Bank (a továbbiakban: 
EBB) szintén megerősítette az uniós 
beruházások ösztönzésében és 
előmozdításában játszott szerepét, részben 
a 2013. januári tőkeemelés útján. További 
intézkedésekre van szükség az uniós 
beruházási igények kielégítésének, 
valamint annak biztosítása érdekében, hogy 
a piacon rendelkezésre álló likviditás 
felhasználása hatékony legyen, és az 
életképes beruházási projektek 
finanszírozása felé irányuljon.

(4) Az Unió a gazdasági és pénzügyi 
válság során erőfeszítéseket tett a 
prociklikus szabályokon alapuló 
költségvetési politikák ösztönzésére, minek 
következtében a tagállamok feláldozták a 
tevékenység újraindításához és a 
fenntartható minőségi 
munkahelyteremtéshez szükséges 
beruházási kiadásokat, és hátat fordítottak
az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre irányuló Európa 2020 
stratégiában meghatározott 
kezdeményezéseknek. Az Európai 
Beruházási Bank (a továbbiakban: EBB) 
szintén megerősítette az uniós beruházások 
ösztönzésében és előmozdításában játszott 
szerepét, részben a 2013. januári 
tőkeemelés útján. További intézkedésekre 
van szükség az uniós beruházási igények 
kielégítésének, valamint annak biztosítása 
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érdekében, hogy a piacon rendelkezésre 
álló likviditás felhasználása hatékony 
legyen, és az életképes beruházási 
projektek finanszírozása felé irányuljon.

Or. fr

Módosítás 43
Csaba Sógor

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Unió a gazdasági és pénzügyi 
válság során erőfeszítéseket tett a 
növekedés ösztönzésére, különösen az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre irányuló megközelítést 
bevezető Európa 2020 stratégiában 
meghatározott kezdeményezések révén. Az 
Európai Beruházási Bank (a továbbiakban: 
EBB) szintén megerősítette az uniós 
beruházások ösztönzésében és 
előmozdításában játszott szerepét, részben 
a 2013. januári tőkeemelés útján. További 
intézkedésekre van szükség az uniós 
beruházási igények kielégítésének, 
valamint annak biztosítása érdekében, hogy 
a piacon rendelkezésre álló likviditás 
felhasználása hatékony legyen, és az 
életképes beruházási projektek 
finanszírozása felé irányuljon.

(4) Az Unió a gazdasági és pénzügyi 
válság során erőfeszítéseket tett a 
növekedés ösztönzésére, különösen az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre irányuló megközelítést 
bevezető Európa 2020 stratégiában 
meghatározott kezdeményezések révén. Az 
Európai Beruházási Bank (a továbbiakban: 
EBB) szintén megerősítette az uniós 
beruházások ösztönzésében és 
előmozdításában játszott szerepét, részben 
a 2013. januári tőkeemelés útján. További 
intézkedésekre van szükség az uniós 
beruházási igények kielégítésének, 
valamint annak biztosítása érdekében, hogy 
a piacon rendelkezésre álló likviditás 
felhasználása hatékony legyen, és az 
életképes beruházási projektek 
finanszírozása felé irányuljon, amelyek 
gazdasági növekedést és foglalkoztatást 
teremtenek.

Or. en

Módosítás 44
Jérôme Lavrilleux
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Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Unió a gazdasági és pénzügyi 
válság során erőfeszítéseket tett a 
növekedés ösztönzésére, különösen az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre irányuló megközelítést 
bevezető Európa 2020 stratégiában 
meghatározott kezdeményezések révén. Az 
Európai Beruházási Bank (a továbbiakban: 
EBB) szintén megerősítette az uniós 
beruházások ösztönzésében és 
előmozdításában játszott szerepét, részben 
a 2013. januári tőkeemelés útján. További 
intézkedésekre van szükség az uniós 
beruházási igények kielégítésének, 
valamint annak biztosítása érdekében, hogy 
a piacon rendelkezésre álló likviditás 
felhasználása hatékony legyen, és az 
életképes beruházási projektek 
finanszírozása felé irányuljon.

(4) Az Unió a gazdasági és pénzügyi 
válság során erőfeszítéseket tett a 
növekedés ösztönzésére, különösen az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre irányuló megközelítést 
bevezető Európa 2020 stratégiában 
meghatározott kezdeményezések révén. Az 
Európai Beruházási Bank (a továbbiakban: 
EBB) szintén megerősítette az uniós 
beruházások ösztönzésében és 
előmozdításában játszott szerepét, részben 
a 2013. januári tőkeemelés útján. További 
intézkedésekre van szükség az uniós 
beruházási igények kielégítésének, 
valamint annak biztosítása érdekében, hogy 
a piacon rendelkezésre álló likviditás 
felhasználása hatékony legyen, és az 
életképes, fenntartható és a 
reálgazdaságra, a növekedésre és a 
foglalkoztatásra közvetlen hatást gyakorló
beruházási projektek finanszírozása felé 
irányuljon.

Or. fr

Módosítás 45
Zdzisław Krasnodębski

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Unió a gazdasági és pénzügyi 
válság során erőfeszítéseket tett a 
növekedés ösztönzésére, különösen az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre irányuló megközelítést 
bevezető Európa 2020 stratégiában 

(4) Az Unió a gazdasági és pénzügyi 
válság során erőfeszítéseket tett a 
növekedés ösztönzésére, különösen az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre irányuló megközelítést 
bevezető Európa 2020 stratégiában 
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meghatározott kezdeményezések révén. Az 
Európai Beruházási Bank (a továbbiakban: 
EBB) szintén megerősítette az uniós 
beruházások ösztönzésében és 
előmozdításában játszott szerepét, részben 
a 2013. januári tőkeemelés útján. További 
intézkedésekre van szükség az uniós 
beruházási igények kielégítésének, 
valamint annak biztosítása érdekében, hogy 
a piacon rendelkezésre álló likviditás 
felhasználása hatékony legyen, és az 
életképes beruházási projektek 
finanszírozása felé irányuljon.

meghatározott kezdeményezések révén. Az 
Európai Beruházási Bank (a továbbiakban: 
EBB) szintén megerősítette az uniós 
beruházások ösztönzésében és 
előmozdításában játszott szerepét, részben 
a 2013. januári tőkeemelés útján. További 
intézkedésekre van szükség az uniós 
beruházási igények kielégítésének, 
valamint annak biztosítása érdekében, hogy 
a piacon rendelkezésre álló likviditás 
felhasználása hatékony legyen, és az 
életképes beruházási projektek 
finanszírozása felé irányuljon, amelyek az 
Európai Unión belül előmozdítják a 
tagállamok koherens és kiegyensúlyozott 
társadalmi és gazdasági fejlődését.

Or. pl

Módosítás 46
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Unió a gazdasági és pénzügyi 
válság során erőfeszítéseket tett a 
növekedés ösztönzésére, különösen az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre irányuló megközelítést 
bevezető Európa 2020 stratégiában 
meghatározott kezdeményezések révén. Az 
Európai Beruházási Bank (a továbbiakban: 
EBB) szintén megerősítette az uniós 
beruházások ösztönzésében és 
előmozdításában játszott szerepét, részben 
a 2013. januári tőkeemelés útján. További 
intézkedésekre van szükség az uniós 
beruházási igények kielégítésének, 
valamint annak biztosítása érdekében, hogy 
a piacon rendelkezésre álló likviditás 

(4) Az Unió a gazdasági és pénzügyi 
válság során elkövette azt a hibát, hogy 
túlzottan a megszorító politikákra 
összpontosított, és ezzel kedvezőtlen 
irányba befolyásolta a növekedést. Ez a 
munkanélküliség és a szegénységi szint 
emelkedését eredményezte. Az Európai 
Beruházási Bank (a továbbiakban: EBB) 
szintén megerősítette az uniós beruházások 
ösztönzésében és előmozdításában játszott 
szerepét, részben a 2013. januári 
tőkeemelés útján. Ezért további kiegészítő 
intézkedésekre van szükség az uniós 
beruházási igények kielégítésének, 
valamint annak biztosítása érdekében, hogy 
a piacon rendelkezésre álló likviditás 
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felhasználása hatékony legyen, és az 
életképes beruházási projektek 
finanszírozása felé irányuljon.

felhasználása hatékony legyen, és az 
életképes beruházási projektek 
finanszírozása felé irányuljon, nagy 
hangsúlyt fektetve azok növekedési és 
munkahely-teremtési potenciáljára, 
valamint a társadalom egésze számára 
jelentett előnyökre. Fontos azonban 
annak figyelembevétele, hogy a 
„bármiféle" cél és kritériumok nélküli 
beruházás jelentős károkat okozhat, és 
hogy az EU-nak az uniós polgárok 
számára hozzáadott értéket teremtő, az 
egyenlőtlenségeket csökkentő, valamint 
gazdasági, társadalmi és környezeti 
értelemben fenntartható beruházásokra 
van szüksége.

Or. en

Módosítás 47
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Unió a gazdasági és pénzügyi 
válság során erőfeszítéseket tett a 
növekedés ösztönzésére, különösen az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre irányuló megközelítést 
bevezető Európa 2020 stratégiában 
meghatározott kezdeményezések révén. Az 
Európai Beruházási Bank (a továbbiakban: 
EBB) szintén megerősítette az uniós 
beruházások ösztönzésében és 
előmozdításában játszott szerepét, részben 
a 2013. januári tőkeemelés útján. További 
intézkedésekre van szükség az uniós 
beruházási igények kielégítésének, 
valamint annak biztosítása érdekében, hogy 
a piacon rendelkezésre álló likviditás 
felhasználása hatékony legyen, és az 

(4) Az Unió a gazdasági és pénzügyi 
válság során erőfeszítéseket tett a 
növekedés ösztönzésére, különösen az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre irányuló megközelítést 
bevezető Európa 2020 stratégiában 
meghatározott kezdeményezések révén. Az 
Európai Beruházási Bank (a továbbiakban: 
EBB) szintén megerősítette az uniós 
beruházások ösztönzésében és 
előmozdításában játszott szerepét, részben 
a 2013. januári tőkeemelés útján. További 
intézkedésekre van szükség az uniós 
beruházási igények kielégítésének, 
valamint annak biztosítása érdekében, hogy 
a piacon rendelkezésre álló likviditás 
felhasználása hatékony legyen, és az 
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életképes beruházási projektek 
finanszírozása felé irányuljon.

életképes beruházási projektek 
finanszírozása felé irányuljon, nagy 
hangsúlyt fektetve azok növekedési és 
minőségi munkahely-teremtési 
potenciáljára, valamint a társadalom 
egésze számára jelentett előnyökre.

Or. en

Módosítás 48
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Unió a gazdasági és pénzügyi 
válság során erőfeszítéseket tett a 
növekedés ösztönzésére, különösen az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre irányuló megközelítést 
bevezető Európa 2020 stratégiában 
meghatározott kezdeményezések révén. Az 
Európai Beruházási Bank (a továbbiakban: 
EBB) szintén megerősítette az uniós 
beruházások ösztönzésében és 
előmozdításában játszott szerepét, részben 
a 2013. januári tőkeemelés útján. További
intézkedésekre van szükség az uniós 
beruházási igények kielégítésének, 
valamint annak biztosítása érdekében, hogy 
a piacon rendelkezésre álló likviditás 
felhasználása hatékony legyen, és az
életképes beruházási projektek 
finanszírozása felé irányuljon.

(4) Az Unió a gazdasági és pénzügyi 
válság során olyan megszorító politikákat 
alkalmazott, amelyek rendkívül súlyos 
szociális és társadalmi válságot idéztek 
elő, és visszafogták az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
irányuló stratégiai beruházásokat. Sürgős
további intézkedésekre van szükség az 
uniós beruházási igények kielégítésének, 
valamint annak biztosítása érdekében, hogy 
a piacon rendelkezésre álló likviditás 
felhasználása hatékony legyen, és a mind a 
jogokat biztosító minőségi munkahelyek 
létrehozása szempontjából, mind 
ökológiai és fenntarthatósági szempontból
életképes beruházási projektek 
finanszírozása felé irányuljon.

Or. fr

Módosítás 49
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Unió a gazdasági és pénzügyi 
válság során erőfeszítéseket tett a 
növekedés ösztönzésére, különösen az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre irányuló megközelítést 
bevezető Európa 2020 stratégiában 
meghatározott kezdeményezések révén. Az 
Európai Beruházási Bank (a továbbiakban: 
EBB) szintén megerősítette az uniós 
beruházások ösztönzésében és 
előmozdításában játszott szerepét, részben 
a 2013. januári tőkeemelés útján. További 
intézkedésekre van szükség az uniós 
beruházási igények kielégítésének, 
valamint annak biztosítása érdekében, hogy 
a piacon rendelkezésre álló likviditás 
felhasználása hatékony legyen, és az
életképes beruházási projektek 
finanszírozása felé irányuljon.

(4) Az Unió a számos tagállamban 
mindmáig tartó gazdasági és pénzügyi 
válság során törekedett a növekedés 
ösztönzésére, különösen az Európa 2020 
stratégiában meghatározott 
kezdeményezések révén, amelynek 
célkitűzései a munkanélküliség és a 
szegénység elleni küzdelem terén még 
nem valósultak meg. Az Európai 
Beruházási Bank (a továbbiakban: EBB) 
szintén törekedett arra, hogy megerősítse
az uniós beruházások ösztönzésében és 
előmozdításában játszott szerepét, részben 
a 2013. januári tőkeemelés útján, 
ugyanakkor csak kisebb összegű 
forrásokat tartott fenn a mikro-, kis- és 
középvállalkozások számára. További 
intézkedésekre van szükség az uniós 
beruházási igények kielégítésének, 
valamint annak biztosítása érdekében, hogy 
a piacon rendelkezésre álló likviditás 
felhasználása hatékony legyen, és a 
gazdasági és környezetvédelmi 
szempontból életképes beruházási 
projektek finanszírozása felé irányuljon, 
amelyek előnyben részesítik az innovatív 
projekteket működtető induló
vállalkozásokat és a mikrovállalkozásokat.

Or. it

Módosítás 50
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) a kisebb léptékű projektek nemcsak 
pénzügyi megtérülést teremtenek, hanem 
a fenntartható, inkluzív és környezetbarát 
növekedés feltételeinek megteremtésével 
előmozdítják a társadalmi hatásokat is.

Or. en

Módosítás 51
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság megválasztott elnöke 2014. 
július 15-én az Európai Parlament elé 
terjesztette az Európai Bizottságnak szóló 
politikai iránymutatásokat. Ezek a 
politikai iránymutatások arra szólítottak 
fel, „hogy az elkövetkező három évben 
akár 300 milliárd EUR-t mozgósítsunk a 
reálgazdaságba eszközölt állami és 
magánbefektetések céljaira”, a 
beruházások ösztönzése érdekében, a 
munkahelyteremtés céljából.

törölve

Or. en

Módosítás 52
Guillaume Balas

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság megválasztott elnöke 2014. 
július 15-én az Európai Parlament elé 
terjesztette az Európai Bizottságnak szóló
politikai iránymutatásokat. Ezek a politikai 
iránymutatások arra szólítottak fel, „hogy 
az elkövetkező három évben akár 300 
milliárd EUR-t mozgósítsunk a 
reálgazdaságba eszközölt állami és 
magánbefektetések céljaira”, a 
beruházások ösztönzése érdekében, a 
munkahelyteremtés céljából.

(5) A Bizottság megválasztott elnöke 2014. 
július 15-én az Európai Parlament elé 
terjesztette a folyó parlamenti ciklusra 
vonatkozó politikai iránymutatásokat. Ezek 
a politikai iránymutatások arra szólítottak 
fel, „hogy az elkövetkező három évben 
akár 300 milliárd EUR-t mozgósítsunk a 
reálgazdaságba eszközölt állami és 
magánbefektetések céljaira”, a 
beruházások ösztönzése érdekében, a 
munkahelyteremtés céljából.

Or. fr

Módosítás 53
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság 2014. november 26-án 
előterjesztette az „Európai beruházási 
terv” című közleményét, amely 
előirányozza az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap (ESBA) létrehozását, a 
beruházási projektek európai szintű, 
átlátható tárát, egy tanácsadó platform 
létrehozását (Európai Beruházási 
Tanácsadó Platform – EBTP) és a 
beruházások előtt álló akadályok 
felszámolására, valamint az egységes piac 
kiteljesítésére irányuló ambiciózus 
ütemtervet.

törölve

__________________
1 Közlemény az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, az Európai Központi 
Banknak, az Európai Gazdasági és 
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Szociális Bizottságnak, a Régiók 
Bizottságának és az Európai Beruházási 
Banknak: „Európai beruházási terv”. 
COM(2014) 903 végleges.

Or. en

Módosítás 54
Paloma López Bermejo

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság 2014. november 26-án 
előterjesztette az „Európai beruházási 
terv”1 című közleményét, amely 
előirányozza az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap (ESBA) létrehozását, a 
beruházási projektek európai szintű, 
átlátható tárát, egy tanácsadó platform 
létrehozását (Európai Beruházási 
Tanácsadó Platform – EBTP) és a 
beruházások előtt álló akadályok 
felszámolására, valamint az egységes piac 
kiteljesítésére irányuló ambiciózus 
ütemtervet.

(6) A Bizottság 2014. november 26-án 
előterjesztette az „Európai beruházási 
terv”1 című közleményét, amely 
előirányozza az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap (ESBA) létrehozását,
illetőleg egy tanácsadó platform 
létrehozását (Európai Beruházási 
Tanácsadó Platform – EBTP).

__________________ __________________
1 Közlemény az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, az Európai Központi Banknak, 
az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az 
Európai Beruházási Banknak: „Európai 
beruházási terv”. COM(2014) 903 
végleges.

1 Közlemény az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, az Európai Központi Banknak, 
az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az 
Európai Beruházási Banknak: „Európai 
beruházási terv”. COM(2014) 903 
végleges.

Or. en

Módosítás 55
Monika Vana, Terry Reintke
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) 2014. december 18-án az Európai 
Tanács arra a következtetésre jutott, hogy 
„a beruházás ösztönzése és a piac nem 
megfelelő működésének kezelése 
Európában alapvető szakpolitikai 
kihívás”, és hogy „a beruházások kiemelt 
területként való kezelése, valamint a 
tagállamok elkötelezettsége a strukturális 
reformok intenzívebb folytatása és a 
növekedésbarát költségvetési 
konszolidáció mellett szilárd alapot teremt 
az európai növekedéshez és 
munkahelyteremtéshez, és kijelenti, hogy 
az EBB csoporton belül létre kell hozni az 
Európai Stratégiai Beruházási Alapot (az 
ESBA-t) annak érdekében, hogy 2015 és 
2017 között 315 milliárd euró összegben 
új forrásokat lehessen mozgósítani 
beruházási célokra”.

törölve

Or. en

Módosítás 56
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) 2014. december 18-án az Európai 
Tanács arra a következtetésre jutott, hogy 
„a beruházás ösztönzése és a piac nem 
megfelelő működésének kezelése 
Európában alapvető szakpolitikai 
kihívás”, és hogy „a beruházások kiemelt 
területként való kezelése, valamint a 

(7) 2014. december 18-án az Európai 
Tanács felhívást tett, „hogy az EBB 
csoporton belül létre kell hozni az Európai 
Stratégiai Beruházási Alapot (az ESBA-t) 
annak érdekében, hogy 2015 és 2017 
között 315 milliárd euró összegben új 
forrásokat lehessen mozgósítani beruházási 
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tagállamok elkötelezettsége a strukturális 
reformok intenzívebb folytatása és a 
növekedésbarát költségvetési 
konszolidáció mellett szilárd alapot teremt 
az európai növekedéshez és 
munkahelyteremtéshez, és kijelenti, hogy 
az EBB csoporton belül létre kell hozni az 
Európai Stratégiai Beruházási Alapot (az 
ESBA-t) annak érdekében, hogy 2015 és 
2017 között 315 milliárd euró összegben új 
forrásokat lehessen mozgósítani beruházási 
célokra”.

célokra”.

Or. it

Módosítás 57
Paloma López Bermejo

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
a köz- és magánberuházásokat övező 
bizonytalanság kezelésére szolgáló átfogó 
megközelítés része. A stratégia három 
pillérből áll: beruházásfinanszírozás 
mozgósítása, a beruházás reálgazdaságba 
való eljuttatása és az uniós beruházási 
környezet javítása.

törölve

Or. en

Módosítás 58
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés



PE551.778v01-00 28/125 AM\1052802HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
a köz- és magánberuházásokat övező 
bizonytalanság kezelésére szolgáló átfogó 
megközelítés része. A stratégia három 
pillérből áll: beruházásfinanszírozás 
mozgósítása, a beruházás reálgazdaságba 
való eljuttatása és az uniós beruházási 
környezet javítása.

(8) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
amennyiben megfelelő célkitűzésekkel 
rendelkezik és demokratikus irányítás alatt 
áll, köz- és magánberuházásokat övező 
bizonytalanság kezelésére szolgáló átfogó 
megközelítés részévé válhat. A 
stratégiának és az Európai Stratégiai 
Beruházási Alapnak túl kell nyúlnia 
jelenlegi három pillérén: 
beruházásfinanszírozás mozgósítása, a 
beruházás reálgazdaságba való eljuttatása 
és az uniós beruházási környezet javítása 
legalább a következők elérése érdekében:

– az alapvető demokratikus elveket 
tiszteletben tartó irányítási struktúra,

– az ellenőrzések és egyensúlyok 
rendszere annak érdekében, hogy az 
ESBA által elindított beruházás ne 
okozzon kárt az uniós értékekben, és ne 
eredményezzen nemkívánatos negatív 
hatásokat,

– az érdekelt felek részvétele, valamint a 
2020-as célkitűzésekkel és az 5. cikk 
szerinti kritériumokkal összhangban nem 
álló beruházások megvétózásának joga,

– kritériumok annak érdekében, hogy ne 
„bármely” beruházás legyen, hanem az 
EU 2020 célkitűzéseinek elérése irányuló 
beruházások, amelyek csökkentik a 
munkanélküliséget és a szegénységet, 
valamint enyhítik az ökológiai lábnyomot.

Or. en

Módosítás 59
Milan Zver

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
a köz- és magánberuházásokat övező 
bizonytalanság kezelésére szolgáló átfogó 
megközelítés része. A stratégia három 
pillérből áll: beruházásfinanszírozás 
mozgósítása, a beruházás reálgazdaságba 
való eljuttatása és az uniós beruházási 
környezet javítása.

(8) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
a köz- és magánberuházásokat övező 
bizonytalanság kezelésére szolgáló átfogó 
megközelítés része. A stratégia három 
pillérből áll: beruházásfinanszírozás 
mozgósítása, a beruházás reálgazdaságba 
való eljuttatása és az uniós beruházási 
környezet javítása. A beruházási környezet 
javításának elmaradása megnehezíti az 
ESBA céljainak elérését. E tekintetben az 
uniós belső piac további konszolidációja 
melletti tényleges elkötelezettségre van 
szükség, kiemelt figyelmet fordítva az 
egységes digitális piacra. 

Or. sl

Módosítás 60
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
a köz- és magánberuházásokat övező 
bizonytalanság kezelésére szolgáló átfogó 
megközelítés része. A stratégia három 
pillérből áll: beruházásfinanszírozás 
mozgósítása, a beruházás reálgazdaságba 
való eljuttatása és az uniós beruházási 
környezet javítása.

(8) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
a köz- és magánberuházásokat övező 
bizonytalanság kezelésére szolgáló átfogó 
megközelítés része. A stratégia három 
pillérből áll: beruházásfinanszírozás 
mozgósítása, a beruházás reálgazdaságba 
való eljuttatása jogokat biztosító minőségi 
munkahelyek létrehozásával, valamint az 
ILO normáinak tiszteletben tartásával, és 
az uniós beruházási környezet javítása, 
különösen azokban a régiókban, 
amelyeket a legsúlyosabban érintett a 
válság, majd pedig a gazdasági 
különbségek csökkentését célzó 
megszorító intézkedésekből következő 
költségvetési megszorítások, amelyek 
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újabb gazdasági és társadalmi válságokat 
idézhetnek elő.

Or. fr

Módosítás 61
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
a köz- és magánberuházásokat övező 
bizonytalanság kezelésére szolgáló átfogó 
megközelítés része. A stratégia három 
pillérből áll: beruházásfinanszírozás 
mozgósítása, a beruházás reálgazdaságba 
való eljuttatása és az uniós beruházási 
környezet javítása.

(8) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
a köz- és magánberuházásokat övező 
bizonytalanság kezelésére szolgáló átfogó 
megközelítés része. A stratégia három 
pillérből áll: beruházásfinanszírozás 
mozgósítása, a beruházás reálgazdaságba 
való eljuttatása és az uniós beruházási 
környezet javítása. Az Alapnak minél 
előbb működőképesnek kell lennie, hogy a 
beruházásokat 2015-ben aktiválni 
lehessen.

Or. es

Módosítás 62
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az uniós beruházási környezet 
javítását a beruházások előtt álló 
akadályok felszámolásával, az egységes 
piac megerősítésével és a szabályozás 
kiszámíthatóságának fokozásával kell 
elérni. Ez a kiegészítő munka az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap munkája, és 

törölve
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általánosságban az európai beruházások 
javára válik.

Or. fr

Módosítás 63
Mara Bizzotto

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az uniós beruházási környezet javítását 
a beruházások előtt álló akadályok 
felszámolásával, az egységes piac 
megerősítésével és a szabályozás 
kiszámíthatóságának fokozásával kell 
elérni. Ez a kiegészítő munka az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap munkája, és 
általánosságban az európai beruházások 
javára válik.

(9) Az uniós beruházási környezet javítását 
a beruházások előtt álló akadályok 
felszámolásával, a bürokrácia 
csökkentésével, az egységes piac 
megerősítésével és a szabályozás 
kiszámíthatóságának fokozásával kell 
elérni. Ez a kiegészítő munka az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap munkája, és 
általánosságban az európai beruházások 
javára válik.

Or. it

Módosítás 64
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az uniós beruházási környezet javítását 
a beruházások előtt álló akadályok 
felszámolásával, az egységes piac 
megerősítésével és a szabályozás 
kiszámíthatóságának fokozásával kell 
elérni. Ez a kiegészítő munka az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap munkája, és 
általánosságban az európai beruházások 

(9) Az uniós beruházási környezet javítását 
a beruházások előtt álló akadályok 
felszámolásával, az egységes piac 
megerősítésével és a szabályozás terén a 
jogbiztonság fokozásával kell elérni. Ez a 
kiegészítő munka az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap munkája, és 
általánosságban az európai beruházások 



PE551.778v01-00 32/125 AM\1052802HU.doc

HU

javára válik. javára válik.

Or. it

Módosítás 65
Ulrike Trebesius

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az uniós beruházási környezet javítását 
a beruházások előtt álló akadályok 
felszámolásával, az egységes piac 
megerősítésével és a szabályozás 
kiszámíthatóságának fokozásával kell 
elérni. Ez a kiegészítő munka az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap munkája, és 
általánosságban az európai beruházások 
javára válik.

(9) Az uniós beruházási környezet javítását 
a beruházások előtt álló akadályok 
felszámolásával, az egységes piac 
megerősítésével, a munkaerőpiacok 
megfelelő mértékű rugalmasságának 
megőrzésével, a munkaerőköltségek, 
köztük a bérek és a termelékenység közötti 
összhang biztosításával, a szociális 
védelmi rendszerek arra való 
ösztönzésével, hogy vonzóvá tegyék a 
munkát, a bankok szerkezetátalakításával 
és feltőkésítésével, a közigazgatás és az 
adórendszerek hatékonyságának 
javításával és a szabályozás 
kiszámíthatóságának fokozásával kell 
elérni. Ez a kiegészítő munka az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap munkája, és 
általánosságban az európai beruházások 
javára válik.

Or. en

Módosítás 66
Mara Bizzotto

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az ESBA célja, hogy segítsen az 
Unión belüli produktív beruházások 
finanszírozási és végrehajtási 
nehézségeinek leküzdésében, és biztosítsa 
a finanszírozáshoz való jobb hozzáférést. A 
cél az, hogy a finanszírozáshoz való jobb 
hozzáférés leginkább a kis- és 
középvállalkozásoknak kedvezzen. 
Helyénvaló a finanszírozáshoz való jobb 
hozzáférés előnyeit a közepes piaci 
tőkeértékű, vagyis legfeljebb 3 000 
alkalmazottat foglalkoztató vállalatokra is 
kiterjeszteni. Európa jelenlegi beruházási 
nehézségeinek leküzdése hozzájárulhat az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának megerősítéséhez.

(10) Az ESBA célja, hogy segítsen az 
Unión, és főként az euróövezeten belüli 
produktív beruházások finanszírozási és 
végrehajtási nehézségeinek leküzdésében, 
és biztosítsa a finanszírozáshoz való jobb 
hozzáférést, leginkább a kis- és 
középvállalkozásoknak kedvező módon. 
Helyénvaló a finanszírozáshoz való jobb 
hozzáférés előnyeit a közepes piaci 
tőkeértékű, vagyis legfeljebb 3 000 
alkalmazottat foglalkoztató vállalatokra is 
kiterjeszteni. Európa jelenlegi beruházási 
nehézségeinek leküzdése hozzájárulhat az 
európai vállalkozások
versenyképességének növeléséhez és a 
foglalkoztatás támogatásához.

Or. it

Módosítás 67
Ivo Vajgl

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az ESBA célja, hogy segítsen az 
Unión belüli produktív beruházások 
finanszírozásával és megvalósításával 
kapcsolatos nehézségek leküzdésében, és 
biztosítsa a finanszírozáshoz való jobb 
hozzáférést. A cél az, hogy a forráshoz 
jutás lehetőségeinek bővítése leginkább a 
kis- és középvállalkozásoknak kedvezzen. 
Helyénvaló a forráshoz jutás javításának 
előnyeit a közepes piaci tőkeértékű, vagyis 
legfeljebb 3 000 alkalmazottat 
foglalkoztató vállalatokra is kiterjeszteni. 
Európa jelenlegi beruházási nehézségeinek 
leküzdése hozzájárulhat az Unió gazdasági, 

(10) Az ESBA célja, hogy segítsen az 
Unión belüli produktív beruházások 
finanszírozásával és megvalósításával 
kapcsolatos nehézségek leküzdésében, és 
biztosítsa a finanszírozáshoz való jobb 
hozzáférést. A cél az, hogy a forráshoz 
jutás lehetőségeinek bővítése leginkább a 
kis- és középvállalkozásoknak kedvezzen. 
Helyénvaló a forráshoz jutás javításának 
előnyeit a közepes piaci tőkeértékű, vagyis 
legfeljebb 3 000 alkalmazottat 
foglalkoztató vállalatokra is kiterjeszteni. 
Európa jelenlegi beruházási nehézségeinek 
leküzdése hozzájárulhat az Unió gazdasági, 
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társadalmi és területi kohéziójának 
megerősítéséhez.

társadalmi, politikai és területi 
kohéziójának megerősítéséhez.

Or. en

Módosítás 68
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az ESBA célja, hogy segítsen az 
Unión belüli produktív beruházások 
finanszírozásával és megvalósításával 
kapcsolatos nehézségek leküzdésében, és 
biztosítsa a finanszírozáshoz való jobb 
hozzáférést. A cél az, hogy a forráshoz 
jutás lehetőségeinek bővítése leginkább a 
kis- és középvállalkozásoknak kedvezzen. 
Helyénvaló a forráshoz jutás javításának 
előnyeit a közepes piaci tőkeértékű, vagyis 
legfeljebb 3 000 alkalmazottat 
foglalkoztató vállalatokra is kiterjeszteni. 
Európa jelenlegi beruházási nehézségeinek 
leküzdése hozzájárulhat az Unió gazdasági, 
társadalmi és területi kohéziójának 
megerősítéséhez.

(10) Az ESBA célja, hogy segítsen az 
Unión belüli produktív beruházások 
finanszírozásával és megvalósításával 
kapcsolatos nehézségek leküzdésében, és 
biztosítsa a finanszírozáshoz való jobb 
hozzáférést. A cél az, hogy a forráshoz 
jutás lehetőségeinek bővítése leginkább a 
kis- és középvállalkozásoknak kedvezzen. 
Helyénvaló a forráshoz jutás javításának 
előnyeit a közepes piaci tőkeértékű, vagyis 
legfeljebb 3 000 alkalmazottat 
foglalkoztató vállalatokra is kiterjeszteni. A 
2013-as szociális beruházási csomaggal 
összhangban minden felmérés fő céljának 
az integrált szociális szakpolitikai
beruházások előmozdításának kell lennie.
Európa jelenlegi beruházási nehézségeinek 
leküzdése hozzájárulhat az Unió gazdasági, 
társadalmi és területi kohéziójának 
megerősítéséhez.

Or. en

Módosítás 69
Jérôme Lavrilleux

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az ESBA célja, hogy segítsen az 
Unión belüli produktív beruházások 
finanszírozási és végrehajtási 
nehézségeinek leküzdésében, és biztosítsa 
a finanszírozáshoz való jobb hozzáférést. A 
cél az, hogy a finanszírozáshoz való jobb 
hozzáférés leginkább a kis- és 
középvállalkozásoknak kedvezzen. 
Helyénvaló a finanszírozáshoz való jobb 
hozzáférés előnyeit a közepes piaci 
tőkeértékű, vagyis legfeljebb 3 000 
alkalmazottat foglalkoztató vállalatokra is 
kiterjeszteni. Európa jelenlegi beruházási 
nehézségeinek leküzdése hozzájárulhat az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának megerősítéséhez.

(10) Az ESBA célja, hogy segítsen az 
Unión belüli produktív beruházások 
finanszírozásával és megvalósításával 
kapcsolatos nehézségek leküzdésében, és 
biztosítsa a finanszírozáshoz való jobb, 
egyszerűbb, könnyebb és funkcionálisabb
hozzáférést. A cél az, hogy a forráshoz 
jutás lehetőségeinek bővítése leginkább a 
kis- és középvállalkozásoknak kedvezzen. 
Helyénvaló a forráshoz jutás javításának 
előnyeit a közepes piaci tőkeértékű, vagyis 
legfeljebb 3 000 alkalmazottat 
foglalkoztató vállalatokra is kiterjeszteni. 
Európa jelenlegi beruházási nehézségeinek 
leküzdése hozzájárulhat az Unió gazdasági, 
társadalmi és területi kohéziójának 
megerősítéséhez.

Or. fr

Módosítás 70
Jérôme Lavrilleux

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az ESBA célja, hogy segítsen az 
Unión belüli produktív beruházások 
finanszírozási és végrehajtási 
nehézségeinek leküzdésében, és biztosítsa 
a finanszírozáshoz való jobb hozzáférést. A 
cél az, hogy a finanszírozáshoz való jobb 
hozzáférés leginkább a kis- és 
középvállalkozásoknak kedvezzen. 
Helyénvaló a finanszírozáshoz való jobb 
hozzáférés előnyeit a közepes piaci 
tőkeértékű, vagyis legfeljebb 3 000 
alkalmazottat foglalkoztató vállalatokra is 
kiterjeszteni. Európa jelenlegi beruházási 

(10) Az ESBA célja, hogy segítsen az 
Unión belüli produktív beruházások 
finanszírozásával és megvalósításával 
kapcsolatos nehézségek leküzdésében, és 
biztosítsa a finanszírozáshoz való jobb 
hozzáférést. A cél az, hogy a forráshoz 
jutás lehetőségeinek bővítése elsősorban a 
kis- és középvállalkozásoknak kedvezzen. 
Helyénvaló a forráshoz jutás javításának 
előnyeit a közepes piaci tőkeértékű, vagyis 
legfeljebb 3 000 alkalmazottat 
foglalkoztató vállalatokra is kiterjeszteni. 
Európa jelenlegi beruházási nehézségeinek 
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nehézségeinek leküzdése hozzájárulhat az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának megerősítéséhez.

leküzdése hozzájárulhat az Unió gazdasági, 
társadalmi és területi kohéziójának 
megerősítéséhez.

Or. fr

Módosítás 71
Jérôme Lavrilleux

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az ESBA célja, hogy segítsen az 
Unión belüli produktív beruházások 
finanszírozási és végrehajtási 
nehézségeinek leküzdésében, és biztosítsa 
a finanszírozáshoz való jobb hozzáférést. A 
cél az, hogy a finanszírozáshoz való jobb 
hozzáférés leginkább a kis- és 
középvállalkozásoknak kedvezzen. 
Helyénvaló a finanszírozáshoz való jobb 
hozzáférés előnyeit a közepes piaci 
tőkeértékű, vagyis legfeljebb 3 000 
alkalmazottat foglalkoztató vállalatokra is 
kiterjeszteni. Európa jelenlegi beruházási 
nehézségeinek leküzdése hozzájárulhat az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának megerősítéséhez.

(10) Az ESBA célja, hogy segítsen az 
Unión belüli produktív beruházások 
finanszírozásával és megvalósításával 
kapcsolatos nehézségek leküzdésében, és 
biztosítsa a finanszírozáshoz való jobb 
hozzáférést. A cél az, hogy a forráshoz 
jutás lehetőségeinek bővítése leginkább a 
kis- és középvállalkozásoknak kedvezzen, 
melyek az Európai Unióban a 
munkahelyteremtés több mint 80%-át 
adják. Helyénvaló a forráshoz jutás 
javításának előnyeit a közepes piaci 
tőkeértékű, vagyis legfeljebb 3 000 
alkalmazottat foglalkoztató vállalatokra is 
kiterjeszteni. Európa jelenlegi beruházási 
nehézségeinek leküzdése hozzájárulhat az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának megerősítéséhez.

Or. fr

Módosítás 72
Brando Benifei

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az ESBA célja, hogy segítsen az 
Unión belüli produktív beruházások 
finanszírozásával és megvalósításával 
kapcsolatos nehézségek leküzdésében, és 
biztosítsa a finanszírozáshoz való jobb 
hozzáférést. A cél az, hogy a forráshoz 
jutás lehetőségeinek bővítése leginkább a 
kis- és középvállalkozásoknak kedvezzen. 
Helyénvaló a forráshoz jutás javításának 
előnyeit a közepes piaci tőkeértékű, vagyis 
legfeljebb 3 000 alkalmazottat 
foglalkoztató vállalatokra is kiterjeszteni. 
Európa jelenlegi beruházási nehézségeinek 
leküzdése hozzájárulhat az Unió gazdasági, 
társadalmi és területi kohéziójának 
megerősítéséhez.

(10) Az ESBA célja, hogy a beruházások 
támogatásával és az Unión belüli 
produktív beruházások finanszírozásával és 
megvalósításával kapcsolatos nehézségek 
leküzdéséhez történő segítségnyújtással, 
valamint a finanszírozáshoz való jobb 
hozzáférés biztosításával az Unióban újra 
beindítsa a gazdasági növekedést és 
minőségi munkahelyeket teremtsen. A cél 
az, hogy a forráshoz jutás lehetőségeinek 
bővítése leginkább a kis- és 
középvállalkozásoknak kedvezzen. 
Helyénvaló a forráshoz jutás javításának 
előnyeit a közepes piaci tőkeértékű, vagyis 
legfeljebb 3 000 alkalmazottat 
foglalkoztató vállalatokra is kiterjeszteni. 
Európa jelenlegi beruházási nehézségeinek 
leküzdése hozzájárulhat az Unió gazdasági, 
társadalmi és területi kohéziójának 
megerősítéséhez.

Or. en

Módosítás 73
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Javi López, Guillaume 
Balas

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az ESBA célja, hogy segítsen az 
Unión belüli produktív beruházások 
finanszírozásával és megvalósításával 
kapcsolatos nehézségek leküzdésében, és 
biztosítsa a finanszírozáshoz való jobb 
hozzáférést. A cél az, hogy a forráshoz 
jutás lehetőségeinek bővítése leginkább a 
kis- és középvállalkozásoknak kedvezzen. 
Helyénvaló a forráshoz jutás javításának 

(10) Az ESBA célja, hogy a növekedés 
megteremtése, minőségi munkahelyek 
létrehozása és a társadalmi befogadás 
céljából segítsen az Unión belüli produktív 
beruházások finanszírozási és végrehajtási 
nehézségeinek leküzdésében, és biztosítsa 
a finanszírozáshoz való jobb hozzáférést. A 
cél az, hogy a finanszírozáshoz való jobb 
hozzáférés leginkább a kis- és 



PE551.778v01-00 38/125 AM\1052802HU.doc

HU

előnyeit a közepes piaci tőkeértékű, vagyis 
legfeljebb 3 000 alkalmazottat 
foglalkoztató vállalatokra is kiterjeszteni. 
Európa jelenlegi beruházási nehézségeinek 
leküzdése hozzájárulhat az Unió gazdasági, 
társadalmi és területi kohéziójának 
megerősítéséhez.

középvállalkozásoknak kedvezzen és 
kiterjedjen a szociális gazdaságra és a 
szociális vállalkozásokra. Helyénvaló a 
forráshoz jutás javításának előnyeit a 
közepes piaci tőkeértékű, vagyis legfeljebb 
3 000 alkalmazottat foglalkoztató 
vállalatokra is kiterjeszteni. Európa 
jelenlegi beruházási nehézségeinek 
leküzdése hozzájárulhat az Unió gazdasági, 
társadalmi és területi kohéziójának 
megerősítéséhez.

Or. en

Módosítás 74
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az ESBA célja, hogy segítsen az 
Unión belüli produktív beruházások 
finanszírozásával és megvalósításával 
kapcsolatos nehézségek leküzdésében, és 
biztosítsa a finanszírozáshoz való jobb 
hozzáférést. A cél az, hogy a forráshoz 
jutás lehetőségeinek bővítése leginkább a 
kis- és középvállalkozásoknak kedvezzen. 
Helyénvaló a forráshoz jutás javításának 
előnyeit a közepes piaci tőkeértékű, vagyis 
legfeljebb 3 000 alkalmazottat 
foglalkoztató vállalatokra is kiterjeszteni. 
Európa jelenlegi beruházási nehézségeinek 
leküzdése hozzájárulhat az Unió gazdasági, 
társadalmi és területi kohéziójának 
megerősítéséhez.

(10) Az ESBA célja, hogy a fenntartható 
növekedés megteremtése, minőségi 
munkahelyek létrehozása és a társadalmi 
befogadás általános céljával segítsen az 
Unión belüli produktív beruházások 
finanszírozási és végrehajtási 
nehézségeinek leküzdésében, és biztosítsa 
a finanszírozáshoz való jobb hozzáférést. A 
cél az, hogy a finanszírozáshoz való jobb 
hozzáférés leginkább a kis-, mikro- és 
középvállalkozásoknak, valamint a 
szociális és szolidaritáson alapuló 
gazdaságnak kedvezzen. Helyénvaló a 
forráshoz jutás javításának előnyeit a 
közepes piaci tőkeértékű, 1500
alkalmazottat foglalkoztató vállalatokra is 
kiterjeszteni. Európa jelenlegi beruházási 
nehézségeinek leküzdése hozzájárulhat az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának megerősítéséhez.
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Or. en

Módosítás 75
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az ESBA célja, hogy segítsen az 
Unión belüli produktív beruházások 
finanszírozási és végrehajtási 
nehézségeinek leküzdésében, és biztosítsa 
a finanszírozáshoz való jobb hozzáférést. A 
cél az, hogy a finanszírozáshoz való jobb 
hozzáférés leginkább a kis- és 
középvállalkozásoknak kedvezzen. 
Helyénvaló a finanszírozáshoz való jobb 
hozzáférés előnyeit a közepes piaci 
tőkeértékű, vagyis legfeljebb 3 000 
alkalmazottat foglalkoztató vállalatokra is 
kiterjeszteni. Európa jelenlegi beruházási 
nehézségeinek leküzdése hozzájárulhat az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának megerősítéséhez.

(10) Az ESBA célja, hogy segítsen az 
Unión belüli produktív beruházások 
finanszírozási és végrehajtási 
nehézségeinek leküzdésében, és biztosítsa 
a finanszírozáshoz való jobb hozzáférést, 
továbbá támogassa a munkahelyteremtést. 
A cél az, hogy a finanszírozáshoz való jobb 
hozzáférés leginkább a kis- és 
középvállalkozásoknak kedvezzen. 
Helyénvaló a finanszírozáshoz való jobb 
hozzáférés előnyeit a közepes piaci 
tőkeértékű, vagyis legfeljebb 3 000 
alkalmazottat foglalkoztató vállalatokra is 
kiterjeszteni. Európa jelenlegi beruházási 
nehézségeinek leküzdése hozzájárulhat az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának megerősítéséhez.

Or. es

Indokolás

A munkahelyteremtést az ESBA kiemelt céljaként kell kezelni, és ezért kifejezetten meg kell 
említeni.

Módosítás 76
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés



PE551.778v01-00 40/125 AM\1052802HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az ESBA célja, hogy segítsen az 
Unión belüli produktív beruházások 
finanszírozási és végrehajtási 
nehézségeinek leküzdésében, és biztosítsa 
a finanszírozáshoz való jobb hozzáférést. A 
cél az, hogy a finanszírozáshoz való jobb 
hozzáférés leginkább a kis- és 
középvállalkozásoknak kedvezzen.
Helyénvaló a finanszírozáshoz való jobb 
hozzáférés előnyeit a közepes piaci 
tőkeértékű, vagyis legfeljebb 3 000 
alkalmazottat foglalkoztató vállalatokra is 
kiterjeszteni. Európa jelenlegi beruházási 
nehézségeinek leküzdése hozzájárulhat az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának megerősítéséhez.

(10) Az ESBA célja, hogy segítsen az 
Unión belüli, a jogokat biztosító
munkahelyek létrehozását és a válság 
által leginkább érintett régiókban a 
vállalkozások támogatását szolgáló 
életképes projektek finanszírozási, és a
produktív beruházások végrehajtási 
nehézségeinek leküzdésében, és biztosítsa 
a finanszírozáshoz való jobb hozzáférést. A 
cél az, hogy a finanszírozáshoz való jobb 
hozzáférés leginkább a kis- és 
középvállalkozásoknak kedvezzen. Európa 
jelenlegi beruházási nehézségeinek 
leküzdése hozzájárulhat az Unió gazdasági, 
társadalmi és területi kohéziójának 
megerősítéséhez.

Or. fr

Módosítás 77
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az ESBA célja, hogy segítsen az 
Unión belüli produktív beruházások 
finanszírozási és végrehajtási 
nehézségeinek leküzdésében, és biztosítsa 
a finanszírozáshoz való jobb hozzáférést. A 
cél az, hogy a finanszírozáshoz való jobb 
hozzáférés leginkább a kis- és 
középvállalkozásoknak kedvezzen. 
Helyénvaló a finanszírozáshoz való jobb 
hozzáférés előnyeit a közepes piaci 
tőkeértékű, vagyis legfeljebb 3 000 
alkalmazottat foglalkoztató vállalatokra is 
kiterjeszteni. Európa jelenlegi beruházási 
nehézségeinek leküzdése hozzájárulhat az 

(10) Az ESBA céljául azt kell kitűzni, 
hogy segítsen az Unión belüli produktív 
beruházások finanszírozási és végrehajtási 
nehézségeinek leküzdésében, és biztosítsa 
a finanszírozáshoz való jobb hozzáférést. A 
cél az, hogy a finanszírozáshoz való jobb 
hozzáférés leginkább a kis-, közép- és 
mikrovállalkozásoknak, valamint a 
közepes piaci tőkeértékű, vagyis legfeljebb 
3 000 alkalmazottat foglalkoztató 
vállalatoknak kedvezzen. Európa jelenlegi 
beruházási nehézségei leküzdésének hozzá 
kell járulnia az Unió gazdasági, társadalmi 
és területi kohéziójának megerősítéséhez.
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Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának megerősítéséhez.

Or. it

Módosítás 78
Mara Bizzotto

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
az Unió szakpolitikai céljainak eléréséhez 
hozzájáruló, magas gazdasági hozzáadott 
értékkel rendelkező stratégiai 
beruházásokat támogat.

(11) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
a foglalkoztatáshoz, az európai 
vállalkozások versenyképességének 
növeléséhez és az Unió szakpolitikai 
céljainak eléréséhez hozzájáruló, magas 
gazdasági hozzáadott értékkel rendelkező 
stratégiai beruházásokat támogat.

Or. it

Módosítás 79
Guillaume Balas

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
az Unió szakpolitikai céljainak eléréséhez 
hozzájáruló, magas gazdasági hozzáadott 
értékkel rendelkező stratégiai 
beruházásokat támogat.

(11) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
az Unió szakpolitikai céljainak eléréséhez 
hozzájáruló, a fenntartható és minőségi 
munkahelyek létrehozása szempontjából 
jelentős potenciállal rendelkező stratégiai 
beruházásokat támogat.

Or. fr
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Módosítás 80
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
az Unió szakpolitikai céljainak eléréséhez 
hozzájáruló, magas gazdasági hozzáadott 
értékkel rendelkező stratégiai 
beruházásokat támogat.

(11) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
az Unió szakpolitikai céljainak eléréséhez 
hozzájáruló, magas társadalmi és
gazdasági hozzáadott értékkel rendelkező 
stratégiai beruházásokat támogat.

Or. en

Módosítás 81
Csaba Sógor

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
az Unió szakpolitikai céljainak eléréséhez 
hozzájáruló, magas gazdasági hozzáadott 
értékkel rendelkező stratégiai 
beruházásokat támogat.

(11) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
az Unió szakpolitikai céljainak eléréséhez 
hozzájáruló, magas gazdasági hozzáadott 
értékkel rendelkező stratégiai 
beruházásokat támogat, különös tekintettel 
az Európa 2020 stratégia 
foglalkoztatással, innovációval, 
oktatással, társadalmi befogadással, 
valamint éghajlatváltozással és 
energiaügyekkel kapcsolatos 
célkitűzéseire.

Or. en

Módosítás 82
Jérôme Lavrilleux
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Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
az Unió szakpolitikai céljainak eléréséhez 
hozzájáruló, magas gazdasági hozzáadott 
értékkel rendelkező stratégiai 
beruházásokat támogat.

(11) Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapnak az Unió szakpolitikai céljainak 
eléréséhez hozzájáruló, magas gazdasági 
hozzáadott értékkel rendelkező és hosszú 
távú stratégiai beruházásokat kell 
támogatnia.

Or. fr

Módosítás 83
Brando Benifei

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
az Unió szakpolitikai céljainak eléréséhez 
hozzájáruló, magas gazdasági hozzáadott 
értékkel rendelkező stratégiai 
beruházásokat támogat.

(11) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
az Unió szakpolitikai céljainak eléréséhez 
hozzájáruló, magas gazdasági és 
társadalmi hozzáadott értékkel és 
munkahely-teremtési potenciállal 
rendelkező stratégiai beruházásokat 
támogat, különös tekintettel az Európa 
2020 stratégia foglalkoztatási céljaira.

Or. en

Módosítás 84
Zdzisław Krasnodębski

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap (11) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
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az Unió szakpolitikai céljainak eléréséhez 
hozzájáruló, magas gazdasági hozzáadott 
értékkel rendelkező stratégiai 
beruházásokat támogat.

az Unió szakpolitikai céljainak eléréséhez 
hozzájáruló és a tagállamok gazdasága 
terén fennálló különbségek erősödését 
megelőző, magas gazdasági és társadalmi 
hozzáadott értékkel rendelkező stratégiai 
beruházásokat támogat. Ennek érdekében 
az Európai Stratégiai Beruházási Alapnak 
nyitva kell állnia a tagállamokban 
rendelkezésre álló technológia és 
energiaforrások felhasználásának 
támogatására.

Or. pl

Módosítás 85
Maria João Rodrigues

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
az Unió szakpolitikai céljainak eléréséhez 
hozzájáruló, magas gazdasági hozzáadott 
értékkel rendelkező stratégiai 
beruházásokat támogat.

(11) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
az Unió szakpolitikai céljainak eléréséhez 
hozzájáruló, magas gazdasági és 
munkahely-teremtési hozzáadott értékkel 
rendelkező stratégiai beruházásokat 
támogat.

Or. en

Módosítás 86
Maria João Rodrigues, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
az Unió szakpolitikai céljainak eléréséhez 

(11) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
az Unió szakpolitikai céljainak eléréséhez 
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hozzájáruló, magas gazdasági hozzáadott 
értékkel rendelkező stratégiai 
beruházásokat támogat.

hozzájáruló, magas gazdasági és 
társadalmi hozzáadott értékkel és 
munkahely-teremtési potenciállal 
rendelkező stratégiai beruházásokat 
támogat, különös tekintettel az Európa 
2020 stratégia foglalkoztatási, oktatási és 
a szegénység csökkentésére irányuló 
céljaira.

Or. en

Módosítás 87
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
az Unió szakpolitikai céljainak eléréséhez 
hozzájáruló, magas gazdasági hozzáadott 
értékkel rendelkező stratégiai 
beruházásokat támogat.

(11) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
az Unió szakpolitikai céljainak eléréséhez 
hozzájáruló, nagyarányú 
munkanélküliséggel és szegénységgel 
sújtott régiókra irányuló, magas gazdasági 
és társadalmi hozzáadott értékkel és 
munkahely-teremtési potenciállal 
rendelkező stratégiai beruházásokat 
támogat, különös tekintettel az Európa 
2020 stratégia foglalkoztatási, oktatási és 
a szegénység csökkentésére irányuló 
céljaira. Az EU2020 stratégia célkitűzéseit 
veszélyeztető vagy a munkahelyteremtésre, 
illetve a környezetre negatív hatást kifejtő 
projektek nem finanszírozhatók.

Or. en

Módosítás 88
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin
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Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
az Unió szakpolitikai céljainak eléréséhez 
hozzájáruló, magas gazdasági hozzáadott 
értékkel rendelkező stratégiai 
beruházásokat támogat.

(11) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
az Unió szakpolitikai céljainak eléréséhez 
hozzájáruló, magas gazdasági hozzáadott 
értékkel rendelkező stratégiai 
beruházásokat támogat. Az ESBA 
oktatásra és szociális infrastruktúra-
fejlesztésre irányuló beruházásokra való 
felhasználása hozzájárulhat a rendkívül 
leromlott európai kohézió fellendítéséhez.

Or. es

Indokolás

Az ESBA egyik célkitűzése (az 5. cikk (2) bekezdésével összhangban) az oktatásra és a 
szociális infrastruktúra-fejlesztésre fordított beruházások támogatása. Ez egyben jó 
lehetőséget kínál az európai kohézió erősítésére is.

Módosítás 89
Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
az Unió szakpolitikai céljainak eléréséhez 
hozzájáruló, magas gazdasági hozzáadott 
értékkel rendelkező stratégiai 
beruházásokat támogat.

(11) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
az Unió szakpolitikai céljainak eléréséhez 
hozzájáruló, különösen új 
közszolgáltatások létrehozása révén magas 
társadalmi és gazdasági hozzáadott 
értékkel rendelkező stratégiai 
beruházásokat támogat.

Or. fr
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Módosítás 90
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap
az Unió szakpolitikai céljainak eléréséhez 
hozzájáruló, magas gazdasági hozzáadott 
értékkel rendelkező stratégiai 
beruházásokat támogat.

(11) Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapnak olyan, magas gazdasági és 
társadalmi hozzáadott értékkel rendelkező 
stratégiai beruházásokat kell támogatnia, 
amelyek hozzájárulnak az Unió 
szakpolitikai céljainak eléréséhez azáltal, 
hogy minőségi foglalkoztatást és 
megfelelő szintű szociális védelmet 
biztosítanak a kis-, közép- és 
mikrovállalkozások, valamint a 
rendelkezésre álló forrásokból nem 
mindig finanszírozható innovatív 
projekteket működtető, fiatal induló
vállalkozások támogatása révén.

Or. it

Módosítás 91
Jérôme Lavrilleux

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapnak figyelembe kell vennie a 
stratégiai beruházások területi 
kiterjedését, és fellépését a városi 
környezet és a vidéki környezet közötti 
beruházási szint egyensúlyának 
helyreállítására kell irányítania; a 
területek közötti jobb kohézió biztosítása 
érdekében az Európai Stratégiai 
Beruházási Alapnak elő kell mozdítania 
az ebbe az irányba ható beruházásokat, 
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különösen a várások peremterületein, 
melyek kulcsszerepet játszanak a város és 
a vidék közötti kapcsolat kialakításában és 
fellendítésében;

Or. fr

Módosítás 92
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az ESBA-nak a beruházásokat 
elsősorban a gazdasági szempontból 
gyengébb, magas munkanélküliséggel 
küzdő régiók, illetve az e régiókban 
működő kkv-k felé kell irányítania –
tekintettel arra, hogy finanszírozáshoz 
jutási lehetőségeik igen korlátozottak –, 
biztosítva, hogy ezek az erőfeszítések ott 
fejtsenek ki érdemi hatást, ahol azokra a 
leginkább szükség van;

Or. es

Módosítás 93
Mara Bizzotto

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Uniószerte számos kis- és 
középvállalkozás, valamint közepes piaci 
tőkeértékű vállalat szorul segítségre a piaci 
forrásokhoz jutás terén, különös tekintettel 
a nagyobb mértékű kockázattal járó 
beruházásokra. Az Európai Stratégiai 

(12) Uniószerte számos kis- és 
középvállalkozás, valamint közepes piaci 
tőkeértékű vállalat súlyos likviditási 
problémákkal küzd, és nem jut hozzá piaci 
és hitelintézeti forrásokhoz, különös 
tekintettel a nagyobb mértékű kockázattal 
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Beruházási Alap segíthet ezeknek a 
vállalkozásoknak a tőkehiány leküzdésében 
azáltal, hogy az EBB és az Európai 
Beruházási Alap számára lehetővé teszi 
közvetlen és közvetett tőkeinjekciók 
nyújtását, valamint a garancianyújtást a 
hitelek kiváló minőségű 
értékpapírosításához, és más olyan 
termékekhez, amelyek az ESBA céljainak 
eléréséhez engedélyezettek.

járó beruházásokra. Az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap segíthet ezeknek a 
vállalkozásoknak a tőkehiány leküzdésében 
azáltal, hogy az EBB és az Európai 
Beruházási Alap számára lehetővé teszi 
közvetlen és közvetett tőkeinjekciók 
nyújtását, valamint a garancianyújtást a 
hitelek kiváló minőségű 
értékpapírosításához, és más olyan 
termékekhez, amelyek az ESBA céljainak 
eléréséhez engedélyezettek.

Or. it

Módosítás 94
Zdzisław Krasnodębski

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Uniószerte számos kis- és 
középvállalkozás, valamint közepes piaci 
tőkeértékű vállalat szorul segítségre a piaci 
forrásokhoz jutás terén, különös tekintettel 
a nagyobb mértékű kockázattal járó 
beruházásokra. Az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap segíthet ezeknek a 
vállalkozásoknak a tőkehiány leküzdésében 
azáltal, hogy az EBB és az Európai 
Beruházási Alap számára lehetővé teszi 
közvetlen és közvetett tőkeinjekciók 
nyújtását, valamint a garancianyújtást a 
hitelek kiváló minőségű 
értékpapírosításához, és más olyan 
termékekhez, amelyek az ESBA céljainak 
eléréséhez engedélyezettek.

(12) Uniószerte számos kis- és 
középvállalkozás, valamint közepes piaci 
tőkeértékű vállalat szorul segítségre a piaci 
forrásokhoz jutás terén, különös tekintettel 
a nagyobb mértékű kockázattal járó 
beruházásokra. Az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap segíthet ezeknek a 
vállalkozásoknak a tőkehiány leküzdésében 
azáltal, hogy az EBB és az Európai 
Beruházási Alap számára lehetővé teszi 
közvetlen és közvetett tőkeinjekciók 
nyújtását, valamint a garancianyújtást a 
hitelek kiváló minőségű 
értékpapírosításához, és más olyan 
termékekhez, amelyek az ESBA céljainak 
eléréséhez engedélyezettek. Fontos, hogy 
az ESBA figyelembe vegye a kevésbé 
fejlett pénzügyi piacokkal rendelkező 
országok sajátos beruházási feltételeit.

Or. pl
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Módosítás 95
Thomas Mann

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Unió-szerte számos kis- és 
középvállalkozás, valamint közepes piaci 
tőkeértékű vállalat szorul segítségre a piaci 
forrásokhoz jutás terén, különös tekintettel 
a nagyobb mértékű kockázattal járó 
beruházásokra. Az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap segíthet ezeknek a 
vállalkozásoknak a tőkehiány leküzdésében 
azáltal, hogy az EBB és az Európai 
Beruházási Alap számára lehetővé teszi 
közvetlen és közvetett tőkeinjekciók 
nyújtását, valamint a garancianyújtást a 
hitelek kiváló minőségű 
értékpapírosításához, és más olyan 
termékekhez, amelyek az ESBA céljainak 
eléréséhez engedélyezettek.

(12) Unió-szerte számos mikro-, kis- és 
középvállalkozás, valamint közepes piaci 
tőkeértékű vállalat szorul segítségre a piaci 
forrásokhoz jutás terén, különös tekintettel 
a nagyobb mértékű kockázattal járó 
beruházásokra. Az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap segíthet ezeknek a 
vállalkozásoknak a tőkehiány leküzdésében 
azáltal, hogy az EBB és az Európai 
Beruházási Alap számára lehetővé teszi 
közvetlen és közvetett tőkeinjekciók 
nyújtását, valamint a garancianyújtást a 
hitelek kiváló minőségű 
értékpapírosításához, és más olyan 
termékekhez, amelyek az ESBA céljainak 
eléréséhez engedélyezettek.

Or. de

Módosítás 96
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Uniószerte számos kis- és 
középvállalkozás, valamint közepes piaci 
tőkeértékű vállalat szorul segítségre a piaci 
forrásokhoz jutás terén, különös tekintettel 
a nagyobb mértékű kockázattal járó 
beruházásokra. Az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap segíthet ezeknek a 

(12) Uniószerte számos kis- és 
középvállalkozás szorul segítségre a piaci 
forrásokhoz jutás terén, különös tekintettel 
a nagyobb mértékű kockázattal járó 
beruházásokra. Az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap segíthet ezeknek a
vállalkozásoknak a tőkehiány leküzdésében 



AM\1052802HU.doc 51/125 PE551.778v01-00

HU

vállalkozásoknak a tőkehiány leküzdésében 
azáltal, hogy az EBB és az Európai 
Beruházási Alap számára lehetővé teszi 
közvetlen és közvetett tőkeinjekciók 
nyújtását, valamint a garancianyújtást a 
hitelek kiváló minőségű 
értékpapírosításához, és más olyan 
termékekhez, amelyek az ESBA céljainak 
eléréséhez engedélyezettek.

azáltal, hogy az EBB és az Európai 
Beruházási Alap számára lehetővé teszi 
közvetlen és közvetett tőkeinjekciók 
nyújtását, valamint a garancianyújtást a 
hitelek kiváló minőségű 
értékpapírosításához, és más olyan 
termékekhez, amelyek az ESBA céljainak 
eléréséhez engedélyezettek.

Or. fr

Módosítás 97
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Uniószerte számos kis- és 
középvállalkozás, valamint közepes piaci 
tőkeértékű vállalat szorul segítségre a piaci 
forrásokhoz jutás terén, különös tekintettel 
a nagyobb mértékű kockázattal járó 
beruházásokra. Az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap segíthet ezeknek a 
vállalkozásoknak a tőkehiány leküzdésében 
azáltal, hogy az EBB és az Európai 
Beruházási Alap számára lehetővé teszi 
közvetlen és közvetett tőkeinjekciók 
nyújtását, valamint a garancianyújtást a 
hitelek kiváló minőségű 
értékpapírosításához, és más olyan 
termékekhez, amelyek az ESBA céljainak 
eléréséhez engedélyezettek.

(12) Uniószerte számos kis-, közép- és 
mikrovállalkozás, valamint közepes piaci 
tőkeértékű vállalat szorul segítségre a piaci 
forrásokhoz jutás terén, különös tekintettel 
a nagyobb mértékű kockázattal járó 
beruházásokra. Az Európai Stratégiai 
Beruházási Alapnak ezeknek a 
vállalkozásoknak kell segítenie a tőkehiány 
leküzdésében azáltal, hogy az EBB és az 
Európai Beruházási Alap számára lehetővé 
teszi közvetlen és közvetett tőkeinjekciók 
nyújtását, valamint a garancianyújtást a 
hitelek kiváló minőségű 
értékpapírosításához, és más olyan 
termékekhez, amelyek az ESBA céljainak 
eléréséhez engedélyezettek.

Or. it

Módosítás 98
Mara Bizzotto
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Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapot az EBB-n belül kell létrehozni, 
hogy ki tudja használni annak tapasztalatát 
és bizonyított eredményeit, valamint hogy 
műveleteinek pozitív hatása a lehető 
leggyorsabban kibontakozhasson. Az 
ESBA kis- és középvállalkozásoknak, 
valamint kisméretű közepes piaci 
tőkeértékű vállalatoknak nyújtott 
finanszírozással kapcsolatos munkáját az 
Európai Beruházási Alapon (a 
továbbiakban: EBA) keresztül kell 
végrehajtani, az EBA e tevékenységekkel 
kapcsolatos tapasztalatainak kihasználása 
érdekében.

(13) Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapot az EBB-n belül kell létrehozni, 
hogy ki tudja használni annak tapasztalatát 
és bizonyított eredményeit, valamint hogy 
műveleteinek a vállalkozásokra és a 
gazdaságra gyakorolt pozitív hatása 
gyorsan kibontakozhasson. Az ESBA kis-
és középvállalkozásoknak, valamint 
kisméretű közepes piaci tőkeértékű 
vállalatoknak nyújtott finanszírozással 
kapcsolatos munkáját az Európai 
Beruházási Alapon (a továbbiakban: EBA) 
keresztül kell végrehajtani, az EBA e 
tevékenységekkel kapcsolatos 
tapasztalatainak kihasználása érdekében.

Or. it

Módosítás 99
Zdzisław Krasnodębski

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapot az EBB-n belül kell létrehozni, 
hogy ki tudja használni annak tapasztalatát 
és bizonyított eredményeit, valamint hogy 
műveleteinek pozitív hatása a lehető 
leggyorsabban kibontakozhasson. Az 
ESBA kis- és középvállalkozásoknak, 
valamint kisméretű közepes piaci 
tőkeértékű vállalatoknak nyújtott 
finanszírozással kapcsolatos munkáját az 
Európai Beruházási Alapon (a 
továbbiakban: EBA) keresztül kell 
végrehajtani, az EBA e tevékenységekkel 

(13) Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapot az EBB-n belül kell létrehozni, 
hogy ki tudja használni annak tapasztalatát 
és bizonyított eredményeit, valamint hogy 
műveleteinek pozitív hatása a lehető 
leggyorsabban kibontakozhasson. Az EBB 
fokozott felelősségével és azzal 
összefüggésben, hogy figyelembe kell 
venni a tagállamok sajátos körülményeit, 
ki kell bővíteni a bank Igazgatási 
Bizottságát. Az ESBA kis- és 
középvállalkozásoknak, valamint 
kisméretű közepes piaci tőkeértékű 
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kapcsolatos tapasztalatainak kihasználása 
érdekében.

vállalatoknak nyújtott finanszírozással 
kapcsolatos munkáját az Európai 
Beruházási Alapon (a továbbiakban: EBA) 
keresztül kell végrehajtani, az EBA e 
tevékenységekkel kapcsolatos 
tapasztalatainak kihasználása érdekében.

Or. pl

Módosítás 100
Thomas Mann

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapot az EBB-n belül kell létrehozni, 
hogy ki tudja használni annak tapasztalatát 
és bizonyított eredményeit, valamint hogy 
műveleteinek pozitív hatása a lehető 
leggyorsabban kibontakozhasson. Az 
ESBA kis- és középvállalkozásoknak, 
valamint kisméretű közepes piaci 
tőkeértékű vállalatoknak nyújtott 
finanszírozással kapcsolatos munkáját az 
Európai Beruházási Alapon (a 
továbbiakban: EBA) keresztül kell 
végrehajtani, az EBA e tevékenységekkel 
kapcsolatos tapasztalatainak kihasználása 
érdekében.

(13) Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapot az EBB-n belül kell létrehozni, 
hogy ki tudja használni annak tapasztalatát 
és bizonyított eredményeit, valamint hogy 
műveleteinek pozitív hatása a lehető 
leggyorsabban kibontakozhasson. Az 
ESBA mikro-, kis- és 
középvállalkozásoknak, valamint 
kisméretű közepes piaci tőkeértékű 
vállalatoknak nyújtott finanszírozással 
kapcsolatos munkáját az Európai 
Beruházási Alapon (a továbbiakban: EBA) 
keresztül kell végrehajtani, az EBA e 
tevékenységekkel kapcsolatos 
tapasztalatainak kihasználása érdekében.

Or. de

Módosítás 101
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapot az EBB-n belül kell létrehozni, 
hogy ki tudja használni annak tapasztalatát 
és bizonyított eredményeit, valamint hogy 
műveleteinek pozitív hatása a lehető 
leggyorsabban kibontakozhasson. Az 
ESBA kis- és középvállalkozásoknak, 
valamint kisméretű közepes piaci 
tőkeértékű vállalatoknak nyújtott 
finanszírozással kapcsolatos munkáját az 
Európai Beruházási Alapon (a 
továbbiakban: EBA) keresztül kell 
végrehajtani, az EBA e tevékenységekkel 
kapcsolatos tapasztalatainak kihasználása 
érdekében.

(13) Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapot az EBB-n belül kell létrehozni, 
hogy ki tudja használni annak tapasztalatát 
és bizonyított eredményeit, valamint hogy 
műveleteinek pozitív hatása a lehető 
leggyorsabban kibontakozhasson. Az 
ESBA kis-, közép- és 
mikrovállalkozásoknak, valamint 
kisméretű közepes piaci tőkeértékű 
vállalatoknak nyújtott finanszírozással 
kapcsolatos munkáját az Európai 
Beruházási Alapon (a továbbiakban: EBA) 
keresztül kell végrehajtani, az EBA e 
tevékenységekkel kapcsolatos 
tapasztalatainak kihasználása érdekében.

Or. it

Módosítás 102
Jérôme Lavrilleux

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
magas társadalmi és gazdasági értéket 
teremtő projekteket céloz meg. Az ESBA 
mindenekelőtt a munkahelyteremtést, a 
hosszú távú növekedést és a 
versenyképességet előmozdító projektekre 
irányul. Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alap az egyedi projektek igényeinek 
legjobb kielégítése érdekében a pénzügyi 
termékek széles körét támogatja, többek 
között a saját tőkét, az idegen tőkét vagy a 
garanciákat. A termékek ezen széles köre 
lehetővé teszi az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap számára, hogy 
alkalmazkodjon a piaci igényekhez, 

(14) Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapnak magas társadalmi és gazdasági 
értéket teremtő, a reálgazdaságra 
közvetlen hatást gyakorló projekteket kell 
megcéloznia. Ezen belül mindenekelőtt a 
munkahelyteremtést, a hosszú távú 
növekedést és a versenyképességet 
előmozdító projektekre kell 
összpontosítania. Az Európai Stratégiai 
Beruházási Alapnak az egyedi projektek 
igényeinek legjobb kielégítése érdekében a 
pénzügyi termékek széles körét kell 
támogatnia, többek között a saját, illetve 
idegen tőke bevonására szolgáló 
eszközöket és a garanciákat. A termékek 



AM\1052802HU.doc 55/125 PE551.778v01-00

HU

mindemellett ösztönzi a projektekben a 
magánberuházást. Az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap nem helyettesítheti a 
magánpiaci finanszírozást, hanem a piac 
hiányosságait kezelve mozgósítania kell a 
magánfinanszírozást, a közpénzek 
leghatékonyabb és stratégiai 
felhasználásának biztosítása érdekében. Az 
állami támogatásokra vonatkozó elvekkel 
való összhang előírása hozzájárul a 
hatékony és stratégiai felhasználáshoz.

ezen széles köre várhatóan lehetővé teszi 
az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
számára, hogy alkalmazkodjon a piaci 
igényekhez, mindemellett ösztönzi a 
projektekben a magánberuházást. Az 
Európai Stratégiai Beruházási Alap nem 
helyettesítheti a magán piaci alapú 
finanszírozást, hanem a piac hiányosságait 
kezelve mozgósítania kell a 
magánfinanszírozást, a közpénzek 
leghatékonyabb, stratégiai 
felhasználásának biztosítása érdekében. Az 
állami támogatásokra vonatkozó elveknek 
való megfelelés előírása hozzájárul a 
hatékony stratégiai felhasználáshoz.

Or. fr

Módosítás 103
Brando Benifei

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
magas társadalmi és gazdasági értéket 
teremtő projekteket céloz meg. Az ESBA 
mindenekelőtt a munkahelyteremtést, a 
hosszú távú növekedést és a 
versenyképességet előmozdító projektekre 
irányul. Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapnak az egyedi projektek igényeinek 
legjobb kielégítése érdekében a pénzügyi 
termékek széles körét kell támogatnia, 
többek között a saját tőkét, az idegen tőkét 
és a garanciákat. A termékek ezen széles 
köre várhatóan lehetővé teszi az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap számára, hogy 
alkalmazkodjon a piaci igényekhez, 
mindemellett ösztönzi a projektekben a 
magánberuházást. Az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap nem helyettesítheti a 

(14) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
magas társadalmi és gazdasági értéket 
teremtő projekteket céloz meg. Az ESBA 
mindenekelőtt a minőségi munkahelyek 
létrehozását, a fenntartható, hosszú távú 
növekedést és a versenyképességet 
előmozdító projektekre irányul. Az Európai 
Stratégiai Beruházási Alapnak az egyedi 
projektek igényeinek legjobb kielégítése 
érdekében a pénzügyi termékek széles 
körét kell támogatnia, többek között a saját 
tőkét, az idegen tőkét és a garanciákat. A 
termékek e széles köre várhatóan lehetővé 
teszi az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
számára, hogy alkalmazkodjon a piaci 
igényekhez, mindemellett ösztönzi a 
projektekben a magánberuházást. Az 
Európai Stratégiai Beruházási Alap nem 



PE551.778v01-00 56/125 AM\1052802HU.doc

HU

magán piaci alapú finanszírozást, hanem a 
piac hiányosságait kezelve mozgósítania 
kell a magánfinanszírozást, a közpénzek 
leghatékonyabb, stratégiai 
felhasználásának biztosítása érdekében. Az 
állami támogatásokra vonatkozó elveknek 
való megfelelés előírása hozzájárul a 
hatékony stratégiai felhasználáshoz.

helyettesítheti a magán piaci alapú 
finanszírozást, hanem a piac hiányosságait 
kezelve mozgósítania kell a 
magánfinanszírozást, a közpénzek 
leghatékonyabb, stratégiai 
felhasználásának biztosítása érdekében. Az 
állami támogatásokra vonatkozó elveknek 
való megfelelés előírása hozzájárul a 
hatékony stratégiai felhasználáshoz.

Or. en

Módosítás 104
Zdzisław Krasnodębski

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
magas társadalmi és gazdasági értéket 
teremtő projekteket céloz meg. Az ESBA 
mindenekelőtt a munkahelyteremtést, a 
hosszú távú növekedést és a 
versenyképességet előmozdító projektekre 
irányul. Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapnak az egyedi projektek igényeinek 
legjobb kielégítése érdekében a pénzügyi 
termékek széles körét kell támogatnia, 
többek között a saját tőkét, az idegen tőkét 
és a garanciákat. A termékek ezen széles 
köre várhatóan lehetővé teszi az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap számára, hogy 
alkalmazkodjon a piaci igényekhez, 
mindemellett ösztönzi a projektekben a 
magánberuházást. Az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap nem helyettesítheti a 
magán piaci alapú finanszírozást, hanem a 
piac hiányosságait kezelve mozgósítania 
kell a magánfinanszírozást, a közpénzek 
leghatékonyabb, stratégiai 
felhasználásának biztosítása érdekében. Az 
állami támogatásokra vonatkozó elveknek 

(14) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
magas társadalmi és gazdasági értéket 
teremtő projekteket céloz meg. Az ESBA 
mindenekelőtt a minőségi munkahelyek 
létrehozását, a hosszú távú növekedést és a 
versenyképességet előmozdító projektekre 
irányul. Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapnak az egyedi projektek igényeinek 
legjobb kielégítése érdekében a pénzügyi 
termékek széles körét kell támogatnia, 
többek között a saját tőkét, az idegen tőkét 
és a garanciákat. A termékek ezen széles 
köre várhatóan lehetővé teszi az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap számára, hogy 
alkalmazkodjon a piaci igényekhez, 
mindemellett ösztönzi a projektekben a 
magánberuházást. Az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap nem helyettesítheti a 
magán piaci alapú finanszírozást, hanem a 
piac hiányosságait kezelve mozgósítania 
kell a magánfinanszírozást, a közpénzek 
leghatékonyabb, stratégiai 
felhasználásának biztosítása érdekében. Az 
állami támogatásokra vonatkozó elveknek 
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való megfelelés előírása hozzájárul a 
hatékony stratégiai felhasználáshoz.

való megfelelés előírása hozzájárul a 
hatékony stratégiai felhasználáshoz.

Or. pl

Módosítás 105
Maria João Rodrigues

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
magas társadalmi és gazdasági értéket 
teremtő projekteket céloz meg. Az ESBA 
mindenekelőtt a munkahelyteremtést, a 
hosszú távú növekedést és a 
versenyképességet előmozdító projektekre 
irányul. Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapnak az egyedi projektek igényeinek 
legjobb kielégítése érdekében a pénzügyi 
termékek széles körét kell támogatnia, 
többek között a saját tőkét, az idegen tőkét 
és a garanciákat. A termékek ezen széles 
köre várhatóan lehetővé teszi az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap számára, hogy 
alkalmazkodjon a piaci igényekhez, 
mindemellett ösztönzi a projektekben a 
magánberuházást. Az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap nem helyettesítheti a 
magán piaci alapú finanszírozást, hanem a 
piac hiányosságait kezelve mozgósítania 
kell a magánfinanszírozást, a közpénzek 
leghatékonyabb, stratégiai 
felhasználásának biztosítása érdekében. Az 
állami támogatásokra vonatkozó elveknek 
való megfelelés előírása hozzájárul a 
hatékony stratégiai felhasználáshoz.

(14) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
magas társadalmi és gazdasági értéket 
teremtő projekteket céloz meg. Az ESBA 
mindenekelőtt az innovációt előmozdító, a 
készségek fejlesztését, a minőségi 
munkahelyek létrehozását, a hosszú távú 
növekedést és a versenyképességet 
előmozdító projektekre irányul. Az Európai 
Stratégiai Beruházási Alapnak az egyedi 
projektek igényeinek legjobb kielégítése 
érdekében a pénzügyi termékek széles 
körét kell támogatnia, többek között a saját 
tőkét, az idegen tőkét és a garanciákat. A 
termékek e széles köre várhatóan lehetővé 
teszi az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
számára, hogy alkalmazkodjon a piaci 
igényekhez, mindemellett ösztönzi a 
projektekben a magánberuházást. Az 
Európai Stratégiai Beruházási Alap nem 
helyettesítheti a magán piaci alapú 
finanszírozást, hanem a piac hiányosságait 
kezelve mozgósítania kell a 
magánfinanszírozást, a közpénzek 
leghatékonyabb, stratégiai 
felhasználásának biztosítása érdekében. Az
állami támogatásokra vonatkozó elveknek 
való megfelelés előírása hozzájárul a 
hatékony stratégiai felhasználáshoz.

Or. en
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Módosítás 106
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
magas társadalmi és gazdasági értéket 
teremtő projekteket céloz meg. Az ESBA 
mindenekelőtt a munkahelyteremtést, a 
hosszú távú növekedést és a 
versenyképességet előmozdító projektekre 
irányul. Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapnak az egyedi projektek igényeinek 
legjobb kielégítése érdekében a pénzügyi 
termékek széles körét kell támogatnia, 
többek között a saját tőkét, az idegen tőkét 
és a garanciákat. A termékek ezen széles 
köre várhatóan lehetővé teszi az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap számára, hogy 
alkalmazkodjon a piaci igényekhez, 
mindemellett ösztönzi a projektekben a 
magánberuházást. Az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap nem helyettesítheti a 
magán piaci alapú finanszírozást, hanem a 
piac hiányosságait kezelve mozgósítania 
kell a magánfinanszírozást, a közpénzek 
leghatékonyabb, stratégiai 
felhasználásának biztosítása érdekében. Az 
állami támogatásokra vonatkozó elveknek 
való megfelelés előírása hozzájárul a 
hatékony stratégiai felhasználáshoz.

(14) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap
magas európai hozzáadott értéket teremtő 
projekteket céloz meg. Az ESBA 
mindenekelőtt a minőségi munkahelyek 
létrehozását, a hosszú távú, inkluzív
növekedést és a versenyképességet, 
valamint a társadalmi befogadást
előmozdító projektekre irányul. Az Európai 
Stratégiai Beruházási Alapnak az egyedi 
projektek igényeinek legjobb kielégítése 
érdekében a pénzügyi termékek széles 
körét kell támogatnia, többek között a saját 
tőkét, az idegen tőkét és a garanciákat. A 
termékek e széles köre várhatóan lehetővé 
teszi az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
számára, hogy alkalmazkodjon a piaci 
igényekhez, mindemellett ösztönzi a 
projektekben a magánberuházást. Az 
Európai Stratégiai Beruházási Alap nem 
helyettesítheti a magán piaci alapú 
finanszírozást, hanem a piac hiányosságait 
kezelve mozgósítania kell a 
magánfinanszírozást, a közpénzek 
leghatékonyabb, stratégiai 
felhasználásának biztosítása érdekében. Az 
állami támogatásokra vonatkozó elveknek 
való megfelelés előírása hozzájárul a 
hatékony stratégiai felhasználáshoz.

Or. en

Módosítás 107
Ivo Vajgl
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Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
magas társadalmi és gazdasági értéket 
teremtő projekteket céloz meg. Az ESBA 
mindenekelőtt a munkahelyteremtést, a 
hosszú távú növekedést és a 
versenyképességet előmozdító projektekre 
irányul. Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapnak az egyedi projektek igényeinek 
legjobb kielégítése érdekében a pénzügyi 
termékek széles körét kell támogatnia, 
többek között a saját tőkét, az idegen tőkét 
és a garanciákat. A termékek ezen széles 
köre várhatóan lehetővé teszi az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap számára, hogy 
alkalmazkodjon a piaci igényekhez, 
mindemellett ösztönzi a projektekben a 
magánberuházást. Az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap nem helyettesítheti a 
magán piaci alapú finanszírozást, hanem a 
piac hiányosságait kezelve mozgósítania 
kell a magánfinanszírozást, a közpénzek 
leghatékonyabb, stratégiai 
felhasználásának biztosítása érdekében. Az 
állami támogatásokra vonatkozó elveknek 
való megfelelés előírása hozzájárul a 
hatékony stratégiai felhasználáshoz.

(14) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
magas társadalmi és gazdasági értéket 
teremtő projekteket céloz meg. Az ESBA 
mindenekelőtt a munkahelyteremtést –
különös tekintettel a fiatalok 
foglalkoztatására és a hosszú távú 
foglalkoztatásra –, a hosszú távú 
növekedést és a versenyképességet 
előmozdító projektekre irányul. Az Európai 
Stratégiai Beruházási Alapnak az egyedi 
projektek igényeinek legjobb kielégítése 
érdekében a pénzügyi termékek széles 
körét kell támogatnia, többek között a saját 
tőkét, az idegen tőkét és a garanciákat. A 
termékek e széles köre várhatóan lehetővé 
teszi az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
számára, hogy alkalmazkodjon a piaci 
igényekhez, mindemellett ösztönzi a 
projektekben a magánberuházást. Az 
Európai Stratégiai Beruházási Alap nem 
helyettesítheti a magán piaci alapú 
finanszírozást, hanem a piac hiányosságait 
kezelve mozgósítania kell a 
magánfinanszírozást, a közpénzek 
leghatékonyabb, stratégiai 
felhasználásának biztosítása érdekében. Az 
állami támogatásokra vonatkozó elveknek 
való megfelelés előírása hozzájárul a 
hatékony stratégiai felhasználáshoz.

Or. en

Módosítás 108
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
magas társadalmi és gazdasági értéket 
teremtő projekteket céloz meg. Az ESBA 
mindenekelőtt a munkahelyteremtést, a 
hosszú távú növekedést és a 
versenyképességet előmozdító projektekre 
irányul. Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapnak az egyedi projektek igényeinek 
legjobb kielégítése érdekében a pénzügyi 
termékek széles körét kell támogatnia, 
többek között a saját tőkét, az idegen tőkét 
és a garanciákat. A termékek ezen széles 
köre várhatóan lehetővé teszi az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap számára, hogy 
alkalmazkodjon a piaci igényekhez, 
mindemellett ösztönzi a projektekben a 
magánberuházást. Az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap nem helyettesítheti a 
magán piaci alapú finanszírozást, hanem a 
piac hiányosságait kezelve mozgósítania 
kell a magánfinanszírozást, a közpénzek 
leghatékonyabb, stratégiai 
felhasználásának biztosítása érdekében. Az 
állami támogatásokra vonatkozó elveknek 
való megfelelés előírása hozzájárul a 
hatékony stratégiai felhasználáshoz.

(14) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
magas társadalmi és gazdasági értéket 
teremtő projekteket céloz meg. Az ESBA 
mindenekelőtt a minőségi munkahelyek 
létrehozását, a hosszú távú növekedést, a 
versenyképességet, valamint a társadalmi 
befogadást előmozdító projektekre irányul. 
Az Európai Stratégiai Beruházási Alapnak 
az egyedi projektek igényeinek legjobb 
kielégítése érdekében a pénzügyi termékek 
széles körét kell támogatnia, többek között 
a saját tőkét, az idegen tőkét és a 
garanciákat. A termékek e széles köre 
várhatóan lehetővé teszi az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap számára, hogy 
alkalmazkodjon a piaci igényekhez, 
mindemellett ösztönzi a projektekben a 
magánberuházást. Az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap nem helyettesítheti a 
magán piaci alapú finanszírozást, hanem a 
piac hiányosságait kezelve mozgósítania 
kell a magánfinanszírozást, a közpénzek 
leghatékonyabb, stratégiai 
felhasználásának biztosítása érdekében. Az 
állami támogatásokra vonatkozó elveknek 
való megfelelés előírása hozzájárul a 
hatékony stratégiai felhasználáshoz.

Or. en

Módosítás 109
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
magas társadalmi és gazdasági értéket 
teremtő projekteket céloz meg. Az ESBA 

(14) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
magas társadalmi és gazdasági értéket 
teremtő projekteket céloz meg. Az ESBA 
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mindenekelőtt a munkahelyteremtést, a 
hosszú távú növekedést és a 
versenyképességet előmozdító projektekre 
irányul. Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapnak az egyedi projektek igényeinek 
legjobb kielégítése érdekében a pénzügyi 
termékek széles körét kell támogatnia, 
többek között a saját tőkét, az idegen tőkét 
és a garanciákat. A termékek ezen széles 
köre várhatóan lehetővé teszi az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap számára, hogy 
alkalmazkodjon a piaci igényekhez, 
mindemellett ösztönzi a projektekben a 
magánberuházást. Az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap nem helyettesítheti a 
magán piaci alapú finanszírozást, hanem a 
piac hiányosságait kezelve mozgósítania 
kell a magánfinanszírozást, a közpénzek 
leghatékonyabb, stratégiai 
felhasználásának biztosítása érdekében. Az 
állami támogatásokra vonatkozó elveknek 
való megfelelés előírása hozzájárul a 
hatékony stratégiai felhasználáshoz.

mindenekelőtt a minőségi munkahelyek 
létrehozását, a hosszú távú és fenntartható
növekedést és a versenyképességet 
előmozdító projektekre irányul. Az Európai 
Stratégiai Beruházási Alapnak az egyedi 
projektek igényeinek legjobb kielégítése 
érdekében a pénzügyi termékek széles 
körét kell támogatnia, többek között a saját 
tőkét, az idegen tőkét és a garanciákat. A 
termékek e széles köre várhatóan lehetővé 
teszi az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
számára, hogy alkalmazkodjon a piaci 
igényekhez, mindemellett ösztönzi a 
projektekben a magánberuházást. Az 
Európai Stratégiai Beruházási Alap nem 
helyettesítheti a magán piaci alapú 
finanszírozást, hanem a piac hiányosságait 
kezelve mozgósítania kell a 
magánfinanszírozást, a közpénzek 
leghatékonyabb, stratégiai 
felhasználásának biztosítása érdekében. Az 
állami támogatásokra vonatkozó elveknek 
való megfelelés előírása hozzájárul a 
hatékony stratégiai felhasználáshoz.

Or. en

Módosítás 110
Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
magas társadalmi és gazdasági értéket 
teremtő projekteket céloz meg. Az ESBA 
mindenekelőtt a munkahelyteremtést, a 
hosszú távú növekedést és a 
versenyképességet előmozdító projektekre 
irányul. Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alap az egyedi projektek igényeinek 
legjobb kielégítése érdekében a pénzügyi 

(14) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
magas társadalmi és gazdasági értéket 
teremtő projekteket céloz meg. Az ESBA 
mindenekelőtt a jogokat biztosító minőségi
munkahelyteremtést, egy új foglalkoztatási 
és képzési szociális biztonsági rendszer 
létrehozását, az oktatást, az innovációt és 
a kutatást, a hosszú távú fenntartható
növekedést előmozdító, és a számos 
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termékek széles körét támogatja, többek 
között a saját tőkét, az idegen tőkét vagy a 
garanciákat. A termékek ezen széles köre 
lehetővé teszi az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap számára, hogy 
alkalmazkodjon a piaci igényekhez, 
mindemellett ösztönzi a projektekben a 
magánberuházást. Az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap nem helyettesítheti a 
magánpiaci finanszírozást, hanem a piac 
hiányosságait kezelve mozgósítania kell a 
magánfinanszírozást, a közpénzek 
leghatékonyabb és stratégiai 
felhasználásának biztosítása érdekében. Az 
állami támogatásokra vonatkozó elvekkel 
való összhang előírása hozzájárul a 
hatékony és stratégiai felhasználáshoz.

európai régiót érintő egyenlőtlenségek, 
szegénység és társadalmi kirekesztés 
felszámolását célzó projektekre irányul. Az 
Európai Stratégiai Beruházási Alap az 
egyedi projektek igényeinek legjobb 
kielégítése érdekében a pénzügyi termékek 
széles körét támogatja, többek között a 
saját tőkét, az idegen tőkét vagy a 
garanciákat. A termékek ezen széles köre 
lehetővé teszi az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap számára, hogy 
alkalmazkodjon a piaci igényekhez, 
mindemellett ösztönzi a projektekben a 
magánberuházást. Az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap nem helyettesítheti a 
magánpiaci finanszírozást, hanem a piac 
hiányosságait kezelve mozgósítania kell a 
magánfinanszírozást, a közpénzek 
leghatékonyabb és stratégiai 
felhasználásának biztosítása érdekében. Az 
ESBA finanszírozása soha nem 
használható fel a magánszektor részéről 
már előirányzott beruházásokra. Az 
állami támogatásokra vonatkozó elvekkel 
való összhang előírása hozzájárul a 
hatékony és stratégiai felhasználáshoz.

Or. fr

Módosítás 111
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
magas társadalmi és gazdasági értéket 
teremtő projekteket céloz meg. Az ESBA 
mindenekelőtt a munkahelyteremtést, a
hosszú távú növekedést és a 
versenyképességet előmozdító projektekre 
irányul. Az Európai Stratégiai Beruházási 

(14) Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapnak magas társadalmi és gazdasági 
értéket teremtő projekteket kell 
megcéloznia. Az ESBA mindenekelőtt a 
minőségi munkahelyek teremtését, az 
inkluzív és hosszú távú növekedést, a 
versenyképességet és a társadalmi 
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Alap az egyedi projektek igényeinek 
legjobb kielégítése érdekében a pénzügyi 
termékek széles körét támogatja, többek 
között a saját tőkét, az idegen tőkét vagy a 
garanciákat. A termékek ezen széles köre 
lehetővé teszi az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap számára, hogy 
alkalmazkodjon a piaci igényekhez, 
mindemellett ösztönzi a projektekben a 
magánberuházást. Az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap nem helyettesítheti a 
magánpiaci finanszírozást, hanem a piac 
hiányosságait kezelve mozgósítania kell a 
magánfinanszírozást, a közpénzek 
leghatékonyabb és stratégiai 
felhasználásának biztosítása érdekében. 
Az állami támogatásokra vonatkozó 
elvekkel való összhang előírása hozzájárul 
a hatékony és stratégiai felhasználáshoz.

befogadást előmozdító projektekre irányul. 
Az Európai Stratégiai Beruházási Alap az 
egyedi projektek igényeinek legjobb 
kielégítése érdekében a pénzügyi termékek 
széles körét támogatja, többek között a 
saját tőkét, az idegen tőkét vagy a 
garanciákat. A termékek ezen széles köre 
lehetővé teszi az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap számára, hogy 
alkalmazkodjon a piaci igényekhez.

Or. it

Módosítás 112
Brando Benifei

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Az ESBA foglalkoztatásra gyakorolt 
hatását módszeresen nyomon kell követni 
és tovább kell ösztönözni, különösen azzal 
a céllal, hogy a fenntartható és minőségi
foglalkoztatás formájában tartós 
társadalmi előnyöket érjenek el. Ennek 
biztosítania kell a befektetések 
hozamának a befektetők és a 
munkavállalók közötti igazságos 
elosztását is. Ennek érdekében a Bizottság 
az éves növekedési jelentésről szóló 
bizottsági közleményt kísérő közös 
foglalkoztatási jelentésbe belefoglalja az 
ESBA által finanszírozott beruházások 
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munkahelyteremtésre gyakorolt közvetlen 
hatásának értékelését, valamint az ilyen 
beruházások európai foglalkoztatásra 
továbbgyűrűző hatásának elemzését.

Or. en

Módosítás 113
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Az ESBA foglalkoztatásra, oktatásra 
és a szegénység csökkentésére gyakorolt 
hatását módszeresen nyomon kell követni 
és tovább kell ösztönözni, különösen azzal 
a céllal, hogy a fenntartható és jó 
minőségű foglalkoztatás, valamint 
társadalmi befogadás formájában tartós 
társadalmi előnyöket érjenek el. Ennek 
biztosítania kell a befektetések 
hozamának a befektetők és a 
munkavállalók közötti igazságos 
elosztását is.

Or. en

Módosítás 114
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Az ESBA foglalkoztatásra, oktatásra 
és a szegénység csökkentésére gyakorolt 
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hatását módszeresen nyomon kell követni 
és tovább kell ösztönözni, különösen azzal 
a céllal, hogy a fenntartható és jó 
minőségű foglalkoztatás, valamint 
társadalmi befogadás formájában tartós 
társadalmi előnyöket érjenek el. Ennek 
biztosítania kell a befektetések 
hozamának a befektetők és a 
munkavállalók közötti igazságos 
elosztását is.

Or. en

Módosítás 115
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A beruházás projektek 
kiválasztásakor az ESBA megvizsgálja, 
hogy az érintett beruházási projektek 
részét képező vagy azok által létrejövő 
munkahelyek tisztes megélhetést 
biztosítanak-e.

Or. de

Módosítás 116
Danuta Jazłowiecka

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Az ESBA foglalkoztatásra gyakorolt 
hatását módszeresen nyomon kell követni 
és tovább kell ösztönözni, különösen azzal 
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a céllal, hogy a fenntartható és jó 
minőségű foglalkoztatás formájában 
tartós társadalmi előnyöket érjenek el, 
amelynek eredményeként az ESBA 
előnyeit mind a befektetők, mind pedig a 
munkavállalók élvezhetik.

Or. en

Módosítás 117
Ulrike Trebesius

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Az ESBA foglalkoztatásra gyakorolt 
hatását módszeresen nyomon kell követni, 
különösen azzal a céllal, hogy azonosítsák 
a fenntartható foglalkoztatás formájában 
elérhető, kézzel fogható társadalmi 
előnyöket.

Or. en

Módosítás 118
Maria João Rodrigues

Rendeletre irányuló javaslat
14 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14b) Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapnak a szociális beruházásokra, 
nevezetesen az emberi erőforrásba és a 
szociális szolgáltatásokba és 
infrastruktúrákba történő olyan 
beruházásokra is irányulniuk kell, 
amelyek előmozdítják a gazdasági 
versenyképességet, a társadalmi 
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befogadást és a nemek közötti 
egyenlőséget. Határozottabb szociális 
beruházás nélkül az ipari és gazdasági 
fejlődés lemarad és Európa jövőbeli 
prosperitása és versenyképessége sérül.

Or. en

Módosítás 119
Mara Bizzotto

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
a meglévő EBB- és uniós eszközöknél 
magasabb kockázat-megtérülés profillal 
rendelkező projekteket támogat, hogy 
kiegészítse a meglévő műveleteket. Az 
ESBA az egész Unióban finanszíroz majd 
projekteket, többek között a válság által 
leginkább érintett országokban. Az 
Európai Stratégiai Beruházási Alapot 
csak akkor lehet igénybe venni, ha más 
forrásokból nem áll rendelkezésre ésszerű 
feltételek mellett finanszírozás.

(15) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
a meglévő EBB- és uniós eszközöknél 
magasabb kockázat-megtérülés profillal 
rendelkező projekteket támogat, hogy 
kiegészítse a meglévő műveleteket. Az 
ESBA az egész Unióban finanszíroz majd 
projekteket, főként az euróövezet válság 
által leginkább érintett országait 
támogatva.

Or. it

Módosítás 120
Csaba Sógor

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapnak a meglévő EBB- és uniós 
eszközöknél magasabb kockázat/nyereség 

(15) Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapnak az EU más meglévő pénzügyi 
eszközeit kell kiegészítenie, de a meglévő 
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profillal rendelkező projekteket kell 
támogatnia, hogy kiegészítse a meglévő 
műveleteket. Az ESBA az egész Unióban 
finanszíroz majd projekteket, többek között 
a válság által leginkább érintett 
országokban. Az Európai Stratégiai 
Beruházási Alapot csak akkor lehet 
igénybe venni, ha más forrásokból nem áll 
rendelkezésre ésszerű feltételek mellett 
finanszírozás.

EBB- és uniós eszközöknél magasabb 
kockázat/nyereség profillal rendelkező 
projekteket kell támogatnia, hogy 
kiegészítse a meglévő műveleteket. Az 
ESBA az egész Unióban finanszíroz majd 
projekteket, többek között a pénzügyi
válság által leginkább érintett országokban. 
Az Európai Stratégiai Beruházási Alapot 
csak akkor lehet igénybe venni, ha más 
forrásokból nem áll rendelkezésre ésszerű 
feltételek mellett finanszírozás.

Or. en

Módosítás 121
Jérôme Lavrilleux

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
a meglévő EBB- és uniós eszközöknél 
magasabb kockázat-megtérülés profillal 
rendelkező projekteket támogat, hogy 
kiegészítse a meglévő műveleteket. Az 
ESBA az egész Unióban finanszíroz majd 
projekteket, többek között a válság által 
leginkább érintett országokban. Az Európai 
Stratégiai Beruházási Alapot csak akkor 
lehet igénybe venni, ha más forrásokból 
nem áll rendelkezésre ésszerű feltételek 
mellett finanszírozás.

(15) Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapnak a meglévő EBB- és uniós 
eszközöknél magasabb kockázat/nyereség 
profillal rendelkező projekteket kell 
támogatnia, hogy kiegészítse a meglévő 
műveleteket. Az ESBA-nak az Unió 
egészében kell projekteket finanszíroznia, 
többek között a gazdasági és pénzügyi 
válság által leginkább érintett országokban, 
azokban a régiókban, ahonnan elvándorol 
az ipar, illetőleg azokon a területeken, 
ahol a szociális mutatók a 
legkedvezőtlenebbek. Az Európai 
Stratégiai Beruházási Alapot csak akkor 
lehet igénybe venni, ha más forrásokból 
nem áll rendelkezésre ésszerű feltételek 
mellett finanszírozás.

Or. fr
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Módosítás 122
Enrique Calvet Chambon

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
a meglévő EBB- és uniós eszközöknél 
magasabb kockázat-megtérülés profillal 
rendelkező projekteket támogat, hogy 
kiegészítse a meglévő műveleteket. Az 
ESBA az egész Unióban finanszíroz majd 
projekteket, többek között a válság által 
leginkább érintett országokban. Az Európai 
Stratégiai Beruházási Alapot csak akkor 
lehet igénybe venni, ha más forrásokból 
nem áll rendelkezésre ésszerű feltételek 
mellett finanszírozás.

(15) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
a meglévő EBB- és uniós eszközöknél 
magasabb kockázat-megtérülés profillal 
rendelkező projekteket támogat, hogy 
kiegészítse a meglévő műveleteket. Az 
ESBA az egész Unióban finanszíroz majd 
projekteket, többek között a válság által 
leginkább érintett országokban, 
megkettőzve erőfeszítéseit a magas 
munkanélküliséggel sújtott európai 
térségekben. Az Európai Stratégiai 
Beruházási Alapot csak akkor lehet 
igénybe venni, ha más forrásokból nem áll 
rendelkezésre ésszerű feltételek mellett 
finanszírozás.

Or. es

Indokolás

Tekintettel arra, hogy a munkahelyteremtést az ESBA egyik kiemelt prioritásának kell 
tekinteni, célszerűnek tűnik, hogy a projektek finanszírozásánál az ESBA vegye figyelembe a 
jelentős mértékű munkanélküliséggel küzdő európai térségek helyzetét. A tagállamok 
foglalkoztatási mutatóinak javítása kedvezően befolyásolja az egész uniós gazdaságot.

Módosítás 123
Brando Benifei

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapnak a meglévő EBB- és uniós 
eszközöknél magasabb kockázat/nyereség 

(15) Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapnak a meglévő EBB- és uniós 
eszközöknél magasabb kockázat/nyereség 
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profillal rendelkező projekteket kell 
támogatnia, hogy kiegészítse a meglévő 
műveleteket. Az ESBA az egész Unióban 
finanszíroz majd projekteket, többek között
a válság által leginkább érintett 
országokban. Az Európai Stratégiai 
Beruházási Alapot csak akkor lehet 
igénybe venni, ha más forrásokból nem áll 
rendelkezésre ésszerű feltételek mellett 
finanszírozás.

profillal rendelkező projekteket kell 
támogatnia, hogy kiegészítse a meglévő 
műveleteket. Az ESBA az egész Unióban 
finanszíroz majd projekteket, különösen a 
gazdasági és pénzügyi válság által 
leginkább érintett országokban, figyelembe 
véve egyben azt is, hogy magasabb 
beruházási kockázatukkal magasabb 
gazdasági hozamot biztosíthatnak a 
befektetőknek, miközben az említett 
országokban maximalizálják a pozitív 
tovagyűrűző társadalmi hatásokat. Az 
Európai Stratégiai Beruházási Alapot csak 
akkor lehet igénybe venni, ha más 
forrásokból nem áll rendelkezésre ésszerű 
feltételek mellett finanszírozás.

Or. en

Módosítás 124
Maria João Rodrigues

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapnak a meglévő EBB- és uniós 
eszközöknél magasabb kockázat/nyereség 
profillal rendelkező projekteket kell 
támogatnia, hogy kiegészítse a meglévő 
műveleteket. Az ESBA az egész Unióban 
finanszíroz majd projekteket, többek között
a válság által leginkább érintett 
országokban. Az Európai Stratégiai 
Beruházási Alapot csak akkor lehet 
igénybe venni, ha más forrásokból nem áll 
rendelkezésre ésszerű feltételek mellett 
finanszírozás.

(15) Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapnak a meglévő EBB- és uniós 
eszközöknél magasabb kockázat/nyereség 
profillal rendelkező projekteket kell 
támogatnia, hogy kiegészítse a meglévő 
műveleteket. Az ESBA-nak az Unió 
egészében kell projekteket finanszíroznia, 
különösen a pénzügyi válság által 
leginkább érintett országokban. Az Európai 
Stratégiai Beruházási Alapot csak akkor 
lehet igénybe venni, ha más forrásokból 
nem áll rendelkezésre ésszerű feltételek 
mellett finanszírozás. Különösen 
törekednie kell a jelentős munkahely-
teremtő potenciállal vagy más társadalmi-
gazdasági előnyökkel járó, gazdaságilag 
életképes projektek finanszírozásának 
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megkönnyítésére annak érdekében, hogy 
a kereskedelmi befektetők számára 
vonzóbbá tegye azokat.

Or. en

Módosítás 125
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapnak a meglévő EBB- és uniós 
eszközöknél magasabb kockázat/nyereség 
profillal rendelkező projekteket kell 
támogatnia, hogy kiegészítse a meglévő 
műveleteket. Az ESBA az egész Unióban 
finanszíroz majd projekteket, többek között 
a válság által leginkább érintett
országokban. Az Európai Stratégiai 
Beruházási Alapot csak akkor lehet 
igénybe venni, ha más forrásokból nem áll 
rendelkezésre ésszerű feltételek mellett 
finanszírozás.

(15) Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapnak a kiegészítő jelleg részeként olyan 
projekteket kell támogatnia, amelyek 
esetében a magánfinanszírozás elnyerése 
nehezebb, mint a meglévő EBB- és uniós 
eszközökkel. Az ESBA az egész Unióban 
finanszíroz majd projekteket, különösen a 
nagyarányú munkanélküliséggel vagy 
szegénységgel sújtott országokban. Az 
Európai Stratégiai Beruházási Alapot csak 
akkor lehet igénybe venni, ha más 
forrásokból nem áll rendelkezésre ésszerű 
feltételek mellett finanszírozás.

Or. en

Módosítás 126
Thomas Mann

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapnak a meglévő EBB- és uniós 
eszközöknél magasabb kockázat/nyereség 

(15) Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapnak a minőségi munkahelyek 
létrehozása terén igen jelentős 
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profillal rendelkező projekteket kell 
támogatnia, hogy kiegészítse a meglévő 
műveleteket. Az ESBA az egész Unióban 
finanszíroz majd projekteket, többek között 
a válság által leginkább érintett 
országokban. Az Európai Stratégiai 
Beruházási Alapot csak akkor lehet 
igénybe venni, ha más forrásokból nem áll 
rendelkezésre ésszerű feltételek mellett 
finanszírozás.

potenciállal, valamint a meglévő EBB- és 
uniós eszközöknél magasabb 
kockázat/nyereség profillal rendelkező 
projekteket kell támogatnia, hogy 
kiegészítse a meglévő műveleteket. Az 
ESBA az egész Unióban finanszíroz majd 
projekteket, többek között a válság által 
leginkább érintett országokban. Az Európai 
Stratégiai Beruházási Alapot csak akkor 
lehet igénybe venni, ha más forrásokból 
nem áll rendelkezésre ésszerű feltételek 
mellett finanszírozás.

Or. de

Módosítás 127
Zdzisław Krasnodębski

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapnak a meglévő EBB- és uniós 
eszközöknél magasabb kockázat/nyereség 
profillal rendelkező projekteket kell 
támogatnia, hogy kiegészítse a meglévő 
műveleteket. Az ESBA az egész Unióban 
finanszíroz majd projekteket, többek között 
a válság által leginkább érintett 
országokban. Az Európai Stratégiai 
Beruházási Alapot csak akkor lehet 
igénybe venni, ha más forrásokból nem áll 
rendelkezésre ésszerű feltételek mellett 
finanszírozás.

(15) Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapnak a meglévő EBB- és uniós 
eszközöknél magasabb kockázati profillal 
rendelkező projekteket kell támogatnia, 
amelyek hosszú távon hozamot 
eredményeznek, és amelyek az Európai 
Unión belül a tagállamok koherens 
társadalmi és gazdasági fejlődése 
szempontjából alapvető fontosságúak. Az 
ESBA az egész Unióban finanszíroz majd 
projekteket, és kiemelt figyelmet fordít a 
munkanélküliség által különösen érintett 
országokra, amelyekben a társadalmi és 
gazdasági fejlettségi szint nem éri el az 
európai átlagot. Az Európai Stratégiai 
Beruházási Alapot csak akkor lehet 
igénybe venni, ha más forrásokból nem áll 
rendelkezésre ésszerű feltételek mellett 
finanszírozás.

Or. pl
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Módosítás 128
Paloma López Bermejo

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapnak a meglévő EBB- és uniós 
eszközöknél magasabb kockázat/nyereség 
profillal rendelkező projekteket kell 
támogatnia, hogy kiegészítse a meglévő 
műveleteket. Az ESBA az egész Unióban 
finanszíroz majd projekteket, többek között 
a válság által leginkább érintett 
országokban. Az Európai Stratégiai 
Beruházási Alapot csak akkor lehet 
igénybe venni, ha más forrásokból nem áll 
rendelkezésre ésszerű feltételek mellett 
finanszírozás.

(15) Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapnak a meglévő EBB- és uniós 
eszközöknél magasabb kockázat/nyereség 
profillal rendelkező projekteket kell 
támogatnia, hogy kiegészítse a meglévő 
műveleteket. Az ESBA az egész Unióban 
finanszíroz majd projekteket, különösen a 
pénzügyi válság által leginkább érintett 
országokban. Az Európai Stratégiai 
Beruházási Alapot csak akkor lehet 
igénybe venni, ha más forrásokból nem áll 
rendelkezésre ésszerű feltételek mellett 
finanszírozás.

Or. en

Módosítás 129
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
a meglévő EBB- és uniós eszközöknél 
magasabb kockázat-megtérülés profillal 
rendelkező projekteket támogat, hogy 
kiegészítse a meglévő műveleteket. Az 
ESBA az egész Unióban finanszíroz majd 
projekteket, többek között a válság által 
leginkább érintett országokban. Az Európai 
Stratégiai Beruházási Alapot csak akkor 
lehet igénybe venni, ha más forrásokból 

(15) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
a meglévő EBB- és uniós eszközöknél 
magasabb kockázat-megtérülés profillal 
rendelkező projekteket támogat, hogy 
kiegészítse a meglévő műveleteket. Az 
ESBA az egész Unióban finanszíroz majd 
projekteket, főként a válság által leginkább 
érintett országokban. Az Európai Stratégiai 
Beruházási Alapot csak akkor lehet 
igénybe venni, ha más forrásokból nem áll 
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nem áll rendelkezésre ésszerű feltételek 
mellett finanszírozás.

rendelkezésre kedvező feltételek mellett 
finanszírozás.

Or. it

Módosítás 130
Mara Bizzotto

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap
gazdaságilag és technikailag várhatóan
életképes beruházásokra irányul, amelyek 
bizonyos mértékben magukban 
foglalhatnak indokolt kockázatokat, 
ugyanakkor megfelelnek az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap általi 
finanszírozás különleges 
követelményeinek.

(16) Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapnak gazdaságilag és technikailag 
életképes, gyakorlatias beruházásokra kell 
irányulnia, amelyek bizonyos mértékben 
magukban foglalhatnak indokolt 
kockázatokat, ugyanakkor megfelelnek az 
Európai Stratégiai Beruházási Alap általi 
finanszírozás különleges 
követelményeinek.

Or. it

Módosítás 131
Csaba Sógor

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapnak gazdaságilag és technikailag 
várhatóan életképes beruházásokra kell 
összpontosítania, amelyek bizonyos 
mértékben magukban foglalhatnak indokolt 
kockázatokat, ugyanakkor meg kell, hogy 
feleljenek az Európai Stratégiai Beruházási 
Alap általi finanszírozás különleges 
követelményeinek.

(16) Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapnak az általa nyújtott támogatást 
követően gazdaságilag és technikailag 
várhatóan életképes beruházásokra kell 
összpontosítania, amelyek bizonyos 
mértékben magukban foglalhatnak indokolt 
kockázatokat, ugyanakkor meg kell, hogy 
feleljenek az Európai Stratégiai Beruházási 
Alap általi finanszírozás különleges 
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követelményeinek.

Or. en

Módosítás 132
Terry Reintke, Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapnak gazdaságilag és technikailag 
várhatóan életképes beruházásokra kell 
összpontosítania, amelyek bizonyos 
mértékben magukban foglalhatnak indokolt 
kockázatokat, ugyanakkor meg kell, hogy 
feleljenek az Európai Stratégiai Beruházási 
Alap általi finanszírozás különleges 
követelményeinek.

(16) Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapnak, társadalmilag, gazdaságilag és 
technikailag várhatóan életképes és 
hozzáadott értéket teremtő beruházásokra 
kell összpontosítania, amelyek bizonyos 
mértékben magukban foglalhatnak indokolt 
kockázatokat, ugyanakkor meg kell, hogy 
feleljenek az Európai Stratégiai Beruházási 
Alap általi finanszírozás különleges 
követelményeinek. Az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap által nyújtott 
támogatásra vonatkozóan ezért 
egyértelmű elveket, kritériumokat és 
feltételeket kell meghatározni.

Or. en

Módosítás 133
Thomas Mann

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapnak gazdaságilag és technikailag
várhatóan életképes beruházásokra kell 
összpontosítania, amelyek bizonyos 

(16) Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapnak gazdasági, technikai és
foglalkoztatáspolitikai szempontból 
várhatóan életképes beruházásokra kell
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mértékben magukban foglalhatnak indokolt 
kockázatokat, ugyanakkor meg kell, hogy 
feleljenek az Európai Stratégiai Beruházási 
Alap általi finanszírozás különleges 
követelményeinek.

összpontosítania, amelyek bizonyos 
mértékben magukban foglalhatnak indokolt 
kockázatokat, ugyanakkor meg kell, hogy 
feleljenek az Európai Stratégiai Beruházási 
Alap általi finanszírozás különleges 
követelményeinek.

Or. de

Módosítás 134
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapnak gazdaságilag és technikailag 
várhatóan életképes beruházásokra kell 
összpontosítania, amelyek bizonyos 
mértékben magukban foglalhatnak indokolt 
kockázatokat, ugyanakkor meg kell, hogy 
feleljenek az Európai Stratégiai Beruházási 
Alap általi finanszírozás különleges 
követelményeinek.

(16) Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapnak gazdaságilag és technikailag 
várhatóan életképes, valamint az uniós 
szociálpolitikai prioritásokkal, különösen 
a társadalmi kirekesztés és a szegénység 
csökkentésével összhangban álló
beruházásokra kell összpontosítania, 
amelyek bizonyos mértékben magukban 
foglalhatnak indokolt kockázatokat, 
ugyanakkor meg kell, hogy feleljenek az 
Európai Stratégiai Beruházási Alap általi 
finanszírozás különleges 
követelményeinek.

Or. en

Módosítás 135
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap (16) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
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gazdaságilag és technikailag várhatóan 
életképes beruházásokra irányul, amelyek 
bizonyos mértékben magukban 
foglalhatnak indokolt kockázatokat,
ugyanakkor megfelelnek az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap általi 
finanszírozás különleges 
követelményeinek.

gazdaságilag és technikailag várhatóan 
életképes, és jelentős munkahely-teremtési 
potenciállal rendelkező beruházásokra 
irányul. Az e beruházásokkal járó 
kockázatoknak arányban kell állniuk az 
Alap – különösen a munkahelyteremtéssel 
kapcsolatos – célkitűzéseivel, feltéve, hogy
megfelelnek az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap általi finanszírozás 
különleges követelményeinek.

Or. es

Indokolás

A beruházásoknak az életképesség mellett jelentős munkahely-teremtési potenciállal is 
rendelkezniük kell. A befektetési kockázat mértékének „indokolt”-ként való minősítése nagyon 
ködös megfogalmazás, ésszerűbb azt az ESBA által elérendő célokhoz, és különösen a 
munkahelyteremtéshez kötni.

Módosítás 136
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
gazdaságilag és technikailag várhatóan 
életképes beruházásokra irányul, amelyek 
bizonyos mértékben magukban 
foglalhatnak indokolt kockázatokat, 
ugyanakkor megfelelnek az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap általi 
finanszírozás különleges 
követelményeinek.

(16) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
gazdasági, szociális és környezetvédelmi 
szempontból, valamint technikailag 
várhatóan életképes beruházásokra irányul, 
amelyek esetenként magukban 
foglalhatnak magas kockázatot is, 
ugyanakkor megfelelnek az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap általi 
finanszírozás különleges
követelményeinek.

Or. it
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Módosítás 137
Maria João Rodrigues

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapnak az uniós tagállamok és régiók 
egészében kellőképpen figyelembe kell 
vennie a munkaerő-piaci helyzetet, és a 
projektek értékelése során vizsgálnia kell 
az elérhető lehetséges 
foglalkoztatásjavítási eredményeket is.

Or. en

Módosítás 138
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alap irányítóbizottsága határozza meg a 
támogatható projektek beruházási 
politikáját és az ESBA kockázati profilját. 
Mivel a projektek kiválasztása e politikától 
függ, a szempontok kidolgozásába be kell 
vonni az Európai Parlamentet.

Or. es

Indokolás

Az irányítóbizottság kulcsfontosságú szerepet tölt be az ESBA-ban, hiszen annak kell 
meghatároznia meg a projektek beruházási politikáját, következésképpen kiválasztásuk 
szempontjait, amelyek kidolgozásába feltétlenül be kell vonni az Európai Parlamentet.
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Módosítás 139
Ulrike Trebesius

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alap irányadó elvének eredményalapúnak 
és nem pusztán inputorientált 
megközelítésűnek kell lennie; az ESBA 
sikerének a tényleges növekedés, 
munkahelyteremtés és a tagállamok 
gazdasága ösztönzésének értékelésén kell 
alapulnia.

Or. en

Módosítás 140
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Az ESBA-nak arra kell 
összpontosítania, hogy új befektetéseket 
hozzon létre azokon a területeken, ahol a 
beruházási kedv mérsékelt, ahelyett, hogy 
olyan beruházásokat pótolna, amelyeket 
máshol hajtottak volna végre (kiszorítás), 
vagy olyan magas megtérülésű 
befektetéseket helyezne a középpontba, 
amelyek mindenképpen megtörténtek 
volna (holtteher). Olyan szociális 
beruházásokat is támogatni kell, amelyek 
nem csupán pénzügyi megtérülést 
eredményeznek, hanem tovagyűrűző 
pozitív társadalmi hatást is keltenek, mint 
a humántőkébe történő vagy a 
munkahelyteremtésre és a szegénység 
visszaszorítására jelentős hatást kifejtő 
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beruházások.

Or. es

Módosítás 141
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
támogatásának infrastrukturális és 
nagyszabású közepes tőkeértékű 
projektekhez való felhasználásáról egy 
beruházási bizottságnak kell döntenie. A 
beruházási bizottság a beruházási projektek 
területein járatos és tapasztalt független 
szakértőkből áll. A beruházási bizottságnak 
elszámoltathatónak kell lennie az ESBA 
irányítóbizottsága felé, amely felügyeli az 
ESBA célkitűzéseinek teljesülését. Az 
EBA tapasztalatainak tényleges 
kihasználása érdekében az Európai 
Stratégiai Beruházási Alapnak támogatnia 
kell az EBA finanszírozását, hogy az EBA 
egyéni projektekbe kezdhessen a kis- és 
középvállalkozások, valamint a kisméretű 
közepes piaci tőkeértékű vállalatok 
területén.

(17) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
támogatásának infrastrukturális és 
nagyszabású közepes tőkeértékű 
projektekhez való felhasználásáról egy 
beruházási bizottságnak kell döntenie. A 
beruházási bizottság a beruházási projektek 
területein járatos és tapasztalt független 
szakértőkből áll. A bizottsági tagok közül 
legalább egy tagnak szociális és 
munkaerő-piaci politikai szakembernek 
kell lennie, akinek ezért a benyújtott 
projektek társadalmi hatásának 
értékeléséért kell felelnie. A beruházási 
bizottságnak elszámoltathatónak kell lennie 
az ESBA irányítóbizottsága felé, amely 
felügyeli az ESBA célkitűzéseinek 
teljesülését. Az EBA tapasztalatainak 
tényleges kihasználása érdekében az 
Európai Stratégiai Beruházási Alapnak 
támogatnia kell az EBA finanszírozását, 
hogy az EBA egyéni projektekbe 
kezdhessen a kis- és középvállalkozások, 
valamint a kisméretű közepes piaci 
tőkeértékű vállalatok területén.

Or. en

Módosítás 142
Brando Benifei
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Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
támogatásának infrastrukturális és 
nagyszabású közepes tőkeértékű 
projektekhez való felhasználásáról egy 
beruházási bizottságnak kell döntenie. A 
beruházási bizottság a beruházási projektek 
területein járatos és tapasztalt független 
szakértőkből áll. A beruházási bizottságnak 
elszámoltathatónak kell lennie az ESBA 
irányítóbizottsága felé, amely felügyeli az 
ESBA célkitűzéseinek teljesülését. Az 
EBA tapasztalatainak tényleges 
kihasználása érdekében az Európai 
Stratégiai Beruházási Alapnak támogatnia 
kell az EBA finanszírozását, hogy az EBA 
egyéni projektekbe kezdhessen a kis- és 
középvállalkozások, valamint a kisméretű 
közepes piaci tőkeértékű vállalatok 
területén.

(17) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
támogatásának infrastrukturális és 
nagyszabású közepes tőkeértékű 
projektekhez való felhasználásáról egy 
beruházási bizottságnak kell döntenie. A 
beruházási bizottság a beruházási projektek 
és a makroökonómia területein járatos és 
tapasztalt független szakértőkből áll. A 
beruházási bizottságnak 
elszámoltathatónak kell lennie az ESBA 
irányítóbizottsága felé, amely felügyeli az 
ESBA célkitűzéseinek teljesülését. Az 
EBA tapasztalatainak tényleges 
kihasználása érdekében az Európai 
Stratégiai Beruházási Alapnak támogatnia 
kell az EBA finanszírozását, hogy az EBA 
egyéni projektekbe kezdhessen a kis- és 
középvállalkozások, valamint a kisméretű 
közepes piaci tőkeértékű vállalatok 
területén.

Or. en

Módosítás 143
Zdzisław Krasnodębski

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
támogatásának infrastrukturális és 
nagyszabású közepes tőkeértékű 
projektekhez való felhasználásáról egy 
beruházási bizottságnak kell döntenie. A 
beruházási bizottság a beruházási projektek 
területein járatos és tapasztalt független
szakértőkből áll. A beruházási bizottságnak 

(17) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
támogatásának infrastrukturális és 
nagyszabású közepes tőkeértékű 
projektekhez való felhasználásáról egy 
beruházási bizottságnak kell döntenie. A 
beruházási bizottság a beruházási projektek 
területein járatos és tapasztalt, a 
tagállamok, és különösen a válság által 
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elszámoltathatónak kell lennie az ESBA 
irányítóbizottsága felé, amely felügyeli az 
ESBA célkitűzéseinek teljesülését. Az 
EBA tapasztalatainak tényleges 
kihasználása érdekében az Európai 
Stratégiai Beruházási Alapnak támogatnia 
kell az EBA finanszírozását, hogy az EBA 
egyéni projektekbe kezdhessen a kis- és 
középvállalkozások, valamint a kisméretű 
közepes piaci tőkeértékű vállalatok 
területén.

érintett tagállamok sajátos körülményeit 
is ismerő szakértőkből áll. A beruházási 
bizottságnak elszámoltathatónak kell lennie 
az ESBA irányítóbizottsága és az Európai 
Parlament felé, amely felügyeli az ESBA 
célkitűzéseinek teljesülését. A beruházási 
bizottság munkáját az Európai Parlament 
ellenőrzi. Az EBA tapasztalatainak 
tényleges kihasználása érdekében az 
Európai Stratégiai Beruházási Alapnak 
támogatnia kell az EBA finanszírozását, 
hogy az EBA egyéni projektekbe 
kezdhessen a kis- és középvállalkozások, 
valamint a kisméretű közepes piaci 
tőkeértékű vállalatok területén.

Or. pl

Módosítás 144
Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
támogatásának infrastrukturális és 
nagyszabású közepes tőkeértékű 
projektekhez való felhasználásáról egy 
beruházási bizottság dönt. A beruházási 
bizottság a beruházási projektek területein 
járatos és tapasztalt független szakértőkből 
áll. A beruházási bizottság elszámoltatható 
az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
irányítóbizottsága felé, amely felügyeli az 
Európai Stratégiai Beruházási Alap 
célkitűzéseinek teljesülését. Az EBA 
tapasztalatának tényleges kihasználása 
érdekében az Európai Stratégiai Beruházási 
Alap támogatja az EBA finanszírozását, 
hogy az EBA egyéni projektekbe 
kezdhessen a kis- és középvállalkozások, 
valamint a kisméretű közepes piaci 

(17) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
támogatásának infrastrukturális és 
nagyszabású közepes tőkeértékű 
projektekhez való felhasználásáról egy 
beruházási bizottság dönt. A beruházási 
bizottság a beruházási projektek területein 
járatos és tapasztalt, továbbá a szociális 
kérdésekben is tapasztalt független 
szakértőkből áll. A beruházási bizottság 
elszámoltatható az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap irányítóbizottsága felé, 
amely felügyeli az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap célkitűzéseinek 
teljesülését. Az EBA tapasztalatának 
tényleges kihasználása érdekében az 
Európai Stratégiai Beruházási Alap 
támogatja az EBA finanszírozását, hogy az 
EBA egyéni projektekbe kezdhessen a kis-
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tőkeértékű vállalatok terén. és középvállalkozások terén.

Or. fr

Módosítás 145
Maria João Rodrigues

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
támogatásának infrastrukturális és 
nagyszabású közepes tőkeértékű 
projektekhez való felhasználásáról egy 
beruházási bizottságnak kell döntenie. A 
beruházási bizottság a beruházási projektek 
területein járatos és tapasztalt független 
szakértőkből áll. A beruházási bizottságnak 
elszámoltathatónak kell lennie az ESBA 
irányítóbizottsága felé, amely felügyeli az 
ESBA célkitűzéseinek teljesülését. Az 
EBA tapasztalatainak tényleges 
kihasználása érdekében az Európai 
Stratégiai Beruházási Alapnak támogatnia 
kell az EBA finanszírozását, hogy az EBA 
egyéni projektekbe kezdhessen a kis- és 
középvállalkozások, valamint a kisméretű 
közepes piaci tőkeértékű vállalatok 
területén.

(17) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
támogatásának infrastrukturális és 
nagyszabású közepes tőkeértékű 
projektekhez való felhasználásáról egy 
beruházási bizottságnak kell döntenie. A 
beruházási bizottság a beruházási projektek 
területein járatos és tapasztalt független 
szakértőkből áll. A beruházási bizottságnak 
elszámoltathatónak kell lennie az ESBA 
irányítóbizottsága felé, amely felügyeli az 
ESBA célkitűzéseinek teljesülését. Ez a két 
testület saját szintjén beruházási 
platformok fejlesztését is támogatja. Az 
EBA tapasztalatainak tényleges 
kihasználása érdekében az Európai 
Stratégiai Beruházási Alapnak támogatnia 
kell az EBA finanszírozását, hogy az EBA 
egyéni projektekbe kezdhessen a kis- és 
középvállalkozások, valamint a kisméretű 
közepes piaci tőkeértékű vállalatok 
területén.

Or. en

Módosítás 146
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
támogatásának infrastrukturális és 
nagyszabású közepes tőkeértékű 
projektekhez való felhasználásáról egy 
beruházási bizottságnak kell döntenie. A 
beruházási bizottság a beruházási projektek 
területein járatos és tapasztalt független 
szakértőkből áll. A beruházási bizottságnak 
elszámoltathatónak kell lennie az ESBA 
irányítóbizottsága felé, amely felügyeli az 
ESBA célkitűzéseinek teljesülését. Az 
EBA tapasztalatainak tényleges 
kihasználása érdekében az Európai 
Stratégiai Beruházási Alapnak támogatnia 
kell az EBA finanszírozását, hogy az EBA 
egyéni projektekbe kezdhessen a kis- és 
középvállalkozások, valamint a kisméretű 
közepes piaci tőkeértékű vállalatok 
területén.

(17) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
támogatásának felhasználásáról minden 
esetben egy beruházási bizottságnak kell 
döntenie. A beruházási bizottság a 
beruházási projektek területein járatos és 
tapasztalt független, az EU2020 stratégia 5 
fő célkitűzésének egyike tekintetében 
igazoltan tapasztalt szakértőkből áll. A 
beruházási bizottság partnerséget hoz 
létre az illetékes nemzeti, regionális és 
helyi hatóságokkal, a gazdasági és 
szociális partnerekkel, valamint a civil 
társadalmat képviselő érintett 
szervezetekkel. E partnerség célja a 
szubszidiaritás és az arányosság elvének 
tiszteletben tartása, valamint a tervezett 
műveletek iránt az érdekelt felek 
elkötelezettségének biztosítása. A 
beruházási bizottságnak 
elszámoltathatónak kell lennie az ESBA 
irányítóbizottsága felé, amely felügyeli az 
ESBA célkitűzéseinek teljesülését. Az 
EBA tapasztalatainak tényleges 
kihasználása érdekében az Európai 
Stratégiai Beruházási Alapnak támogatnia 
kell az EBA finanszírozását, hogy az EBA 
egyéni projektekbe kezdhessen a kis- és 
középvállalkozások, valamint a kisméretű 
közepes piaci tőkeértékű vállalatok 
területén.

Or. en

Módosítás 147
Thomas Mann

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés



AM\1052802HU.doc 85/125 PE551.778v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
támogatásának infrastrukturális és 
nagyszabású közepes tőkeértékű 
projektekhez való felhasználásáról egy 
beruházási bizottságnak kell döntenie. A 
beruházási bizottság a beruházási projektek 
területein járatos és tapasztalt független 
szakértőkből áll. A beruházási bizottság 
elszámoltatható az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap irányítóbizottsága felé, 
amely felügyeli az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap célkitűzéseinek 
teljesülését. Az EBA tapasztalatának 
tényleges kihasználása érdekében az 
Európai Stratégiai Beruházási Alap 
támogatja az EBA finanszírozását, hogy az 
EBA egyéni projektekbe kezdhessen a kis-
és középvállalkozások, valamint a 
kisméretű közepes piaci tőkeértékű 
vállalatok terén.

(17) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
támogatásának infrastrukturális és 
nagyszabású közepes tőkeértékű 
projektekhez való felhasználásáról egy 
beruházási bizottságnak kell döntenie. A 
beruházási bizottság a beruházási projektek 
területein járatos és tapasztalt független 
szakértőkből áll. A beruházási 
bizottságban a szociális partnerek és a kis-
és középvállalkozások képviselőinek is 
részt kell venniük. A beruházási bizottság 
elszámoltatható az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap irányítóbizottsága felé, 
amely felügyeli az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap célkitűzéseinek
teljesülését. Az EBA tapasztalatának 
tényleges kihasználása érdekében az 
Európai Stratégiai Beruházási Alap 
támogatja az EBA finanszírozását, hogy az 
EBA egyéni projektekbe kezdhessen a kis-
és középvállalkozások, valamint a 
kisméretű közepes piaci tőkeértékű 
vállalatok terén.

Or. de

Módosítás 148
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs, Ivo Vajgl

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
támogatásának infrastrukturális és 
nagyszabású közepes tőkeértékű 
projektekhez való felhasználásáról egy 
beruházási bizottság dönt. A beruházási 
bizottság a beruházási projektek területein 
járatos és tapasztalt független szakértőkből 

(17) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
támogatásának infrastrukturális és 
nagyszabású közepes tőkeértékű 
projektekhez való felhasználásáról egy 
beruházási bizottság dönt. A beruházási 
bizottság a beruházási projektek területein 
járatos és tapasztalt független szakértőkből 
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áll. A beruházási bizottság elszámoltatható 
az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
irányítóbizottsága felé, amely felügyeli az 
Európai Stratégiai Beruházási Alap 
célkitűzéseinek teljesülését Az EBA 
tapasztalatának tényleges kihasználása 
érdekében az Európai Stratégiai Beruházási 
Alap támogatja az EBA finanszírozását, 
hogy az EBA egyéni projektekbe 
kezdhessen a kis- és középvállalkozások, 
valamint a kisméretű közepes piaci 
tőkeértékű vállalatok terén.

áll, akik képesek felismerni az Európát 
sújtó legjelentősebb társadalmi és 
gazdasági problémák megoldására 
leginkább képes projekteket. A bizottság 
elszámoltatható az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap irányítóbizottsága felé, 
amely felügyeli az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap célkitűzéseinek 
teljesülését. Az EBA tapasztalatának 
tényleges kihasználása érdekében az 
Európai Stratégiai Beruházási Alap 
támogatja az EBA finanszírozását, hogy az 
EBA egyéni projektekbe kezdhessen a kis-
és középvállalkozások, valamint a 
kisméretű közepes piaci tőkeértékű 
vállalatok terén.

Or. es

Indokolás

A befektetési bizottságban résztvevő szakértőknek nem csupán adott projektekhez kapcsolódó 
szakterületekhez kell érteniük, hanem rendelkezniük kell a fennálló társadalmi és gazdasági 
problémák megoldására leginkább alkalmas projektek kiválasztásához szükséges 
képességekkel is.

Módosítás 149
Paloma López Bermejo

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
támogatásának infrastrukturális és 
nagyszabású közepes tőkeértékű 
projektekhez való felhasználásáról egy 
beruházási bizottságnak kell döntenie. A 
beruházási bizottság a beruházási projektek 
területein járatos és tapasztalt független 
szakértőkből áll. A beruházási bizottságnak 
elszámoltathatónak kell lennie az ESBA 
irányítóbizottsága felé, amely felügyeli az 

(17) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
támogatásának infrastrukturális és 
nagyszabású közepes tőkeértékű 
projektekhez való felhasználásáról egy 
beruházási bizottságnak kell döntenie. A 
beruházási bizottság a beruházási projektek 
területein járatos és tapasztalt független 
szakértőkből, valamint állami szervek és 
szociális partnerek képviselőiből áll. A 
beruházási bizottságnak 
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ESBA célkitűzéseinek teljesülését. Az 
EBA tapasztalatainak tényleges 
kihasználása érdekében az Európai 
Stratégiai Beruházási Alapnak támogatnia 
kell az EBA finanszírozását, hogy az EBA 
egyéni projektekbe kezdhessen a kis- és 
középvállalkozások, valamint a kisméretű 
közepes piaci tőkeértékű vállalatok 
területén.

elszámoltathatónak kell lennie az ESBA 
irányítóbizottsága felé, amely felügyeli az 
ESBA célkitűzéseinek teljesülését. Az 
EBA tapasztalatainak tényleges 
kihasználása érdekében az Európai 
Stratégiai Beruházási Alapnak támogatnia 
kell az EBA finanszírozását, hogy az EBA 
egyéni projektekbe kezdhessen a kis- és 
középvállalkozások, valamint a kisméretű 
közepes piaci tőkeértékű vállalatok 
területén.

Or. en

Módosítás 150
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
támogatásának infrastrukturális és 
nagyszabású közepes tőkeértékű 
projektekhez való felhasználásáról egy 
beruházási bizottság dönt. A beruházási 
bizottság a beruházási projektek területein 
járatos és tapasztalt független szakértőkből 
áll. A beruházási bizottság elszámoltatható 
az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
irányítóbizottsága felé, amely felügyeli az 
Európai Stratégiai Beruházási Alap 
célkitűzéseinek teljesülését. Az EBA 
tapasztalatának tényleges kihasználása 
érdekében az Európai Stratégiai Beruházási 
Alap támogatja az EBA finanszírozását, 
hogy az EBA egyéni projektekbe 
kezdhessen a kis- és középvállalkozások, 
valamint a kisméretű közepes piaci 
tőkeértékű vállalatok terén.

(17) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
támogatásának infrastrukturális és 
nagyszabású közepes tőkeértékű 
projektekhez való felhasználásáról egy 
beruházási bizottság dönt átlátható módon. 
A beruházási bizottságnak az 
elszámoltathatóság elve alapján 
megfelelően kiválasztott, a beruházási 
projektek területein járatos és tapasztalt 
független szakértőkből kell állnia. A 
beruházási bizottság elszámoltatható az 
Európai Stratégiai Beruházási Alap 
irányítóbizottsága felé, amely felügyeli az 
Európai Stratégiai Beruházási Alap 
célkitűzéseinek teljesülését. Az EBA 
tapasztalatának tényleges kihasználása 
érdekében az Európai Stratégiai Beruházási 
Alap támogatja az EBA finanszírozását, 
hogy az EBA egyéni projektekbe 
kezdhessen a kis-, közép- és
mikrovállalkozások, valamint a kisméretű 
közepes piaci tőkeértékű vállalatok terén.
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Or. it

Módosítás 151
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A demokratikus kormányzás és a 
beruházási bizottság 
elszámoltathatóságának javítása 
érdekében a beruházási bizottság 
szakértőit az Európai Parlament hagyja 
jóvá.

Or. en

Módosítás 152
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Az új Bizottság megbízatásának 
teljesítése érdekében a beruházási 
bizottságba legalább egy olyan szakértőt 
kell kinevezni, aki szociálpolitikai 
szakértelemmel rendelkezik. Ennek az 
uniós szociálpolitikai prioritásokkal, 
többek között a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés csökkentésével összhangban 
álló projektek kiválasztását kell 
eredményeznie.

Or. en
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Módosítás 153
Jérôme Lavrilleux

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Annak érdekében, hogy az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap támogatni tudja 
a beruházásokat, az Unió 
16 000 000 000 EUR-nak megfelelő 
összegű garanciát nyújt. Portfolióalapú 
nyújtás esetén a garanciafedezet az eszköz 
típusától függően (idegen tőke, saját tőke 
vagy garancia) felső korlátot kap, a 
fennálló kötelezettségvállalások portfóliója 
volumenének százalékos arányában. A 
várakozások szerint, ha a garancia az EBB 
által nyújtandó 5 000 000 000 EUR-val 
társul, az Európai Stratégiai Beruházási 
Alap támogatásával 60 800 000 000 EUR 
értékű további beruházás jöhet létre az 
EBB-nél és az EBA-nál. Az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap által támogatott 
60 800 000 000 EUR várhatóan összesen 
315 000 000 000 EUR értékű beruházást 
generál az Unióban a 2015–2017 közötti 
időszakban. A garancialehívás nélkül 
teljesülő projektekhez kapcsolódó 
garanciák új műveletek támogatásához 
használhatók fel.

(18) Annak érdekében, hogy az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap támogatni tudja 
a beruházásokat, az Unió legalább
16 000 000 000 EUR-nak megfelelő 
összegű garanciát nyújt. Portfolióalapú 
nyújtás esetén a garanciafedezet az eszköz 
típusától függően (idegen tőke, saját tőke 
vagy garancia) felső korlátot kap, a 
fennálló kötelezettségvállalások 
volumenének százalékos arányában. A 
várakozások szerint, ha a garancia az EBB 
által nyújtandó 5 000 000 000 EUR-val 
társul, az Európai Stratégiai Beruházási 
Alap támogatásával 60 800 000 000 EUR 
értékű további beruházás jöhet létre az 
EBB-nél és az EBA-nál. Az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap által biztosított 
60 800 000 000 EUR támogatási összeg 
várhatóan összesen 315 000 000 000 EUR 
értékű beruházást generál az Unióban a 
2015 és 2017 közötti időszakban. A 
garancialehívás nélkül teljesülő 
projektekhez kapcsolódó garanciák új 
műveletek támogatásához használhatók fel.

Or. fr

Módosítás 154
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Annak érdekében, hogy az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap támogatni tudja 
a beruházásokat, az Unió 
16 000 000 000 EUR-nak megfelelő
összegű garanciát nyújt. Portfolióalapú 
nyújtás esetén a garanciafedezet az eszköz 
típusától függően (idegen tőke, saját tőke 
vagy garancia) felső korlátot kap, a 
fennálló kötelezettségvállalások portfóliója 
volumenének százalékos arányában. A 
várakozások szerint, ha a garancia az EBB 
által nyújtandó 5 000 000 000 EUR-val 
társul, az Európai Stratégiai Beruházási 
Alap támogatásával 60 800 000 000 EUR 
értékű további beruházás jöhet létre az 
EBB-nél és az EBA-nál. Az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap által támogatott 
60 800 000 000 EUR várhatóan összesen 
315 000 000 000 EUR értékű beruházást 
generál az Unióban a 2015–2017 közötti 
időszakban. A garancialehívás nélkül 
teljesülő projektekhez kapcsolódó 
garanciák rendelkezésre állnak új 
műveletek támogatásához.

(18) Annak érdekében, hogy az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap támogatni tudja 
a beruházásokat, az Unió 
16 000 000 000 EUR-nak megfelelő 
összegű garanciát nyújt. Portfolióalapú 
nyújtás esetén a garanciafedezet az eszköz 
típusától függően (idegen tőke, saját tőke 
vagy garancia) felső korlátot kap, a 
fennálló kötelezettségvállalások portfóliója 
volumenének százalékos arányában. A 
várakozások szerint, ha a garancia az EBB 
által nyújtandó 5 000 000 000 EUR-val 
társul, az Európai Stratégiai Beruházási 
Alap támogatásával 60 800 000 000 EUR 
értékű további beruházás jöhet létre az 
EBB-nél és az EBA-nál. Az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap által támogatott 
60 800 000 000 EUR várhatóan összesen 
315 000 000 000 EUR értékű beruházást 
generál az Unióban a 2015–2017 közötti 
időszakban, amely mutatja az Alap 
vészhelyzeti jellegét, továbbá annak 
szükségességét, hogy az elkövetkező 
három évben azonnali hatást váltson ki. A 
garancialehívás nélkül teljesülő 
projektekhez kapcsolódó garanciák 
rendelkezésre állnak új műveletek 
támogatásához.

Or. es

Indokolás

Az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) lehetséges két felfogása közül mindenképpen 
azt kell támogatni, amely szerint ez a munkanélküliség megfékezését szolgáló, rövid távra 
szóló vészhelyzeti eszköz, nem pedig az európai modernizációs szerkezetváltást ösztönző 
mechanizmus.

Módosítás 155
Paloma López Bermejo
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Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Annak érdekében, hogy az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap támogatni tudja 
a beruházásokat, az Unió 
16 000 000 000 EUR-nak megfelelő 
összegű garanciát nyújt. Portfolióalapú 
nyújtás esetén a garanciafedezet az eszköz 
típusától függően (idegen tőke, saját tőke 
vagy garancia) felső korlátot kap, a 
fennálló kötelezettségvállalások 
volumenének százalékos arányában. A 
várakozások szerint, ha a garancia az 
EBB által nyújtandó 5 000 000 000 EUR-
val társul, az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap támogatásával 
60 800 000 000 EUR értékű további 
beruházás jöhet létre az EBB-nél és az 
EBA-nál. Az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap által támogatott 
60 800 000 000 EUR várhatóan összesen 
315 000 000 000 EUR értékű beruházást 
generál az Unióban a 2015–2017 közötti 
időszakban. A garancialehívás nélkül 
teljesülő projektekhez kapcsolódó 
garanciák új műveletek támogatásához 
használhatók fel.

(18) Annak érdekében, hogy az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap támogatni tudja 
a beruházásokat, az Unió 
16 000 000 000 EUR-nak megfelelő 
összegű garanciát nyújt. Portfolióalapú 
nyújtás esetén a garanciafedezet az eszköz 
típusától függően (idegen tőke, saját tőke 
vagy garancia) felső korlátot kap, a 
fennálló kötelezettségvállalások 
volumenének százalékos arányában. A 
garancialehívás nélkül teljesülő 
projektekhez kapcsolódó garanciák 
rendelkezésre állnak új műveletek 
támogatásához.

Or. en

Módosítás 156
Jérôme Lavrilleux

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Forrásainak további növelése 
érdekében az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapban való részvételt nyitottá kell tenni 

(19) Forrásainak további növelése 
érdekében az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapban való részvételt nyitottá kell tenni 



PE551.778v01-00 92/125 AM\1052802HU.doc

HU

harmadik felek, például tagállamok, 
tagállamok által birtokolt vagy ellenőrzött 
nemzeti fejlesztési bankok vagy állami 
ügynökségek, magánszektorbeli 
szervezetek, valamint Unión kívüli 
szervezetek számára, a meglévő 
hozzájárulók jóváhagyásától függően. A 
harmadik felek közvetlenül 
hozzájárulhatnak az ESBA-hoz és részt 
vehetnek az ESBA irányítási 
struktúrájában.

harmadik felek, például tagállamok, 
tagállamok által birtokolt vagy ellenőrzött 
nemzeti fejlesztési és beruházási bankok 
vagy állami ügynökségek, 
magánszektorbeli szervezetek, valamint
Unión kívüli szervezetek számára, a 
meglévő hozzájárulók jóváhagyásától 
függően. A harmadik felek közvetlenül 
hozzájárulhatnak az ESBA-hoz és részt 
vehetnek az ESBA irányítási 
struktúrájában.

Or. fr

Módosítás 157
Jérôme Lavrilleux

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Forrásainak további növelése 
érdekében az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapban való részvételt nyitottá kell tenni 
harmadik felek, például tagállamok, 
tagállamok által birtokolt vagy ellenőrzött 
nemzeti fejlesztési bankok vagy állami 
ügynökségek, magánszektorbeli 
szervezetek, valamint Unión kívüli 
szervezetek számára, a meglévő 
hozzájárulók jóváhagyásától függően. A 
harmadik felek közvetlenül 
hozzájárulhatnak az ESBA-hoz és részt 
vehetnek az ESBA irányítási 
struktúrájában.

(19) Forrásainak további növelése 
érdekében az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapban való részvételt nyitottá kell tenni 
harmadik felek, például tagállamok, 
tagállamok vagy regionális intézmények
által birtokolt vagy ellenőrzött nemzeti 
fejlesztési bankok vagy állami 
ügynökségek, magánszektorbeli 
szervezetek, valamint Unión kívüli 
szervezetek számára, a meglévő 
hozzájárulók jóváhagyásától függően. A 
harmadik felek közvetlenül 
hozzájárulhatnak az ESBA-hoz és részt 
vehetnek az ESBA irányítási 
struktúrájában.

Or. fr

Módosítás 158
Monika Vana, Terry Reintke
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Forrásainak további növelése 
érdekében az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapban való részvételt nyitottá kell tenni 
harmadik felek, például tagállamok, 
tagállamok által birtokolt vagy ellenőrzött 
nemzeti fejlesztési bankok vagy állami 
ügynökségek, magánszektorbeli 
szervezetek, valamint Unión kívüli 
szervezetek számára, a meglévő 
hozzájárulók jóváhagyásától függően. A 
harmadik felek közvetlenül 
hozzájárulhatnak az ESBA-hoz és részt 
vehetnek az ESBA irányítási 
struktúrájában.

(19) Forrásainak további növelése 
érdekében az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapban való részvételt nyitottá kell tenni 
harmadik felek, például tagállamok, 
tagállamok által birtokolt vagy ellenőrzött 
nemzeti fejlesztési bankok vagy állami 
ügynökségek számára. A harmadik felek 
közvetlenül hozzájárulhatnak az ESBA-hoz 
és részt vehetnek az ESBA irányítási 
struktúrájában.

Or. en

Módosítás 159
Enrique Calvet Chambon, Ulla Tørnæs

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Forrásainak további növelése 
érdekében az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapban való részvételt nyitottá kell tenni 
harmadik felek, például tagállamok, 
tagállamok által birtokolt vagy ellenőrzött 
nemzeti fejlesztési bankok vagy állami 
ügynökségek, magánszektorbeli 
szervezetek, valamint Unión kívüli 
szervezetek számára, a meglévő 
hozzájárulók jóváhagyásától függően. A 
harmadik felek közvetlenül 
hozzájárulhatnak az ESBA-hoz és részt 

(19) Forrásainak további növelése 
érdekében az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapban való részvételt nyitottá kell tenni 
harmadik felek, például tagállamok, 
tagállamok által birtokolt vagy ellenőrzött 
nemzeti fejlesztési bankok vagy állami 
ügynökségek, magánszektorbeli 
szervezetek, valamint Unión kívüli 
szervezetek számára, a meglévő 
hozzájárulók jóváhagyásától függően. A 
harmadik felek közvetlenül 
hozzájárulhatnak az ESBA-hoz és részt 
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vehetnek az ESBA irányítási 
struktúrájában.

vehetnek az ESBA irányítási 
struktúrájában, minden esetben szem előtt 
tartva az általános európai érdekeket a 
döntéshozatal, illetve a politikai és 
stratégiai irányvonalak kijelölése során.

Or. es

Indokolás

A döntéshozatali eljárás során meg kell védeni az európai érdekeket.

Módosítás 160
Paloma López Bermejo

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Forrásainak további növelése 
érdekében az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapban való részvételt nyitottá kell tenni 
harmadik felek, például tagállamok, 
tagállamok által birtokolt vagy ellenőrzött 
nemzeti fejlesztési bankok vagy állami 
ügynökségek, magánszektorbeli 
szervezetek, valamint Unión kívüli 
szervezetek számára, a meglévő 
hozzájárulók jóváhagyásától függően. A
harmadik felek közvetlenül 
hozzájárulhatnak az ESBA-hoz és részt 
vehetnek az ESBA irányítási 
struktúrájában.

(19) Forrásainak további növelése 
érdekében az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapban való részvételt nyitottá kell tenni 
tagállamok, tagállamok által birtokolt vagy 
ellenőrzött nemzeti fejlesztési bankok vagy 
állami ügynökségek számára. Ezek a 
harmadik felek közvetlenül 
hozzájárulhatnak az ESBA-hoz és részt 
vehetnek az ESBA irányítási 
struktúrájában.

Or. en

Módosítás 161
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) A Bizottság nem veheti figyelembe a 
tagállamok pénzügyi hozzájárulásait, a 
beruházási platformokban való részvételt 
is beleértve, amikor meghatározza a 
Stabilitási és Növekedési Paktum 
prevenciós vagy korrekciós ága szerinti 
költségvetési kiigazításokat. Ha a hiány 
meghaladja a referenciaértéket, a 
Bizottság nem indít túlzottdeficit-eljárást. 
Hasonlóképpen nem indíthatnak eljárást 
az adósságra vonatkozó referenciaérték 
túllépésének értékelésekor abban az 
esetben, ha ez a túlzott eladósodottság az 
ESBA-hoz való hozzájárulásnak tudható 
be.

Or. en

Módosítás 162
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Feltéve, hogy minden lényeges 
jogosultsági kritérium teljesül, a 
tagállamok használhatják az Európai 
Strukturális Beruházási Alapot ahhoz, 
hogy hozzájáruljanak az uniós 
garanciával fedezett, támogatható 
projektek finanszírozásához. E 
megközelítés rugalmassága maximálissá 
teheti annak lehetőségét, hogy 
befektetőket vonzzon az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap által célzott 
beruházások területére.

Törölve
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Or. it

Módosítás 163
Csaba Sógor

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Feltéve, hogy minden lényeges 
jogosultsági kritérium teljesül, a 
tagállamok az Európai Strukturális 
Beruházási Alap igénybevételével 
hozzájárulhatnak az uniós garanciával 
fedezett, támogatható projektek 
finanszírozásához. E megközelítés 
rugalmassága következtében az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap által célzott 
beruházási területek vélhetően a lehető 
legtöbb befektetőt fogják vonzani..

(21) Feltéve, hogy minden lényeges 
jogosultsági kritérium, többek között az 
állami támogatásra vonatkozó szabályok 
és a finanszírozási felső határértékek 
teljesülnek, a tagállamok az Európai 
Strukturális Beruházási Alap 
igénybevételével hozzájárulhatnak az uniós 
garanciával fedezett, támogatható 
projektek finanszírozásához. E 
megközelítés rugalmassága következtében 
az Európai Stratégiai Beruházási Alap által 
célzott beruházási területek vélhetően a 
lehető legtöbb befektetőt fogják vonzani..

Or. en

Módosítás 164
Paloma López Bermejo

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Feltéve, hogy minden lényeges 
jogosultsági kritérium teljesül, a 
tagállamok az Európai Strukturális 
Beruházási Alap igénybevételével 
hozzájárulhatnak az uniós garanciával 
fedezett, támogatható projektek 
finanszírozásához. E megközelítés 
rugalmassága következtében az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap által célzott 

(21) Feltéve, hogy minden lényeges 
jogosultsági kritérium teljesül, a 
tagállamok a szociális partnerekkel, 
valamint a helyi és a regionális szintű 
hatóságokkal történő konzultációt 
követően az Európai Strukturális 
Beruházási Alap igénybevételével 
hozzájárulhatnak az uniós garanciával 
fedezett, támogatható projektek 
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beruházási területek vélhetően a lehető 
legtöbb befektetőt fogják vonzani.

finanszírozásához.

Or. en

Módosítás 165
Ulrike Trebesius

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Feltéve, hogy minden lényeges 
jogosultsági kritérium teljesül, a 
tagállamok az Európai Strukturális 
Beruházási Alap igénybevételével 
hozzájárulhatnak az uniós garanciával 
fedezett, támogatható projektek 
finanszírozásához. E megközelítés 
rugalmassága következtében az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap által célzott 
beruházási területek vélhetően a lehető 
legtöbb befektetőt fogják vonzani..

(21) Feltéve, hogy minden lényeges 
jogosultsági kritérium teljesül, a 
tagállamok adott esetben az Európai 
Strukturális Beruházási Alap 
igénybevételével hozzájárulhatnak az uniós 
garanciával fedezett, támogatható 
projektek finanszírozásához. E 
megközelítés rugalmassága következtében 
az Európai Stratégiai Beruházási Alap által 
célzott beruházási területek vélhetően a 
lehető legtöbb befektetőt fogják vonzani.. 
Az ESBA az európai strukturális és 
beruházási alapok alapján támogatható 
projektek társfinanszírozására nem 
használható fel.

Or. en

Módosítás 166
Csaba Sógor

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződéssel összhangban az ESBA 
keretében támogatott infrastruktúra- és 

(22) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződéssel összhangban az ESBA 
keretében támogatott infrastruktúra- és 
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projektberuházásoknak 
összeegyeztethetőnek kell lenniük az 
állami támogatásokra vonatkozó 
szabályokkal. A Bizottság bejelentette, 
hogy e célból kidolgozza az 
államitámogatás-értékeléssel kapcsolatos 
azon alapelveket, amelyeket az Európai 
Stratégiai Beruházási Alapból nyújtott 
támogatásra való jogosultság 
előfeltételeként a projekteknek teljesíteniük 
kell. Arra az esetre, ha a projekt eleget tesz 
ezen követelményeknek és támogatásban 
részesül az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapon keresztül, a Bizottság bejelentette, 
hogy a kiegészítő nemzeti támogatásokat 
egy egyszerűsített és gyorsított 
államitámogatás-értékelés keretében fogják 
megvizsgálni, amely során a Bizottság 
mindössze az állami támogatás 
arányosságát ellenőrzi (a túlkompenzáció 
elkerülése végett). A Bizottság azt is 
bejelentette, hogy a közpénzek hatékony 
felhasználásának biztosítása érdekében 
további iránymutatást nyújt az alapelvekkel 
kapcsolatosan.

projektberuházásoknak 
összeegyeztethetőnek kell lenniük az 
állami támogatásokra vonatkozó 
szabályokkal. A Bizottság bejelentette, 
hogy e célból kidolgozza az 
államitámogatás-értékeléssel kapcsolatos 
azon alapelveket, amelyeket az Európai 
Stratégiai Beruházási Alapból nyújtott 
támogatásra való jogosultság 
előfeltételeként a projekteknek teljesíteniük 
kell. A Bizottság jelezte, hogy ha egy 
projekt eleget tesz ezeknek a 
követelményeknek és támogatásban 
részesül az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapon keresztül, akkor a kiegészítő 
nemzeti támogatásokat egyszerűsített és 
gyorsított államitámogatás-értékelés 
keretében fogja megvizsgálni, és ennek 
során mindössze az állami támogatás 
arányosságát ellenőrzi (tehát azt, hogy nem 
túlzott mértékű-e az ellentételezés), többek 
között azokban az esetekben is, 
amelyekben az ESBA által támogatott 
projekteket az európai strukturális és 
beruházási alapokból is finanszírozzák. A 
Bizottság azt is bejelentette, hogy a 
közpénzek hatékony felhasználásának 
biztosítása érdekében további 
iránymutatást nyújt az alapelvekkel 
kapcsolatosan.

Or. en

Módosítás 167
Zdzisław Krasnodębski

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződéssel összhangban az ESBA 
keretében támogatott infrastruktúra- és 

(22) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződéssel összhangban az ESBA 
keretében támogatott infrastruktúra- és 
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projektberuházásoknak 
összeegyeztethetőnek kell lenniük az 
állami támogatásokra vonatkozó 
szabályokkal. A Bizottság bejelentette, 
hogy e célból kidolgozza az 
államitámogatás-értékeléssel kapcsolatos 
azon alapelveket, amelyeket az Európai 
Stratégiai Beruházási Alapból nyújtott 
támogatásra való jogosultság 
előfeltételeként a projekteknek teljesíteniük 
kell. Arra az esetre, ha a projekt eleget tesz 
ezen követelményeknek és támogatásban 
részesül az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapon keresztül, a Bizottság bejelentette, 
hogy a kiegészítő nemzeti támogatásokat 
egy egyszerűsített és gyorsított 
államitámogatás-értékelés keretében fogják 
megvizsgálni, amely során a Bizottság 
mindössze az állami támogatás 
arányosságát ellenőrzi (a túlkompenzáció 
elkerülése végett). A Bizottság azt is 
bejelentette, hogy a közpénzek hatékony 
felhasználásának biztosítása érdekében 
további iránymutatást nyújt az alapelvekkel 
kapcsolatosan.

projektberuházásoknak 
összeegyeztethetőnek kell lenniük az 
állami támogatásokra vonatkozó 
szabályokkal. A Bizottság bejelentette, 
hogy e célból kidolgozza az 
államitámogatás-értékeléssel kapcsolatos 
azon alapelveket, amelyeket az Európai 
Stratégiai Beruházási Alapból nyújtott 
támogatásra való jogosultság 
előfeltételeként a projekteknek teljesíteniük 
kell. Arra az esetre, ha a projekt eleget tesz 
ezen követelményeknek és támogatásban 
részesül az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapon keresztül, a Bizottság bejelentette, 
hogy a kiegészítő nemzeti támogatásokat 
egy egyszerűsített és gyorsított 
államitámogatás-értékelés keretében fogják 
megvizsgálni, amely során a Bizottság 
mindössze az állami támogatás 
arányosságát ellenőrzi (a túlkompenzáció 
elkerülése végett). Ezek a módosulások 
figyelembe veszik a tagállamok állami 
támogatás alkalmazása terén fennálló 
költségvetési lehetőségeiben meglévő 
különbségeket. A Bizottság azt is 
bejelentette, hogy a közpénzek hatékony 
felhasználásának biztosítása érdekében 
további iránymutatást nyújt az alapelvekkel 
kapcsolatosan.

Or. pl

Módosítás 168
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződéssel összhangban az ESBA 
keretében támogatott infrastruktúra- és 
projektberuházásoknak 

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)
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összeegyeztethetőnek kell lenniük az 
állami támogatásokra vonatkozó 
szabályokkal. A Bizottság bejelentette, 
hogy e célból kidolgozza az 
államitámogatás-értékeléssel kapcsolatos 
azon alapelveket, amelyeket az Európai 
Stratégiai Beruházási Alapból nyújtott 
támogatásra való jogosultság 
előfeltételeként a projekteknek teljesíteniük 
kell. Arra az esetre, ha a projekt eleget tesz 
ezen követelményeknek és támogatásban 
részesül az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapon keresztül, a Bizottság bejelentette, 
hogy a kiegészítő nemzeti támogatásokat 
egy egyszerűsített és gyorsított 
államitámogatás-értékelés keretében fogják 
megvizsgálni, amely során a Bizottság 
mindössze az állami támogatás 
arányosságát ellenőrzi (a túlkompenzáció 
elkerülése végett). A Bizottság azt is 
bejelentette, hogy a közpénzek hatékony 
felhasználásának biztosítása érdekében 
további iránymutatást nyújt az alapelvekkel 
kapcsolatosan.

Or. it

Módosítás 169
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Mivel sürgős fellépésre van szükség 
az Unióban, az EBB és az EBA szokásos 
profiljuktól eltérő egyéb projekteket is 
finanszírozhatnak 2015 folyamán, még e 
rendelet hatálybalépése előtt. Az e 
rendeletben előírt intézkedések előnyeinek 
maximalizálása érdekében lehetővé kell 
tenni az ilyen egyéb projektek számára, 
hogy az uniós garancia alá kerüljenek, 

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)
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amennyiben teljesítik az ebben a 
rendeletben meghatározott alapvető 
kritériumokat.

Or. it

Módosítás 170
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
által támogatott EBB finanszírozási és 
beruházási műveleteket az EBB saját 
szabályai és eljárásai szerint (beleértve a 
megfelelő ellenőrző intézkedéseket és az 
adóelkerülés megelőzésére hozott 
intézkedéseket), valamint az Európai 
Csalás Elleni Hivatalra (OLAF) és a 
Számvevőszékre vonatkozó szabályok és 
eljárások szerint kell irányítani, beleértve 
az Európai Bizottság, az Európai 
Számvevőszék és az Európai Beruházási 
Bank között létrejött háromoldalú 
megállapodást.

(24) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
által támogatott EBB finanszírozási és 
beruházási műveleteket az EBB saját, 
átlátható és általánosan elfogadott
szabályai és eljárásai szerint (beleértve a 
megfelelő és megbízható ellenőrző 
intézkedéseket és az adóelkerülés 
megelőzésére hozott intézkedéseket), 
valamint az Európai Csalás Elleni 
Hivatalra (OLAF) és a Számvevőszékre 
vonatkozó szabályok és eljárások szerint 
kell irányítani, beleértve az Európai 
Bizottság, az Európai Számvevőszék és az 
Európai Beruházási Bank között létrejött 
háromoldalú megállapodást.

Or. it

Módosítás 171
Csaba Sógor

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az EBB rendszeresen értékeli az 
Európai Stratégiai Beruházási Alap által 

(25) Az EBB rendszeresen értékeli az 
Európai Stratégiai Beruházási Alap által 
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támogatott tevékenységeket, hogy felmérje 
azok relevanciáját, teljesítményét és
hatását, és azonosítsa a jövőbeli 
tevékenységek javítását szolgáló 
szempontokat. Ezek az értékelések 
hozzájárulnak az elszámoltathatósághoz és 
a fenntarthatóság elemzéséhez.

támogatott tevékenységeket, hogy felmérje 
azok relevanciáját, teljesítményét, valamint 
gazdasági és társadalmi hatását, és 
azonosítsa a jövőbeli tevékenységek 
javítását szolgáló szempontokat. Ezek az 
értékelések hozzájárulnak az 
elszámoltathatósághoz és a fenntarthatóság 
elemzéséhez.

Or. en

Módosítás 172
Jérôme Lavrilleux

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az EBB rendszeresen értékeli az 
Európai Stratégiai Beruházási Alap által 
támogatott tevékenységeket, hogy felmérje 
azok relevanciáját, teljesítményét és 
hatását, és azonosítsa a jövőbeli 
tevékenységek javítását szolgáló 
szempontokat. Ezek az értékelések 
hozzájárulnak az elszámoltathatósághoz és 
a fenntarthatóság elemzéséhez.

(25) Az EBB rendszeresen értékeli az 
Európai Stratégiai Beruházási Alap által 
támogatott tevékenységeket, hogy felmérje 
azok relevanciáját, teljesítményét és 
hatását, és azonosítsa a jövőbeli 
tevékenységek javítását szolgáló 
szempontokat. Ezen értékeléseknek hozzá 
kell járulniuk az elszámoltathatósághoz és 
a fenntarthatósági elemzéshez. Az 
értékeléseket jelentés formájában 
véleményezés céljából rendszeres 
időközönként meg kell küldeni az Európai 
Parlamentnek.

Or. fr

Módosítás 173
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs, Ivo Vajgl, Antanas Guoga

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az EBB rendszeresen értékeli az 
Európai Stratégiai Beruházási Alap által 
támogatott tevékenységeket, hogy felmérje 
azok relevanciáját, teljesítményét és 
hatását, és azonosítsa a jövőbeli 
tevékenységek javítását szolgáló 
szempontokat. Ezek az értékelések 
hozzájárulnak az elszámoltathatósághoz és 
a fenntarthatóság elemzéséhez.

(25) Az EBB rendszeresen értékeli az 
Európai Stratégiai Beruházási Alap által 
támogatott tevékenységeket, hogy felmérje 
azok relevanciáját, teljesítményét és hatását 
– különösen a társadalmi és gazdasági, 
ezen belül pedig kiemelten a 
munkahelyteremtéssel kapcsolatos 
hatásaikat illetően –, és azonosítsa a 
jövőbeli tevékenységek javítását szolgáló 
szempontokat. Ezek az értékelések 
hozzájárulnak az elszámoltathatósághoz és 
a fenntarthatóság elemzéséhez.

Or. es

Indokolás

Okvetlenül értékelni kell az ESBA által támogatott tevékenységek hatását, különös tekintettel 
a munkahelyteremtésre.

Módosítás 174
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az EBB rendszeresen értékeli az 
Európai Stratégiai Beruházási Alap által 
támogatott tevékenységeket, hogy felmérje 
azok relevanciáját, teljesítményét és 
hatását, és azonosítsa a jövőbeli 
tevékenységek javítását szolgáló 
szempontokat. Ezek az értékelések 
hozzájárulnak az elszámoltathatósághoz és 
a fenntarthatóság elemzéséhez.

(25) Az EBB-nek előre meghatározott 
időközönként értékelnie kell az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap által támogatott 
tevékenységeket, hogy felmérje azok 
relevanciáját, teljesítményét és hatását, és 
azonosítsa a jövőbeli tevékenységek 
javítását szolgáló szempontokat. Ezeket az 
értékeléseket kötelezően közzé kell tenni, 
és azoknak hozzá kell járulniuk az 
elszámoltathatósághoz és a fenntarthatóság 
elemzéséhez.
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Or. it

Módosítás 175
Zdzisław Krasnodębski

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapon keresztül végrehajtott 
finanszírozási műveletek mellett létre kell 
hozni az Európai Beruházási Tanácsadó 
Platformot (EBTP). Az EBTP-nek 
megerősített támogatást kell nyújtania a 
projektek kidolgozásához és 
előkészítéséhez az egész Unióban, építve a 
Bizottság, az EBB, a nemzeti fejlesztési 
bankok, valamint az európai strukturális és 
beruházási alapok irányító hatóságai 
szakértelmére. Ezáltal létrejön az Unión 
belüli beruházásokra vonatkozó technikai 
segítségnyújtással kapcsolatos kérdések 
megválaszolására szolgáló egyablakos 
rendszer.

(26) Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapon keresztül végrehajtott 
finanszírozási műveletek mellett létre kell 
hozni az Európai Beruházási Tanácsadó 
Platformot (EBTP). Az EBTP-nek 
megerősített támogatást kell nyújtania a 
projektek kidolgozásához és 
előkészítéséhez az egész Unióban, építve a 
Bizottság, az EBB, a nemzeti fejlesztési 
bankok, valamint az európai strukturális és 
beruházási alapok irányító hatóságai 
szakértelmére. Ezáltal létrejön az Unión 
belüli beruházásokra vonatkozó technikai 
segítségnyújtással kapcsolatos kérdések 
megválaszolására szolgáló egyablakos 
rendszer. Az ESBA tanácsadása 
hozzáférhetőségének és hatékonyságának 
növelése érdekében fiókokat hoz létre a 
tagállamokban. Az ESBA tanácsadása a 
helyi pénzügyi piac fejlesztési módszereire 
is kiterjed.

Or. pl

Módosítás 176
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapon keresztül végrehajtott 
finanszírozási műveletek mellett létre kell 
hozni az Európai Beruházási Tanácsadó 
Platformot (EBTP). Az EBTP-nek 
megerősített támogatást kell nyújtania a 
projektek kidolgozásához és 
előkészítéséhez az egész Unióban, építve a 
Bizottság, az EBB, a nemzeti fejlesztési 
bankok, valamint az európai strukturális és 
beruházási alapok irányító hatóságai 
szakértelmére. Ezáltal létrejön az Unión 
belüli beruházásokra vonatkozó technikai 
segítségnyújtással kapcsolatos kérdések 
megválaszolására szolgáló egyablakos 
rendszer.

(26) Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapon keresztül végrehajtott 
finanszírozási műveletek mellett létre kell 
hozni az Európai Beruházási Tanácsadó 
Platformot (EBTP). Az EBTP-nek 
megerősített támogatást kell nyújtania a 
projektek kidolgozásához és 
előkészítéséhez az egész Unióban, építve a 
Bizottság, az EBB, a nemzeti fejlesztési 
bankok, valamint az európai strukturális és 
beruházási alapok irányító hatóságai 
szakértelmére.

Or. en

Módosítás 177
Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapon keresztül végrehajtott 
finanszírozási műveletek mellett létre kell 
hozni az Európai Beruházási Tanácsadó 
Platformot (EBTP). Az EBTP megerősített 
támogatást nyújt a projektek 
kidolgozásához és előkészítéséhez az egész 
Unióban, a Bizottság, az EBB, a nemzeti 
fejlesztési bankok és az európai strukturális 
és beruházási alapok irányító hatóságai 
szakértelmére építve. Ezáltal létrejön az 
Unión belüli beruházásokra vonatkozó 
technikai segítségnyújtással kapcsolatos 
kérdések megválaszolására szolgáló 

(26) Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapon keresztül végrehajtott 
finanszírozási műveletek mellett létre kell 
hozni az Európai Beruházási Tanácsadó 
Platformot (EBTP). Az EBTP megerősített 
támogatást nyújt a projektek 
kidolgozásához és előkészítéséhez az egész 
Unióban, a Bizottság, az EBB, a nemzeti 
fejlesztési bankok és az európai strukturális 
és beruházási alapok irányító hatóságai, 
szociál- és foglalkoztatáspolitikai 
szakértők, valamint a civil társadalom 
képviselői szakértelmére építve. Ezáltal 
létrejön az Unión belüli beruházásokra 
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egyablakos rendszer. vonatkozó technikai segítségnyújtással 
kapcsolatos kérdések megválaszolására 
szolgáló egyablakos rendszer.

Or. fr

Módosítás 178
Maria João Rodrigues

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapon keresztül végrehajtott 
finanszírozási műveletek mellett létre kell 
hozni az Európai Beruházási Tanácsadó 
Platformot (EBTP). Az EBTP-nek 
megerősített támogatást kell nyújtania a 
projektek kidolgozásához és 
előkészítéséhez az egész Unióban, építve a 
Bizottság, az EBB, a nemzeti fejlesztési 
bankok, valamint az európai strukturális és 
beruházási alapok irányító hatóságai 
szakértelmére. Ezáltal létrejön az Unión 
belüli beruházásokra vonatkozó technikai 
segítségnyújtással kapcsolatos kérdések 
megválaszolására szolgáló egyablakos 
rendszer.

(26) Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapon keresztül végrehajtott 
finanszírozási műveletek mellett létre kell 
hozni az Európai Beruházási Tanácsadó 
Platformot (EBTP). Az EBTP-nek 
megerősített támogatást kell nyújtania a 
projektek kidolgozásához és 
előkészítéséhez az egész Unióban, építve a 
Bizottság, az EBB, a nemzeti fejlesztési 
bankok, valamint az európai strukturális és 
beruházási alapok irányító hatóságai 
szakértelmére. Ezáltal létrejön az Unión 
belüli beruházásokra vonatkozó technikai 
segítségnyújtással kapcsolatos kérdések 
megválaszolására szolgáló egyablakos 
rendszer. Az EBTP támogatja a földrajzi 
és tematikus beruházási platformok 
fejlesztését, amelyek a több beruházást 
igénylő, kulcsfontosságú területeken az 
innováció előmozdítása, a képességek 
fejlesztése és a minőségi munkahelyek 
létrehozás érdekében uniós, nemzeti és 
regionális szinten összefogják a 
társberuházókat, a hatóságokat, a 
szakértőket, az oktatási, képzési és 
kutatási intézményeket, valamint a többi 
érintett szereplőt.

Or. en
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Módosítás 179
Thomas Mann

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapon keresztül végrehajtott 
finanszírozási műveletek mellett létre kell 
hozni az Európai Beruházási Tanácsadó 
Platformot (EBTP). Az EBTP-nek 
megerősített támogatást kell nyújtania a 
projektek kidolgozásához és 
előkészítéséhez az egész Unióban, építve a 
Bizottság, az EBB, a nemzeti fejlesztési 
bankok, valamint az európai strukturális és 
beruházási alapok irányító hatóságai 
szakértelmére. Ezáltal létrejön az Unión 
belüli beruházásokra vonatkozó technikai 
segítségnyújtással kapcsolatos kérdések 
megválaszolására szolgáló egyablakos 
rendszer.

(26) Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapon keresztül végrehajtott 
finanszírozási műveletek mellett létre kell 
hozni az Európai Beruházási Tanácsadó 
Platformot (EBTP). Az EBTP megerősített 
támogatást nyújt a projektek 
kidolgozásához és előkészítéséhez az egész 
Unióban, a Bizottság, az EBB, a nemzeti 
fejlesztési bankok és az európai strukturális 
és beruházási alapok irányító hatóságai, 
valamint a kis- és középvállalkozások
szakértelmére építve. Ezáltal létrejön a kis-
és középvállalkozások számára és az 
Unión belüli beruházásokra vonatkozó 
technikai segítségnyújtással kapcsolatos 
kérdések megválaszolására szolgáló 
egyablakos rendszer.

Or. de

Módosítás 180
Paloma López Bermejo

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapon keresztül végrehajtott 
finanszírozási műveletek mellett létre kell 
hozni az Európai Beruházási Tanácsadó 
Platformot (EBTP). Az EBTP-nek 
megerősített támogatást kell nyújtania a 

(26) Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapon keresztül végrehajtott 
finanszírozási műveletek mellett létre kell 
hozni az Európai Beruházási Tanácsadó 
Platformot (EBTP). Az EBTP megerősített 
támogatást nyújt a projektek 
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projektek kidolgozásához és 
előkészítéséhez az egész Unióban, építve a 
Bizottság, az EBB, a nemzeti fejlesztési 
bankok, valamint az európai strukturális és 
beruházási alapok irányító hatóságai 
szakértelmére. Ezáltal létrejön az Unión 
belüli beruházásokra vonatkozó technikai 
segítségnyújtással kapcsolatos kérdések 
megválaszolására szolgáló egyablakos 
rendszer.

kidolgozásához és előkészítéséhez az egész 
Unióban, a Bizottság, az EBB, a nemzeti 
fejlesztési bankok, a szociális partnerek és 
az európai strukturális és beruházási alapok 
irányító hatóságai szakértelmére építve. 
Ezáltal létrejön az Unión belüli 
beruházásokra vonatkozó technikai 
segítségnyújtással kapcsolatos kérdések 
megválaszolására szolgáló egyablakos 
rendszer.

Or. en

Módosítás 181
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapon keresztül végrehajtott 
finanszírozási műveletek mellett létre kell 
hozni az Európai Beruházási Tanácsadó 
Platformot (EBTP). Az EBTP megerősített 
támogatást nyújt a projektek 
kidolgozásához és előkészítéséhez az egész 
Unióban, a Bizottság, az EBB, a nemzeti 
fejlesztési bankok és az európai strukturális 
és beruházási alapok irányító hatóságai 
szakértelmére építve. Ezáltal létrejön az 
Unión belüli beruházásokra vonatkozó 
technikai segítségnyújtással kapcsolatos 
kérdések megválaszolására szolgáló 
egyablakos rendszer.

(26) Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapon keresztül végrehajtott 
finanszírozási műveletek mellett létre kell 
hozni az Európai Beruházási Tanácsadó 
Platformot (EBTP). Az EBTP megerősített 
támogatást nyújt a projektek 
kidolgozásához és előkészítéséhez az egész 
Unióban, a Bizottság, az EBB, a nemzeti 
fejlesztési bankok és az európai strukturális 
és beruházási alapok irányító hatóságai 
szakértelmére építve. Ezáltal létrejön az 
Unión belüli beruházásokra vonatkozó 
technikai segítségnyújtással kapcsolatos 
kérdések megválaszolására szolgáló 
egyablakos rendszer. A platformnak 
átláthatónak és a függetlennek kell 
lennie.

Or. it
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Módosítás 182
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A garanciaalap célja, hogy likviditási 
puffert biztosítson az uniós költségvetés 
számára az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapnál a célkitűzései megvalósítása során 
felmerült veszteségekkel szemben. Az 
Európai Stratégiai Beruházási Alap által 
támogatandó beruházások jellegével 
kapcsolatos tapasztalat alapján az uniós 
költségvetésből és az Unió összes 
garanciakötelezettségéből származó 
kifizetések közötti 50 %-os arány lenne 
megfelelő.

(28) A garanciaalap célja, hogy likviditási 
puffert biztosítson az uniós költségvetés 
számára az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapnál a célkitűzései megvalósítása során 
felmerült veszteségekkel szemben.

Or. it

Módosítás 183
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az uniós költségvetésből származó 
hozzájárulás részleges finanszírozása 
céljából az 1291/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet által 
létrehozott „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020), és 
az 1316/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet által létrehozott Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz 
rendelkezésre álló pénzügyi keretét 
csökkenteni kell. Ezek a programok olyan 
célokat szolgálnak, amelyek nem jelennek 

törölve
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meg újra az Európai Stratégiai 
Beruházási Alapnál. Mindazonáltal a két 
program pénzügyi keretének a 
garanciaalap finanszírozása céljából való 
csökkentése a programok célterületeinek 
bizonyos részein várhatóan nagyobb 
mértékű beruházásokat biztosít, mint az a 
meglévő programokon keresztül 
lehetséges lenne. Az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap az uniós garanciával 
képes a kutatás, fejlesztés és innováció, 
valamint a közlekedési, távközlési és 
energiaügyi infrastruktúrák területén 
megsokszorozni a pénzügyi hatást ahhoz 
képest, mint ha a forrásokat a tervezett 
Horizont 2020 és Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz 
programokon belüli vissza nem térítendő 
támogatások útján költötték volna el. 
Ezért indokolt a jelenleg az említett 
programokra előirányzott források egy 
részének az Európai Stratégiai 
Beruházási Alaphoz való átirányítása.

__________________
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 
december 11-i 1291/2013/EU rendelete a 
„Horizont 2020” kutatási és innovációs 
keretprogram (2014–2020) létrehozásáról 
és az 1982/2006/EK határozat hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 347., 
2013.12.20., 104. o.).
3 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 
december 11-i 1316/2013/EU rendelete az 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet 
módosításáról és a 680/2007/EK és 
67/2010/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 129. 
o.).

Or. en
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Módosítás 184
Paloma López Bermejo

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az uniós költségvetésből származó 
hozzájárulás részleges finanszírozása 
céljából az 1291/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet2 által 
létrehozott „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020), és 
az 1316/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet3 által létrehozott Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz 
rendelkezésre álló pénzügyi keretét 
csökkenteni kell. Ezek a programok olyan 
célokat szolgálnak, amelyek nem jelennek 
meg újra az Európai Stratégiai
Beruházási Alapnál. Mindazonáltal a két 
program pénzügyi keretének a 
garanciaalap finanszírozása céljából való 
csökkentése a programok célterületeinek 
bizonyos részein várhatóan nagyobb 
mértékű beruházásokat biztosít, mint az a 
meglévő programokon keresztül 
lehetséges lenne. Az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap az uniós garanciával 
képes a kutatás, fejlesztés és innováció, 
valamint a közlekedési, távközlési és 
energiaügyi infrastruktúrák területén 
megsokszorozni a pénzügyi hatást ahhoz 
képest, mint ha a forrásokat a tervezett 
Horizont 2020 és Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz 
programokon belüli vissza nem térítendő 
támogatások útján költötték volna el. 
Ezért indokolt a jelenleg az említett 
programokra előirányzott források egy 
részének az Európai Stratégiai 
Beruházási Alaphoz való átirányítása.

törölve

__________________
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 
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december 11-i 1291/2013/EU rendelete a 
„Horizont 2020” kutatási és innovációs 
keretprogram (2014–2020) létrehozásáról 
és az 1982/2006/EK határozat hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 347., 
2013.12.20., 104. o.).
3 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 
december 11-i 1316/2013/EU rendelete az 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet 
módosításáról és a 680/2007/EK és 
67/2010/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 129. 
o.).

Or. en

Módosítás 185
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az uniós költségvetésből származó 
hozzájárulás részleges finanszírozása 
céljából az 1291/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet2 által 
létrehozott „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020), és 
az 1316/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet3 által létrehozott Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz 
rendelkezésre álló pénzügyi keretét 
csökkenteni kell. Ezek a programok olyan 
célokat szolgálnak, amelyek nem jelennek 
meg újra az Európai Stratégiai 
Beruházási Alapnál. Mindazonáltal a 
várakozások szerint a két program 
keretének a garanciaalap finanszírozása 
céljából való csökkentése a programok 
mandátumának bizonyos területein 
nagyobb mértékű beruházásokat biztosít, 

törölve
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mint az a meglévő programokon keresztül 
lehetséges lenne. Az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap az uniós garanciával 
képes a kutatás, fejlesztés és innováció, 
valamint a közlekedési, távközlési és 
energiaügyi infrastruktúrák területén 
megsokszorozni a pénzügyi hatást ahhoz 
képest, mint ha a forrásokat a tervezett 
Horizont 2020 és Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz 
programokon belüli vissza nem térítendő 
támogatások útján költötték volna el. 
Ezért indokolt a jelenleg az említett 
programokra előirányzott források egy 
részének az Európai Stratégiai 
Beruházási Alaphoz való átirányítása.

__________________
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 
december 11-i 1291/2013/EU rendelete a 
„Horizont 2020” kutatási és innovációs 
keretprogram (2014–2020) létrehozásáról 
és az 1982/2006/EK határozat hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 347., 
2013.12.20., 104. o.).
3 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 
december 11-i 1316/2013/EU rendelete az 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet 
módosításáról és a 680/2007/EK és 
67/2010/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 129. 
o.).

Or. it

Módosítás 186
Jérôme Lavrilleux

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az uniós költségvetésből származó 
hozzájárulás részleges finanszírozása 
céljából az 1291/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet2 által 
létrehozott „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020), és 
az 1316/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet3 által létrehozott Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz 
rendelkezésre álló pénzügyi keretét 
csökkenteni kell. Ezek a programok olyan 
célokat szolgálnak, amelyek nem jelennek 
meg újra az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapnál. Mindazonáltal a várakozások 
szerint a két program keretének a 
garanciaalap finanszírozása céljából való 
csökkentése a programok mandátumának 
bizonyos területein nagyobb mértékű 
beruházásokat biztosít, mint az a meglévő 
programokon keresztül lehetséges lenne. 
Az Európai Stratégiai Beruházási Alap az 
uniós garanciával képes a kutatás, 
fejlesztés és innováció, valamint a 
közlekedési, távközlési és energiaügyi 
infrastruktúrák területén megsokszorozni a 
pénzügyi hatást ahhoz képest, mint ha a 
forrásokat a tervezett Horizont 2020 és 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
programokon belüli vissza nem térítendő 
támogatások útján költötték volna el. Ezért 
indokolt a jelenleg az említett programokra 
előirányzott források egy részének az 
Európai Stratégiai Beruházási Alaphoz 
való átirányítása.

(29) Az uniós költségvetésből származó 
hozzájárulás részleges finanszírozása 
céljából az 1291/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet2 által 
létrehozott „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020), és 
az 1316/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet3 által létrehozott Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz 
rendelkezésre álló pénzügyi keretét 
csökkenteni kell. Ezek a programok olyan 
célokat szolgálnak, amelyek nem jelennek 
meg újra az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapnál. Mindazonáltal a várakozások 
szerint a két program keretének a 
garanciaalap finanszírozása céljából való 
csökkentése a programok mandátumának 
bizonyos területein nagyobb mértékű 
beruházásokat biztosít, mint az a meglévő 
programokon keresztül lehetséges lenne. 
Az Európai Stratégiai Beruházási Alap az 
uniós garanciával képes a kutatás, 
fejlesztés és innováció, valamint a 
közlekedési, távközlési és energiaügyi 
infrastruktúrák területén megsokszorozni a 
pénzügyi hatást ahhoz képest, mint ha a 
forrásokat a tervezett Horizont 2020 és 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
programokon belüli vissza nem térítendő 
támogatások útján költötték volna el. Ezért 
indokolt a jelenleg az említett programokra 
előirányzott források egy részének az 
Európai Stratégiai Beruházási Alaphoz 
való átirányítása úgy, hogy azok eredeti 
céljai ne vesszenek el.

__________________ __________________
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 
december 11-i 1291/2013/EU rendelete a 
„Horizont 2020” kutatási és innovációs 
keretprogram (2014–2020) létrehozásáról 
és az 1982/2006/EK határozat hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 347., 

2 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 
december 11-i 1291/2013/EU rendelete a 
„Horizont 2020” kutatási és innovációs 
keretprogram (2014–2020) létrehozásáról 
és az 1982/2006/EK határozat hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 347., 
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2013.12.20., 104. o.). 2013.12.20., 104. o.).
3 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 
december 11-i 1316/2013/EU rendelete az 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet 
módosításáról és a 680/2007/EK és 
67/2010/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 129. 
o.).

3 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 
december 11-i 1316/2013/EU rendelete az 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet 
módosításáról és a 680/2007/EK és 
67/2010/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 129. 
o.).

Or. fr

Módosítás 187
Csaba Sógor

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Az Unión belül jelentős számú 
potenciálisan életképes projekt létezik, 
amelyek a projektekhez kapcsolódó 
bizonytalanság és az átláthatóság hiánya 
miatt nem jutnak finanszírozáshoz. Ennek 
oka gyakran az, hogy a magánbefektetők 
nem tudnak a projektekről, vagy nem 
rendelkeznek elegendő információval a 
beruházási kockázat értékeléséhez. A 
Bizottságnak és az EBB-nek a tagállamok 
támogatásával elő kell mozdítaniuk az 
Unión belüli jelenlegi és jövőbeli 
beruházási projektek átlátható 
portfóliójának létrehozását. A 
projektportfólió biztosítja, hogy a 
beruházási projektekre vonatkozó 
információkat rendszeresen és strukturáltan 
nyilvánosan hozzáférhetővé tegyék annak 
érdekében, hogy a befektetők beruházási 
döntéseiket megbízható információkra 
alapozhassák.

(31) Az Unión belül jelentős számú 
potenciálisan életképes projekt létezik, 
amelyek a projektekhez kapcsolódó
bizonytalanság és az átláthatóság hiánya 
miatt nem jutnak finanszírozáshoz. Ennek 
oka gyakran az, hogy a magánbefektetők 
nem tudnak a projektekről, vagy nem 
rendelkeznek elegendő információval a 
beruházási kockázat értékeléséhez. A 
Bizottságnak és az EBB-nek a tagállamok 
javaslatai alapján elő kell mozdítania az 
Unión belüli jelenlegi és jövőbeli 
beruházási projektek átlátható tárának 
létrehozását. A projektportfólió biztosítja, 
hogy a beruházási projektekre vonatkozó 
információkat rendszeresen és strukturáltan 
nyilvánosan hozzáférhetővé tegyék annak 
érdekében, hogy a befektetők beruházási 
döntéseiket megbízható információkra 
alapozhassák.

Or. en
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Módosítás 188
Jérôme Lavrilleux

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Az Unión belül jelentős számú 
potenciálisan életképes projekt létezik, 
amelyek a projektekhez kapcsolódó 
bizonytalanság és az átláthatóság hiánya 
miatt nem jutnak finanszírozáshoz. Ennek 
oka gyakran az, hogy a magánbefektetők 
nem tudnak a projektekről, vagy nem 
rendelkeznek elegendő információval a 
beruházási kockázat értékeléséhez. A 
Bizottságnak és az EBB-nek a tagállamok 
támogatásával elő kell mozdítaniuk az 
Unión belüli jelenlegi és jövőbeli 
beruházási projektek átlátható 
portfóliójának létrehozását. A 
projektportfólió biztosítja, hogy a 
beruházási projektekre vonatkozó 
információkat rendszeresen és strukturáltan 
nyilvánosan hozzáférhetővé tegyék annak 
érdekében, hogy a befektetők beruházási 
döntéseiket megbízható információkra 
alapozhassák.

(31) Az Unión belül jelentős számú 
potenciálisan életképes projekt létezik, 
amelyek a projektekhez kapcsolódó 
bizonytalanság és az átláthatóság hiánya 
miatt nem jutnak finanszírozáshoz. Ennek 
oka gyakran az, hogy a magánbefektetők 
nem tudnak a projektekről, vagy nem 
rendelkeznek elegendő információval a 
beruházási kockázat értékeléséhez. A 
Bizottságnak és az EBB-nek a tagállamok 
támogatásával elő kell mozdítaniuk az 
Unión belüli jelenlegi és jövőbeli 
beruházási projektek átlátható 
portfóliójának létrehozását. A 
projektportfólió biztosítja, hogy a 
beruházási projektekre vonatkozó 
információkat rendszeresen és strukturáltan 
nyilvánosan hozzáférhetővé tegyék annak 
érdekében, hogy a befektetők beruházási 
döntéseiket megbízható és átlátható
információkra alapozhassák.

Or. fr

Módosítás 189
Thomas Mann

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Az Unión belül jelentős számú 
potenciálisan életképes projekt létezik, 

(31) Az Unión belül jelentős számú 
potenciálisan életképes projekt létezik, 
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amelyek a projektekhez kapcsolódó 
bizonytalanság és az átláthatóság hiánya 
miatt nem jutnak finanszírozáshoz. Ennek 
oka gyakran az, hogy a magánbefektetők 
nem tudnak a projektekről, vagy nem 
rendelkeznek elegendő információval a 
beruházási kockázat értékeléséhez. A 
Bizottságnak és az EBB-nek a tagállamok 
támogatásával elő kell mozdítaniuk az 
Unión belüli jelenlegi és jövőbeli 
beruházási projektek átlátható 
portfóliójának létrehozását. A 
projektportfólió biztosítja, hogy a 
beruházási projektekre vonatkozó 
információkat rendszeresen és strukturáltan 
nyilvánosan hozzáférhetővé tegyék annak 
érdekében, hogy a befektetők beruházási 
döntéseiket megbízható információkra 
alapozhassák.

amelyek a projektekhez kapcsolódó 
bizonytalanság és az átláthatóság hiánya 
miatt nem jutnak finanszírozáshoz. Ennek 
oka gyakran az, hogy a magánbefektetők 
nem tudnak a projektekről, vagy nem 
rendelkeznek elegendő információval a 
beruházási kockázat értékeléséhez. A 
Bizottságnak és az EBB-nek a tagállamok 
támogatásával elő kell mozdítaniuk az 
Unión belüli jelenlegi és jövőbeli 
beruházási projektek átlátható 
portfóliójának létrehozását. A 
projektportfólió biztosítja, hogy a 
beruházási projektekre vonatkozó 
információkat rendszeresen és strukturáltan 
nyilvánosan hozzáférhetővé tegyék annak 
érdekében, hogy a befektetők beruházási 
döntéseiket megbízható információkra 
alapozhassák. A projektportfólió keretében 
az alapvető kereskedelmi titkok 
megőrzésére kiemelt figyelmet fordítanak.

Or. de

Módosítás 190
Paloma López Bermejo

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Az Unión belül jelentős számú 
potenciálisan életképes projekt létezik, 
amelyek a projektekhez kapcsolódó 
bizonytalanság és az átláthatóság hiánya 
miatt nem jutnak finanszírozáshoz. Ennek 
oka gyakran az, hogy a magánbefektetők 
nem tudnak a projektekről, vagy nem 
rendelkeznek elegendő információval a 
beruházási kockázat értékeléséhez. A 
Bizottságnak és az EBB-nek a tagállamok 
támogatásával elő kell mozdítaniuk az 
Unión belüli jelenlegi és jövőbeli 

(31) A Bizottságnak, az Európai 
Parlamentnek és az EBB-nek a tagállamok 
támogatásával elő kell mozdítania az 
Unión belüli jelenlegi és jövőbeli 
beruházási projektek átlátható tárának 
létrehozását.
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beruházási projektek átlátható 
portfóliójának létrehozását. A 
projektportfólió biztosítja, hogy a 
beruházási projektekre vonatkozó 
információkat rendszeresen és 
strukturáltan nyilvánosan hozzáférhetővé 
tegyék annak érdekében, hogy a 
befektetők beruházási döntéseiket 
megbízható információkra alapozhassák.

Or. en

Módosítás 191
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Az Unión belül jelentős számú 
potenciálisan életképes projekt létezik, 
amelyek a projektekhez kapcsolódó 
bizonytalanság és az átláthatóság hiánya 
miatt nem jutnak finanszírozáshoz. Ennek 
oka gyakran az, hogy a magánbefektetők 
nem tudnak a projektekről, vagy nem 
rendelkeznek elegendő információval a 
beruházási kockázat értékeléséhez. A 
Bizottságnak és az EBB-nek a tagállamok 
támogatásával elő kell mozdítaniuk az 
Unión belüli jelenlegi és jövőbeli 
beruházási projektek átlátható 
portfóliójának létrehozását. A
projektportfólió biztosítja, hogy a 
beruházási projektekre vonatkozó 
információkat rendszeresen és strukturáltan 
nyilvánosan hozzáférhetővé tegyék annak 
érdekében, hogy a befektetők beruházási 
döntéseiket megbízható információkra 
alapozhassák.

(31) Az Unión belül jelentős számú 
potenciálisan életképes projekt létezik, 
amelyek a projektekhez kapcsolódó 
bizonytalanság és az átláthatóság hiánya 
miatt nem jutnak finanszírozáshoz. Ennek 
oka gyakran az, hogy a magánbefektetők 
nem tudnak a projektekről, vagy nem 
rendelkeznek elegendő információval a 
beruházási kockázat értékeléséhez. A 
Bizottságnak és az EBB-nek a 
potenciálisan támogatható projektekről 
megfelelő információt szolgáltató
tagállamok támogatásával elő kell 
mozdítaniuk az Unión belüli jelenlegi és 
jövőbeli beruházási projektek átlátható 
portfóliójának létrehozását. A
projektportfóliónak biztosítania kell, hogy 
a beruházási projektekre vonatkozó 
információkat rendszeresen és strukturáltan 
nyilvánosan hozzáférhetővé tegyék annak 
érdekében, hogy a befektetők beruházási 
döntéseiket megbízható információkra 
alapozhassák.



AM\1052802HU.doc 119/125 PE551.778v01-00

HU

Or. it

Módosítás 192
Maria João Rodrigues

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A tagállamok nemzeti szinten is 
megkezdték a nemzeti jelentőségű 
projektek projekttárának létrehozására és 
előmozdítására irányuló munkát. A 
Bizottság és az EBB által összeállított 
információknak linkeket kell tartalmazniuk 
a kapcsolódó nemzeti projektportfóliókhoz.

(32) A tagállamok nemzeti szinten is 
megkezdték a nemzeti jelentőségű 
projektek projekttárának létrehozására és 
előmozdítására irányuló munkát, többek 
között a minőségi munkahelyek 
létrehozása területén. A Bizottság és az 
EBB által összeállított információknak 
linkeket kell tartalmazniuk a kapcsolódó 
nemzeti projektportfóliókhoz.

Or. en

Módosítás 193
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A tagállamok nemzeti szinten is 
megkezdték a nemzeti jelentőségű 
projektek projekttárának létrehozására és 
előmozdítására irányuló munkát. A 
Bizottság és az EBB által összeállított 
információknak linkeket kell tartalmazniuk 
a kapcsolódó nemzeti projektportfóliókhoz.

(32) A tagállamok, valamint nemzeti, 
regionális és helyi hatóságaik az európai
jelentőségű projektek projekttárának 
létrehozásán és előmozdításán 
munkálkodnak. A Bizottság és az EBB 
által összeállított információknak linkeket 
kell tartalmazniuk a kapcsolódó 
projektportfóliókhoz.

Or. en



PE551.778v01-00 120/125 AM\1052802HU.doc

HU

Módosítás 194
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A tagállamok nemzeti szinten is 
megkezdték a nemzeti jelentőségű 
projektek projektportfóliójának 
létrehozására és előmozdítására irányuló 
munkát. A Bizottság és az EBB által 
összeállított információknak linkeket kell 
tartalmazniuk a kapcsolódó nemzeti 
projektportfóliókhoz.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. it

Módosítás 195
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Noha a projektportfólió keretében 
azonosított projekteket az EBB 
felhasználhatja az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap által támogatott projektek 
meghatározására és kiválasztására, a 
projektportfóliónak szélesebb hatókörrel 
kell rendelkeznie a projektek uniószerte 
történő azonosítására. Ebbe a hatókörbe 
tartozhatnak olyan projektek, amelyek 
alkalmasak a magánszektor általi, vagy az 
európai vagy nemzeti szinten 
rendelkezésre álló más eszközök 
támogatásával történő teljes körű 
finanszírozásra. Az Európai Stratégiai 
Beruházási Alapnak képesnek kell lennie 

(33) Noha a projektportfólió keretében 
azonosított projekteket az EBB 
felhasználhatja az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap által támogatott projektek 
meghatározására és kiválasztására, a 
projektportfóliónak szélesebb hatókörrel 
kell rendelkeznie a projektek uniószerte 
történő azonosítására. Az Európai 
Stratégiai Beruházási Alapnak képesnek 
kell lennie támogatni a projektportfólióban 
meghatározott projektekhez kötődő 
finanszírozást és beruházást.
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támogatni a projektportfólióban 
meghatározott projektekhez kötődő 
finanszírozást és beruházást, de nem lehet 
automatizmus a listára való felkerülés és 
az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
támogatásához való hozzáférés között, és 
az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
mérlegelési jogkört kap a listán nem 
szereplő projektek kiválasztására és 
támogatására.

Or. it

Módosítás 196
Csaba Sógor

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Az európai polgárok felé való 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében 
az EBB-nek rendszeresen jelentést kell 
tennie az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap fejlődéséről és hatásáról.

(34) Az európai polgárok felé való 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében 
az EBB-nek rendszeresen jelentést kell 
tennie az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap fejlődéséről, valamint 
gazdasági és társadalmi hatásáról.

Or. en

Módosítás 197
Jérôme Lavrilleux

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Az európai polgárok felé való 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében 
az EBB-nek rendszeresen jelentést kell 

(34) Az európai polgárok felé való 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében 
az EBB-nek rendszeresen jelentést kell 
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tennie az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap fejlődéséről és hatásáról.

tennie az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap fejlődéséről és hatásáról. 
Ebből a célból az EBB-nek véleményezés 
céljából éves jelentést kell benyújtania az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. fr

Módosítás 198
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs, Ivo Vajgl

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Az európai polgárok felé való 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében 
az EBB-nek rendszeresen jelentést kell 
tennie az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap fejlődéséről és hatásáról.

(34) Az európai polgárok felé való 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében 
az EBB-nek rendszeresen jelentést kell 
tennie az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap fejlődéséről és valódi
társadalmi és gazdasági hatásáról, különös 
tekintettel a munkahelyteremtésre.

Or. es

Indokolás

Az EBB által az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak rendszeres benyújtandó jelentés 
tartalmának pontosítása. Amint arra már rámutattunk, fontos felmérni, hogy a finanszírozott 
beruházások hatással járnak-e a munkahelyteremtésre.

Módosítás 199
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Az európai polgárok felé való 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében 
az EBB-nek rendszeresen jelentést kell 
tennie az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap fejlődéséről és hatásáról.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. it

Módosítás 200
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34a) Az uniós polgároknak és a nemzeti 
tagállami hatóságoknak tájékoztatást kell 
kapniuk az ESBA tevékenységeiről és az
általa biztosított forrásokról, és biztosítani 
kell az átláthatóságot és a dokumentumok 
nyilvánosságra hozatalát.

Or. en

Módosítás 201
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Az uniós garanciakötelezettségek 
megfelelő fedezetének biztosítása és az 
uniós garancia folyamatos rendelkezésre 
állásának biztosítása érdekében a 
Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia 

(35) Az uniós garanciakötelezettségek 
megfelelő fedezetének biztosítása és az 
uniós garancia folyamatos rendelkezésre 
állásának biztosítása érdekében különösen
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
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arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének 
megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az 
Unió általános költségvetéséből fizetendő 
összegek kiigazítása tekintetében és az I. 
melléklet ennek megfelelő módosítására 
vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munka során 
megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten is. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elkészítésekor és szövegezésekor a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 
vonatkozó dokumentumoknak az Európai 
Parlament és a Tanács részére történő 
egyidejű, időben történő és megfelelő 
továbbításáról.

munka során megfelelő konzultációkat 
folytasson, többek között szakértői szinten 
is.

Or. it

Módosítás 202
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
35 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35a) E rendelet egységes végrehajtási 
feltételeinek biztosítása érdekében a 
beruházási projektekre és az uniós 
szakpolitikai célkitűzések eléréséhez való 
hozzájárulásukra vonatkozó információk 
benyújtásánál alkalmazott modell 
tekintetében a Bizottságot végrehajtási 
hatáskörökkel kell felruházni. Ezeket a 
hatásköröket a 182/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően kell gyakorolni.

Or. en
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Módosítás 203
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Mivel e rendelet célkitűzéseit, 
nevezetesen az unióbeli beruházások 
támogatását és a legfeljebb 3 000 
alkalmazottat foglalkoztató vállalkozások 
finanszírozáshoz való jobb hozzáférésének 
biztosítását a tagállamok a fellépésre 
fordítható költségvetési kapacitásaik 
egyenlőtlensége miatt nem tudják 
kielégítően megvalósítani, hanem a 
célkitűzések terjedelme és hatásai miatt 
azok uniós szinten jobban megvalósíthatók, 
az Unió az Európai Unióról szóló 
szerződés 5. cikkében meghatározott 
szubszidiaritás elvével összhangban 
intézkedéseket fogadhat el. Az említett 
cikkben foglalt arányosság elvének 
megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e 
célok eléréséhez szükséges mértéket,

(36) Mivel e rendelet célkitűzéseit, 
nevezetesen az unióbeli beruházások 
támogatását és a kis-, közép- és 
mikrovállalkozások, valamint a legfeljebb 
3 000 alkalmazottat foglalkoztató 
vállalkozások, az innovatív induló
vállalkozások és a nagykockázatú 
projektek finanszírozáshoz való jobb 
hozzáférésének biztosítását a tagállamok a 
fellépésre fordítható költségvetési 
kapacitásaik egyenlőtlensége miatt nem 
tudják kielégítően megvalósítani, hanem a 
célkitűzések terjedelme és hatásai miatt 
azok uniós szinten jobban megvalósíthatók, 
az Unió az Európai Unióról szóló 
szerződés 5. cikkében meghatározott 
szubszidiaritás elvével összhangban 
intézkedéseket fogadhat el. Az említett 
cikkben foglalt arányosság elvének 
megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e 
célok eléréséhez szükséges mértéket,

Or. it


