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Módosítás 204
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság megállapodást köt az 
Európai Beruházási Bankkal (EBB) az 
Európai Stratégiai Beruházási Alap 
(ESBA) létrehozásáról.

(1) Az Európai Tanács és az Európai 
Parlament megbízása alapján a Bizottság 
megállapodást köthet az Európai 
Beruházási Bankkal (EBB) az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) 
létrehozásáról. A jelentést be kell nyújtani 
az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak, és azt nyilvánosságra kell 
hozni.

Or. en

Módosítás 205
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESBA célja az unióbeli beruházások 
támogatása, és – az EBB megnövelt 
kockázatviselési képessége révén – a 
legfeljebb 3000 alkalmazottat foglalkoztató 
vállalkozások számára a finanszírozáshoz 
való jobb hozzáférés biztosítása, különös 
hangsúlyt fektetve a kis- és 
középvállalkozásokra (a továbbiakban: 
ESBA-megállapodás).

Az ESBA célja nagyarányú 
munkanélküliséggel és szegénységgel 
sújtott régiókra irányuló, minőségi 
unióbeli beruházások támogatása, és – az 
EBB megnövelt kockázatviselési 
képessége révén – a legfeljebb 1500 
alkalmazottat foglalkoztató vállalkozások 
számára a finanszírozáshoz való jobb 
hozzáférés biztosítása, különös hangsúlyt 
fektetve a kis-, mikro- és 
középvállalkozásokra, valamint a szociális 
és szolidaritáson alapuló gazdaság 
vállalkozásaira (a továbbiakban: ESBA-
megállapodás). Az említett beruházások 
célja az EU 2020-as – különösen a 
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foglalkoztatással, a környezettel és a 
szociális ügyekkel kapcsolatos –
célkitűzéseinek támogatása érdekében az 
EU hosszú távú általános érdekeit érintő 
gazdasági tevékenység beindítása. Az 
EUMSZ 1. részében említett célokat vagy 
az EU2020 célkitűzéseinek elérését 
veszélyeztető beruházásokat az ESBA nem 
finanszírozhatja. Az ESBA általános célja 
az Unióban a fenntartható, inkluzív és 
hosszú távú növekedés és minőségi 
munkahelyteremtés, valamint a 
társadalmi integráció előmozdítása és 
biztosítása.

Or. en

Módosítás 206
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Javi López, Guillaume 
Balas

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESBA célja az unióbeli beruházások
támogatása, és – az EBB megnövelt 
kockázatviselési képessége révén – a 
legfeljebb 3 000 alkalmazottat 
foglalkoztató vállalkozások számára a 
finanszírozáshoz való jobb hozzáférés 
biztosítása, különös hangsúlyt fektetve a 
kis- és középvállalkozásokra (a 
továbbiakban: ESBA-megállapodás).

Az ESBA célja az unióbeli állami és 
magánberuházások támogatása, és – az 
EBB megnövelt kockázatviselési 
képessége révén – a legfeljebb 3 000 
alkalmazottat foglalkoztató vállalkozások, 
a szociális gazdaság vállalkozásai és 
szolgáltatói számára a finanszírozáshoz 
való jobb hozzáférés biztosítása, különös 
hangsúlyt fektetve a kis- és 
középvállalkozásokra (a továbbiakban: 
ESBA-megállapodás). Az ESBA általános
célja az Unióban a fenntartható, inkluzív 
és hosszú távú növekedés és minőségi 
munkahelyteremtés, valamint a 
társadalmi integráció előmozdítása és 
biztosítása.

Or. en
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Módosítás 207
Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESBA célja az unióbeli beruházások 
támogatása, és – az EBB megnövelt 
kockázatviselési képessége révén – a 
legfeljebb 3 000 alkalmazottat 
foglalkoztató vállalkozások számára a 
finanszírozáshoz való jobb hozzáférés 
biztosítása, különös hangsúlyt fektetve a 
kis- és középvállalkozásokra (a 
továbbiakban: ESBA-megállapodás).

Az ESBA célja az unióbeli beruházások 
támogatása, és – az EBB megnövelt 
kockázatviselési képessége révén – a 
legfeljebb 3 000 alkalmazottat 
foglalkoztató vállalkozások számára a 
finanszírozáshoz való jobb hozzáférés 
biztosítása, különös hangsúlyt fektetve a 
kis- és középvállalkozásokra (a 
továbbiakban: ESBA-megállapodás). Az 
ESBA általános célja az Unióban a 
fenntartható, inkluzív és hosszú távú 
növekedés és minőségi 
munkahelyteremtés, valamint a 
társadalmi integráció előmozdítása és 
biztosítása.

Or. en

Módosítás 208
Thomas Mann

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESBA célja az unióbeli beruházások
támogatása, és – az EBB megnövelt 
kockázatviselési képessége révén – a 
legfeljebb 3 000 alkalmazottat 
foglalkoztató vállalkozások számára a 
finanszírozáshoz való jobb hozzáférés 
biztosítása, különös hangsúlyt fektetve a 
kis- és középvállalkozásokra (a 
továbbiakban: ESBA-megállapodás).

Az ESBA célja az unióbeli beruházások 
támogatása, és – az EBB megnövelt 
kockázatviselési képessége révén – a 
legfeljebb 3 000 alkalmazottat 
foglalkoztató vállalkozások számára a 
finanszírozáshoz való jobb hozzáférés 
biztosítása, különös hangsúlyt fektetve a 
mikro-, kis- és középvállalkozásokra (a 
továbbiakban: ESBA-megállapodás).

Or. de
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Módosítás 209
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESBA célja az unióbeli beruházások 
támogatása, és – az EBB megnövelt 
kockázatviselési képessége révén – a 
legfeljebb 3 000 alkalmazottat 
foglalkoztató vállalkozások számára a 
finanszírozáshoz való jobb hozzáférés 
biztosítása, különös hangsúlyt fektetve a 
kis- és középvállalkozásokra (a 
továbbiakban: ESBA-megállapodás).

Az ESBA célja az unióbeli beruházások 
támogatása, az Unió társadalmi és területi 
kohéziójának előmozdítása, és – az EBB 
megnövelt kockázatviselési képessége 
révén – a legfeljebb 3 000 alkalmazottat 
foglalkoztató kis- és középvállalkozások
számára a finanszírozáshoz való jobb 
hozzáférés biztosítása, különös hangsúlyt 
fektetve a kis- és középvállalkozásokra (a 
továbbiakban: ESBA-megállapodás).

Or. fr

Módosítás 210
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESBA célja az unióbeli beruházások
támogatása, és – az EBB megnövelt 
kockázatviselési képessége révén – a 
legfeljebb 3 000 alkalmazottat 
foglalkoztató vállalkozások számára a 
finanszírozáshoz való jobb hozzáférés 
biztosítása, különös hangsúlyt fektetve a 
kis- és középvállalkozásokra (a 
továbbiakban: ESBA-megállapodás).

Az ESBA célja az unióbeli állami és 
magánberuházások támogatása, és – az 
EBB megnövelt kockázatviselési 
képessége révén – a kis-, közép- és 
mikrovállalkozások, valamint a legfeljebb 
3 000 alkalmazottat foglalkoztató 
vállalkozások, az innovatív start-up 
vállalkozások és a magas kockázatú 
projektek számára a finanszírozáshoz való 
jobb hozzáférés biztosítása (a 
továbbiakban: ESBA-megállapodás).Az 
ESBA egyik fő célja az Unióban a 
fenntartható, inkluzív és hosszú távú 
növekedés és minőségi 
munkahelyteremtés, valamint a 
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társadalmi integráció előmozdítása és 
biztosítása.

Or. it

Módosítás 211
Ulrike Trebesius

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESBA célja az unióbeli beruházások 
támogatása, és – az EBB megnövelt 
kockázatviselési képessége révén – a 
legfeljebb 3 000 alkalmazottat 
foglalkoztató vállalkozások számára a 
finanszírozáshoz való jobb hozzáférés 
biztosítása, különös hangsúlyt fektetve a 
kis- és középvállalkozásokra (a 
továbbiakban: ESBA-megállapodás).

Az ESBA célja az unióbeli beruházások 
támogatása, és – az EBB megnövelt 
kockázatviselési képessége révén – a 
legfeljebb 3000 alkalmazottat foglalkoztató 
vállalkozások számára a finanszírozáshoz 
való jobb hozzáférés biztosítása, különös 
hangsúlyt fektetve a kis- és 
középvállalkozásokra (a továbbiakban: 
ESBA-megállapodás). Az ESBA általános 
célja az Unióban a hosszú távú növekedés 
és a munkahelyteremtés előmozdítása.

Or. en

Módosítás 212
Jérôme Lavrilleux

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESBA célja az unióbeli beruházások 
támogatása, és – az EBB megnövelt 
kockázatviselési képessége révén – a 
legfeljebb 3 000 alkalmazottat 
foglalkoztató vállalkozások számára a 
finanszírozáshoz való jobb hozzáférés 
biztosítása, különös hangsúlyt fektetve a 
kis- és középvállalkozásokra (a 
továbbiakban: ESBA-megállapodás).

Az ESBA célja az unióbeli beruházások 
támogatása, és – az EBB megnövelt 
kockázatviselési képessége révén – a 
legfeljebb 3 000 alkalmazottat 
foglalkoztató vállalkozások számára a 
finanszírozáshoz való jobb hozzáférés 
biztosítása, elsősorban a kis- és 
középvállalkozások számára, melyek a 
foglalkoztatás több mint 80%-át teszik ki 
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az Európai Unióban (a továbbiakban: 
ESBA-megállapodás).

Or. fr

Módosítás 213
Brando Benifei

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESBA célja az unióbeli beruházások 
támogatása, és – az EBB megnövelt 
kockázatviselési képessége révén – a 
legfeljebb 3 000 alkalmazottat 
foglalkoztató vállalkozások számára a 
finanszírozáshoz való jobb hozzáférés 
biztosítása, különös hangsúlyt fektetve a 
kis- és középvállalkozásokra (a 
továbbiakban: ESBA-megállapodás).

Az ESBA célja, hogy az Unióban 
lendületet adjon a gazdasági 
növekedésnek és minőségi munkahelyeket 
hozzon létre a beruházások 
támogatásával, és – az EBB megnövelt 
kockázatviselési képessége révén – a 
legfeljebb 3 000 alkalmazottat 
foglalkoztató vállalkozások számára a 
finanszírozáshoz való jobb hozzáférés 
biztosításával, különös hangsúlyt fektetve a 
kis- és középvállalkozásokra (a 
továbbiakban: ESBA-megállapodás).

Or. en

Módosítás 214
Ivan Jakovčić

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESBA célja az unióbeli beruházások 
támogatása, és – az EBB megnövelt 
kockázatviselési képessége révén – a 
legfeljebb 3 000 alkalmazottat 
foglalkoztató vállalkozások számára a 
finanszírozáshoz való jobb hozzáférés 
biztosítása, különös hangsúlyt fektetve a 
kis- és középvállalkozásokra (a 

Az ESBA célja az unióbeli beruházások 
támogatása, és – az EBB megnövelt 
kockázatviselési képessége révén – a 
legfeljebb 3 000 alkalmazottat 
foglalkoztató vállalkozások számára 
nagyobb mértékű és jobban hozzáférhető 
finanszírozás biztosítása, különös 
hangsúlyt fektetve a kis- és 
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továbbiakban: ESBA-megállapodás). középvállalkozásokra (a továbbiakban: 
ESBA-megállapodás).

Or. hr

Módosítás 215
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ESBA-megállapodáshoz az Európai 
Unió bármely tagállama csatlakozhat. A 
meglévő hozzájárulók egyetértésének 
függvényében az ESBA-megállapodást 
nyitottá kell tenni más harmadik felek, 
többek között a nemzeti fejlesztési bankok 
vagy a tagállamok által birtokolt vagy 
ellenőrzött állami ügynökségek, valamint 
magánszektorbeli szervezetek számára is.

(2) Az ESBA-megállapodáshoz az Európai 
Unió bármely tagállama csatlakozhat. A 
meglévő hozzájárulók egyetértésének 
függvényében az ESBA-megállapodást
nyitottá kell tenni a tagállamok által 
ellenőrzött más harmadik felek számára is.

Or. en

Módosítás 216
Paloma López Bermejo

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ESBA-megállapodáshoz az Európai 
Unió bármely tagállama csatlakozhat. A 
meglévő hozzájárulók egyetértésének 
függvényében az ESBA-megállapodást 
nyitottá kell tenni más harmadik felek, 
többek között a nemzeti fejlesztési bankok 
vagy a tagállamok által birtokolt vagy 
ellenőrzött állami ügynökségek, valamint 
magánszektorbeli szervezetek számára is.

(2) Az ESBA-megállapodáshoz az Európai 
Unió bármely tagállama csatlakozhat. A 
meglévő hozzájárulók egyetértésének 
függvényében az ESBA-megállapodást 
nyitottá kell tenni más harmadik felek, 
többek között a nemzeti fejlesztési bankok 
vagy a tagállamok tulajdonában álló vagy 
általuk ellenőrzött állami ügynökségek 
számára is.
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Or. en

Módosítás 217
Ivan Jakovčić

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ESBA-megállapodáshoz az Európai 
Unió bármely tagállama csatlakozhat. A 
meglévő hozzájárulók egyetértésének 
függvényében az ESBA-megállapodást 
nyitottá kell tenni más harmadik felek, 
többek között a nemzeti fejlesztési bankok 
vagy a tagállamok által birtokolt vagy 
ellenőrzött állami ügynökségek, valamint 
magánszektorbeli szervezetek számára is.

(2) Az ESBA-megállapodáshoz az Európai 
Unió bármely tagállama csatlakozhat. A 
meglévő hozzájárulók egyetértésének 
függvényében az ESBA-megállapodást 
nyitottá kell tenni más harmadik felek, 
többek között a nemzeti fejlesztési bankok 
vagy a tagállamok tulajdonában álló vagy 
általuk ellenőrzött állami ügynökségek, 
regionális és helyi hatóságok, valamint 
magánszektorbeli szervezetek számára is.

Or. hr

Módosítás 218
Jérôme Lavrilleux

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ESBA-megállapodáshoz az Európai 
Unió bármely tagállama csatlakozhat. A 
meglévő hozzájárulók egyetértésének 
függvényében az ESBA-megállapodást 
nyitottá kell tenni más harmadik felek, 
többek között a nemzeti fejlesztési bankok 
vagy a tagállamok által birtokolt vagy 
ellenőrzött állami ügynökségek, valamint 
magánszektorbeli szervezetek számára is.

(2) Az ESBA-megállapodáshoz az Európai 
Unió bármely tagállama csatlakozhat. A 
meglévő hozzájárulók egyetértésének 
függvényében az ESBA-megállapodást 
nyitottá kell tenni más harmadik felek, 
többek között a nemzeti fejlesztési bankok 
vagy a tagállamok és a regionális 
intézmények tulajdonában álló vagy 
általuk ellenőrzött állami ügynökségek, 
valamint magánszektorbeli szervezetek 
számára is.

Or. fr
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Módosítás 219
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben valamely tagállam 
hozzá kíván járulni az ESBA 
költségvetéséhez, biztosítani kell számára, 
hogy a befizetett pénzeszközöket az adott 
ország területére vonatkozó projektekre 
fordítják.

Or. it

Módosítás 220
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a megbízásban az Európai Parlament 
és a Tanács által meghatározottak szerinti 
beruházási feltételek;

Or. en

Módosítás 221
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a földrajzi kvóta meghatározásának
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módszere, amely megfelelően figyelembe 
veszi a nagyarányú munkanélküliséggel 
és szegénységgel sújtott, és a pénzügyi 
válság által leginkább érintett tagállamok 
beruházási igényeit; 

Or. en

Módosítás 222
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESBA-megállapodás előírja, hogy az 
ESBA által támogatott műveletek után az 
Uniót megillető díjazásra az uniós 
garancia lehívásakor teljesítendő 
kifizetések, valamint a (2) bekezdés 
harmadik albekezdése és az 5. cikk (3) 
bekezdése szerinti költségek levonását 
követően kerül sor.

törölve

Or. it

Módosítás 223
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ESBA-megállapodás előírja, hogy 
az EBB-n belül fel kell állítani az Európai 
Beruházási Tanácsadó Platformot (EBTP). 
Az EBTP célja, hogy – az EBB és a 
Bizottság meglévő tanácsadó szolgálataira 
építve – tanácsadással segítse a beruházási 
projektek azonosítását, előkészítését és 
kidolgozását, és központi technikai 

(2) Az ESBA-megállapodás előírja, hogy 
az EBB-n belül fel kell állítani az Európai 
Beruházási Tanácsadó Platformot (EBTP). 
Az EBTP célja, hogy tanácsadással segítse 
a nagyarányú munkanélküliséggel sújtott 
régiókra irányuló beruházási projektek 
azonosítását, valamint hogy azonosítsa 
előkészítse és kidolgozza a jelentős 
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tanácsadó platformként szolgáljon az 
Unión belüli projektfinanszírozás 
számára. Ebbe beletartozik a 
projektstrukturáláshoz kapcsolódó 
technikai segítségnyújtás, az innovatív 
pénzügyi eszközök és a köz- és 
magánszférabeli partnerség 
igénybevételének támogatása, valamint 
adott esetben az uniós jogszabályok 
releváns kérdéseihez nyújtott tanácsadás.

munkahelyteremtő potenciállal 
rendelkező beruházásokat. Ebbe 
beletartozik a projektstrukturáláshoz 
kapcsolódó technikai segítségnyújtás, a 
felelős beruházással kapcsolatos 
kormányzás, az innovatív pénzügyi 
eszközök alkalmazása.

Or. en

Módosítás 224
Jérôme Lavrilleux

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ESBA-megállapodás előírja, hogy 
az EBB-n belül fel kell állítani az Európai 
Beruházási Tanácsadó Platformot (EBTP). 
Az EBTP célja, hogy – az EBB és a 
Bizottság meglévő tanácsadó szolgálataira 
építve – tanácsadással segítse a beruházási 
projektek azonosítását, előkészítését és 
kidolgozását, és központi technikai 
tanácsadó platformként szolgáljon az 
Unión belüli projektfinanszírozás számára. 
Ebbe beletartozik a projektstrukturáláshoz 
kapcsolódó technikai segítségnyújtás, az 
innovatív pénzügyi eszközök és a köz- és 
magánszférabeli partnerség 
igénybevételének támogatása, valamint 
adott esetben az uniós jogszabályok 
releváns kérdéseihez nyújtott tanácsadás.

(2) Az ESBA-megállapodás előírja, hogy 
az EBB-n belül fel kell állítani az Európai 
Beruházási Tanácsadó Platformot (EBTP). 
Az EBTP célja, hogy – az EBB és a 
Bizottság meglévő tanácsadó szolgálataira 
építve – tanácsadással segítse a beruházási 
projektek azonosítását, előkészítését és 
kidolgozását, és központi technikai 
tanácsadó platformként szolgáljon az
Unión belüli projektfinanszírozás számára. 
Ebbe beletartozik a projektstrukturáláshoz 
kapcsolódó technikai segítségnyújtás, az 
innovatív pénzügyi eszközök és a köz- és 
magánszférabeli partnerség 
igénybevételének támogatása, valamint 
adott esetben az uniós jogszabályok 
releváns kérdéseihez nyújtott tanácsadás. 
Az Európai Bizottsággal együttműködve 
innovatív kommunikációs stratégiát vezet 
be annak érdekében, hogy az ESBA-
megállapodás végrehajtási szabályait 
megismertesse a nyilvánossággal.

Or. fr
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Módosítás 225
Maria João Rodrigues

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ESBA-megállapodás előírja, hogy 
az EBB-n belül fel kell állítani az Európai 
Beruházási Tanácsadó Platformot (EBTP). 
Az EBTP célja, hogy – az EBB és a 
Bizottság meglévő tanácsadó szolgálataira 
építve – tanácsadással segítse a beruházási 
projektek azonosítását, előkészítését és 
kidolgozását, és központi technikai 
tanácsadó platformként szolgáljon az 
Unión belüli projektfinanszírozás számára. 
Ebbe beletartozik a projektstrukturáláshoz 
kapcsolódó technikai segítségnyújtás, az 
innovatív pénzügyi eszközök és a köz- és 
magánszférabeli partnerség 
igénybevételének támogatása, valamint 
adott esetben az uniós jogszabályok 
releváns kérdéseihez nyújtott tanácsadás.

(2) Az ESBA-megállapodás előírja, hogy 
az EBB-n belül fel kell állítani az Európai 
Beruházási Tanácsadó Platformot (EBTP). 
Az EBTP célja, hogy – az EBB és a 
Bizottság meglévő tanácsadó szolgálataira 
építve – tanácsadással segítse a beruházási 
projektek azonosítását, előkészítését és 
kidolgozását, és központi technikai 
tanácsadó platformként szolgáljon az 
Unión belüli projektfinanszírozás számára. 
Ebbe beletartozik a projektstrukturáláshoz 
kapcsolódó technikai segítségnyújtás, 
beruházási platformok fejlesztésének 
támogatása, az innovatív pénzügyi 
eszközök és a köz- és magánszférabeli 
partnerség igénybevételének támogatása, a 
munkahelyteremtésre gyakorolt hatás 
maximalizálása, valamint adott esetben az 
uniós jogszabályok releváns kérdéseihez 
nyújtott tanácsadás.

Or. en

Módosítás 226
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ESBA-megállapodás előírja, hogy 
az EBB-n belül fel kell állítani az Európai 
Beruházási Tanácsadó Platformot (EBTP). 
Az EBTP célja, hogy – az EBB és a 
Bizottság meglévő tanácsadó szolgálataira 

(2) Az ESBA-megállapodás előírja, hogy 
az EBB-n belül fel kell állítani az Európai 
Beruházási Tanácsadó Platformot (EBTP). 
A Platformnak meg kell felelnie az 
átláthatóság és a függetlenség elvének. Az 
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építve – tanácsadással segítse a beruházási 
projektek azonosítását, előkészítését és 
kidolgozását, és központi technikai 
tanácsadó platformként szolgáljon az 
Unión belüli projektfinanszírozás számára. 
Ebbe beletartozik a projektstrukturáláshoz 
kapcsolódó technikai segítségnyújtás, az 
innovatív pénzügyi eszközök és a köz- és 
magánszférabeli partnerség 
igénybevételének támogatása, valamint 
adott esetben az uniós jogszabályok 
releváns kérdéseihez nyújtott tanácsadás.

EBTP célja, hogy – az EBB és a Bizottság 
meglévő tanácsadó szolgálataira építve –
tanácsadással segítse a beruházási 
projektek azonosítását, előkészítését és 
kidolgozását, és központi technikai 
tanácsadó platformként szolgáljon az 
Unión belüli projektfinanszírozás számára. 
Ebbe beletartozik a projektstrukturáláshoz 
kapcsolódó technikai segítségnyújtás, az
innovatív pénzügyi eszközök és a köz- és 
magánszférabeli partnerség 
igénybevételének támogatása, valamint 
adott esetben az uniós jogszabályok 
releváns kérdéseihez nyújtott tanácsadás.

Or. it

Módosítás 227
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E célkitűzések megvalósítása érdekében az 
EBTP felhasználja az EBB, a Bizottság, a 
nemzeti fejlesztési bankok, valamint az 
európai strukturális és beruházási alapok 
irányító hatóságainak szakértelmét.

E célkitűzések megvalósítása érdekében az 
EBTP rendszeresen konzultál a 
beruházással érintett érdekelt felekkel és 
adott esetben felhasználja az EBB, a 
Bizottság, a nemzeti fejlesztési bankok, 
valamint az európai strukturális és 
beruházási alapok irányító hatóságainak 
szakértelmét.

Or. en

Módosítás 228
Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E célkitűzések megvalósítása érdekében az 
EBTP felhasználja az EBB, a Bizottság, a 
nemzeti fejlesztési bankok, valamint az 
európai strukturális és beruházási alapok 
irányító hatóságainak szakértelmét.

E célkitűzések megvalósítása érdekében az 
EBTP felhasználja az EBB, a Bizottság, a 
nemzeti fejlesztési bankok, az európai 
strukturális és beruházási alapok irányító 
hatóságainak, valamint a szociál- és 
foglalkoztatáspolitikai szakértők
szakértelmét.

Or. fr

Módosítás 229
Paloma López Bermejo

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E célkitűzések megvalósítása érdekében az 
EBTP felhasználja az EBB, a Bizottság, a 
nemzeti fejlesztési bankok, valamint az 
európai strukturális és beruházási alapok 
irányító hatóságainak szakértelmét.

E célkitűzések megvalósítása érdekében az 
EBTP felhasználja az EBB, a Bizottság, a 
szociális partnerek, a nemzeti fejlesztési 
bankok, valamint az európai strukturális és 
beruházási alapok irányító hatóságainak 
szakértelmét.

Or. en

Módosítás 230
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az ESBA-megállapodás részes feleivé 
váló tagállamoknak képeseknek kell 
lenniük hozzájárulást nyújtani, 
mindenekelőtt készpénz vagy az EBB 
számára elfogadható garanciavállalás 
formájában. Egyéb harmadik felek a 

törölve
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hozzájárulást csak készpénz formájában 
tehetik meg.

Or. it

Módosítás 231
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az ESBA-megállapodás részes feleivé 
váló tagállamoknak képeseknek kell 
lenniük hozzájárulást nyújtani, 
mindenekelőtt készpénz vagy az EBB 
számára elfogadható garanciavállalás 
formájában. Egyéb harmadik felek a 
hozzájárulást csak készpénz formájában 
tehetik meg.

(3) Az ESBA-megállapodás részes feleivé 
váló tagállamoknak képeseknek kell 
lenniük hozzájárulást nyújtani, 
mindenekelőtt készpénz vagy az EBB 
számára elfogadható garanciavállalás 
formájában. Egyéb harmadik felek a 
hozzájárulást csak készpénz formájában 
tehetik meg. A Bizottság nem veheti 
figyelembe a tagállamok pénzügyi 
hozzájárulásait – köztük a beruházási 
platformokhoz való hozzájárulásokat –, 
amikor meghatározza a Stabilitási és 
Növekedési Paktum prevenciós és 
korrekciós ága szerinti költségvetési 
kiigazításokat. Ha a hiány meghaladja a 
referenciaértéket, a Bizottság nem indít 
túlzottdeficit-ejárást. Hasonlóképpen nem 
indítanak 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 232
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk

Beruházási iránymutatások

Beruházási iránymutatások

(1) Az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre irányuló uniós stratégia 
célkitűzéseinek eléréséhez, valamint a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
erősítésére és a regionális különbségek 
csökkentésére irányuló, a Szerződésen 
alapuló célkitűzésekhez való hozzájárulás 
érdekében az ESBA – jelentős európai 
hozzáadott értéket képviselő műveletek 
végrehajtása révén – nyújt támogatást.

A Bizottság és az EBB biztosítja, hogy az 
ESBA által nyújtott támogatás 
összhangban áll a vonatkozó uniós 
szakpolitikákkal, az e cikk (2) és (3) 
bekezdésében említett horizontális 
elvekkel és az Unió prioritásaival, és hogy 
az kiegészíti a többi uniós eszközt.

Az ESBA által támogatott műveletek 
összhangban állnak a vonatkozó uniós 
jogszabályokkal, valamint az annak 
alkalmazásával kapcsolatos nemzeti 
joggal.

A Bizottság és az EBB a végrehajtás, az 
ellenőrzés, a jelentéstétel és az értékelés 
alatt biztosítja az ESBA eredményességét. 
A megfelelő mutatók alkalmazása 
megkönnyíti az ESBA által nyújtott 
támogatás révén elért gazdasági, 
társadalmi és környezeti előnyök 
azonosítását.

Az EBB által nyújtott finanszírozás és az 
ESBA által támogatott beruházási 
műveletek irányítása az EBB szabályaival 
és eljárásaival, többek között a 
horizontális és ágazati szakpolitikákkal 
összhangban történik. Az ESBA keretében 
finanszírozott valamennyi projekt az EBB 
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panasztételi mechanizmusában és az 
európai ombudsmannal létrehozott 
egyetértési megállapodásban szereplő 
szakpolitikák és eljárások hatálya alá 
tartozik.

(2) A Bizottság és az EBB biztosítja a 
férfiak és nők közötti egyenlőség és a 
nemek közötti egyenlőség szempontja 
integrálásának figyelembevételét és 
előmozdítását. A hátrányos 
megkülönböztetés megelőzése érdekében 
megfelelő lépéseket tesznek. Kiemelt 
figyelmet fordítanak a fogyatékossággal 
élő személyek számára a hozzáférés 
biztosítására. 

(3) Az ESBA célkitűzéseinek elérése a 
fenntartható fejlődés elvével és az 
EUMSZ 11. cikke és 191. cikkének (1) 
bekezdése szerinti, a környezet 
minőségének megőrzésére, védelmére és 
javítására irányuló uniós cél 
előmozdításával összhangban történik, 
figyelembe véve a „szennyező fizet”-elvet.

A Bizottság és az EBB biztosítja az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
célkitűzések támogatását és az Unió 
költségvetésének 20%-át e célkitűzésekre 
fordítja.

Or. en

Módosítás 233
Brando Benifei

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ESBA-megállapodás előírja, hogy 
az ESBA-t irányítóbizottság irányítja, 
amely az 5. cikk (2) bekezdésében foglalt 
célokkal összhangban meghatározza a 
stratégiai orientációt, a stratégiai 
eszközelosztást, valamint a működési 

(1) Az ESBA-megállapodás előírja, hogy 
az ESBA-t irányítóbizottság irányítja, 
amely az 5. cikk (2) bekezdésében foglalt 
célokkal összhangban meghatározza a 
stratégiai orientációt, a stratégiai 
eszközelosztást, valamint a működési 
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szabályokat és eljárásokat, beleértve az 
ESBA által támogatható projektek 
beruházási politikáját és az ESBA 
kockázati profilját. Az irányítóbizottság a 
tagok közül választ elnököt.

szabályokat és eljárásokat, beleértve az 
ESBA által támogatható projektek 
beruházási politikáját és az ESBA 
kockázati profilját. Az irányítóbizottságot 
nyílt és átlátható kiválasztási eljárást 
követően nevezik ki. Az irányítóbizottság a 
tagok közül választ elnököt. 

Or. en

Módosítás 234
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ESBA-megállapodás előírja, hogy 
az ESBA-t irányítóbizottság irányítja, 
amely az 5. cikk (2) bekezdésében foglalt 
célokkal összhangban meghatározza a 
stratégiai orientációt, a stratégiai 
eszközelosztást, valamint a működési 
szabályokat és eljárásokat, beleértve az 
ESBA által támogatható projektek 
beruházási politikáját és az ESBA 
kockázati profilját. Az irányítóbizottság a 
tagok közül választ elnököt.

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 
megbízásában szereplő előírások 
keretében az ESBA-megállapodás előírja, 
hogy az ESBA-t irányítóbizottság irányítja, 
amely a 2a. cikknek megfelelően az 5. 
cikk (2) bekezdésében foglalt célokkal 
összhangban meghatározza a stratégiai 
orientációt, a beruházás feltételeit, a 
célokat, a stratégiai eszközelosztást, 
valamint a működési szabályokat és 
eljárásokat, beleértve az ESBA által 
támogatható projektek beruházási 
politikáját és az ESBA kockázati profilját. 
Az irányítóbizottság a tagok közül választ 
elnököt.

Or. en

Módosítás 235
Maria João Rodrigues

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ESBA-megállapodás előírja, hogy 
az ESBA-t irányítóbizottság irányítja, 
amely az 5. cikk (2) bekezdésében foglalt 
célokkal összhangban meghatározza a 
stratégiai orientációt, a stratégiai 
eszközelosztást, valamint a működési 
szabályokat és eljárásokat, beleértve az 
ESBA által támogatható projektek 
beruházási politikáját és az ESBA 
kockázati profilját. Az irányítóbizottság a 
tagok közül választ elnököt.

(1) Az ESBA-megállapodás előírja, hogy 
az ESBA-t irányítóbizottság irányítja, 
amely az 5. cikk (2) bekezdésében foglalt 
célokkal összhangban meghatározza a 
stratégiai orientációt, a stratégiai 
eszközelosztást, valamint a működési 
szabályokat és eljárásokat, beleértve az 
ESBA által támogatható projektek 
beruházási politikáját és az ESBA 
kockázati profilját, valamint a tervezett, 
létrehozandó munkahelyek számát. Az 
irányítóbizottság a tagok közül választ 
elnököt.

Or. en

Módosítás 236
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ESBA-megállapodás előírja, hogy 
az ESBA-t irányítóbizottság irányítja, 
amely az 5. cikk (2) bekezdésében foglalt 
célokkal összhangban meghatározza a 
stratégiai orientációt, a stratégiai 
eszközelosztást, valamint a működési 
szabályokat és eljárásokat, beleértve az 
ESBA által támogatható projektek 
beruházási politikáját és az ESBA 
kockázati profilját. Az irányítóbizottság a 
tagok közül választ elnököt.

(1) Az ESBA-megállapodásban elő kell 
írni, hogy az ESBA-t irányítóbizottság 
irányítja, amely meghatározza a stratégiai 
orientációt, a stratégiai eszközelosztást, 
valamint a működési szabályokat és 
eljárásokat, beleértve az ESBA által 
támogatható projektek beruházási 
politikáját és az ESBA kockázati profilját, 
összhangban az 5. cikk (2) bekezdésében 
foglalt célokkal és a garancia 
igénybevételével összefüggésben, azt 
követően, hogy az Európai Parlament 
jóváhagyta a kiválasztási szempontokat.
Az irányítóbizottság az ESBA beruházási 
politikájának meghatározásakor 
figyelembe veszi a magas 
munkanélküliségi rátákkal sújtott európai 
térségek társadalmi és gazdasági mutatóit. 
Az irányítóbizottság a tagok közül választ 
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elnököt.

Or. es

Indokolás

A Bizottság javaslata az ESBA beruházási politikájának meghatározása során nem számol az 
Európai Parlamenttel. Célszerűnek tűnik, hogy a Parlament kifejezésre juttassa a projektek 
kiválasztási szempontjaival való egyetértését. Ezen túlmenően, a projektek kiválasztási 
szempontjainak megállapítása során társadalmi és gazdasági mutatókat is érdemes volna 
figyelembe venni.

Módosítás 237
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ESBA-megállapodás előírja, hogy 
az ESBA-t irányítóbizottság irányítja, 
amely az 5. cikk (2) bekezdésében foglalt 
célokkal összhangban meghatározza a 
stratégiai orientációt, a stratégiai 
eszközelosztást, valamint a működési 
szabályokat és eljárásokat, beleértve az 
ESBA által támogatható projektek 
beruházási politikáját és az ESBA 
kockázati profilját. Az irányítóbizottság a 
tagok közül választ elnököt.

(1) Az ESBA-megállapodás előírja, hogy 
az ESBA-t irányítóbizottság irányítja, 
amely az 5. cikk (2) bekezdésében foglalt 
célokkal összhangban meghatározza a 
stratégiai orientációt, a stratégiai 
eszközelosztást, valamint a működési 
szabályokat és eljárásokat, beleértve az 
ESBA által támogatható projektek 
beruházási politikáját és az ESBA 
kockázati profilját. Az irányítóbizottság a 
tagok közül választ elnököt. Az 
irányítóbizottságnak minden kétséget 
kizáróan átláthatónak, függetlennek és 
demokratikusnak kell lennie.

Or. it

Módosítás 238
Anne Sander

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Fontos biztosítani, hogy az 
irányítóbizottság által meghatározott 
iránymutatások és kritériumok 
megfelelnek azon magánbefektetők és 
kkv-k tényleges beruházási igényeknek, 
amelyek finanszírozási lehetőségeket 
keresnek. Ebből a célból az 
irányítóbizottságnak be kell vonnia az 
érintett részes feleket, és konzultálnia kell 
velük.

Or. fr

Módosítás 239
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Addig, amíg az ESBA-hoz csak az 
Unió és az EBB teljesít hozzájárulást, a 
tagok és a szavazatok számát az 
irányítóbizottságon belül a készpénz vagy 
garanciavállalás formájában nyújtott 
hozzájárulás nagysága alapján kell 
elosztani.

(2) Addig, amíg az ESBA-hoz csak az 
Unió és az EBB teljesít hozzájárulást, a 
tagok és a szavazatok számát az 
irányítóbizottságon belül a készpénz vagy 
garanciavállalás formájában nyújtott 
hozzájárulás nagysága alapján kell 
elosztani. Az irányítóbizottságnak a
Bizottságot képviselő tagjai között 
foglalkoztatási és szociálpolitika terén 
bizonyított szakértelemmel rendelkező 
személyek is szerepelnek.

Or. en

Módosítás 240
Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Addig, amíg az ESBA-hoz csak az 
Unió és az EBB teljesít hozzájárulást, a 
tagok és a szavazatok számát az 
irányítóbizottságon belül a készpénz vagy 
garanciavállalás formájában nyújtott 
hozzájárulás nagysága alapján kell 
elosztani.

(2) Addig, amíg az ESBA-hoz csak az 
Unió és az EBB teljesít hozzájárulást, a 
tagok és a szavazatok számát az 
irányítóbizottságon belül a készpénz vagy 
garanciavállalás formájában nyújtott 
hozzájárulás nagysága alapján kell 
elosztani. Az irányítóbizottságnak a
Bizottságot képviselő tagjai között 
foglalkoztatási és szociálpolitika terén 
bizonyított szakértelemmel rendelkező 
személyek is szerepelnek.

Or. en

Módosítás 241
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Addig, amíg az ESBA-hoz csak az 
Unió és az EBB teljesít hozzájárulást, a 
tagok és a szavazatok számát az 
irányítóbizottságon belül a készpénz vagy 
garanciavállalás formájában nyújtott 
hozzájárulás nagysága alapján kell 
elosztani.

(2) Addig, amíg az ESBA-hoz csak az 
Unió és az EBB teljesít hozzájárulást, a 
tagok és a szavazatok számát az 
irányítóbizottságon belül a készpénz vagy 
garanciavállalás formájában nyújtott 
hozzájárulás nagysága alapján kell 
elosztani. Az irányítóbizottság tagjainak 
fele az Uniót képviselő személyek közül 
kerül ki, akiket az Európai Parlament és a 
Tanács titkos szavazással választ, 
egynegyede az EBB-t, egynegyede pedig a 
civil társadalmat képviselő személyek –
köztük különösen a társadalmi ügyek, a 
környezetvédelem és az igazságos adózás 
területén működő európai platformok, 
valamint a szociális partnerek képviselői –
közül kerül ki. A fenti kvótákon kívül a 
civil társadalmi platform legalább egy 
képviselője az irányítóbizottság tagja. 
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Or. en

Módosítás 242
Paloma López Bermejo

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Addig, amíg az ESBA-hoz csak az 
Unió és az EBB teljesít hozzájárulást, a 
tagok és a szavazatok számát az 
irányítóbizottságon belül a készpénz vagy 
garanciavállalás formájában nyújtott 
hozzájárulás nagysága alapján kell 
elosztani.

(2) Addig, amíg az ESBA-hoz csak az 
Unió és az EBB teljesít hozzájárulást, a 
tagok és a szavazatok számát az 
irányítóbizottságon belül a készpénz vagy 
garanciavállalás formájában nyújtott 
hozzájárulás nagysága alapján kell 
elosztani, kiegészítve az európai szociális 
partnerek legalább három képviselőjével, 
akik közül legalább kettő az európai 
szakszervezeteket képviseli teljes tagsági 
és szavazati joggal.

Or. en

Módosítás 243
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Addig, amíg az ESBA-hoz csak az 
Unió és az EBB teljesít hozzájárulást, a 
tagok és a szavazatok számát az 
irányítóbizottságon belül a készpénz vagy 
garanciavállalás formájában nyújtott 
hozzájárulás nagysága alapján kell 
elosztani.

(2) Addig, amíg az ESBA-hoz csak az 
Unió és az EBB teljesít hozzájárulást, a 
tagok és a szavazatok számát az 
irányítóbizottságon belül a készpénz vagy 
garanciavállalás formájában nyújtott 
hozzájárulás nagysága alapján kell 
elosztani. Az irányítóbizottságnak a
Bizottságot képviselő tagjai között 
foglalkoztatási és szociálpolitika terén 
bizonyított szakértelemmel rendelkező 
személyek is szerepelnek.
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Or. en

Módosítás 244
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányítóbizottságnak a Bizottságot 
képviselő tagjai között foglalkoztatási és 
szociálpolitika terén bizonyított 
szakértelemmel rendelkező személyek is 
szerepelnek.

Or. en

Módosítás 245
Paloma López Bermejo

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányítóbizottság konszenzussal hoz 
határozatot.

Az irányítóbizottság arra törekszik, hogy 
határozatait konszenzussal hozza meg. 
Amennyiben az irányítóbizottság az elnök 
által megállapított határidőig nem tud 
konszenzussal dönteni, az 
irányítóbizottság egyszerű többséggel hoz 
határozatot. A határozat nem fogadható 
el, ha a szociális partnerek ellene 
szavaznak.

Or. en

Módosítás 246
Zdzisław Krasnodębski
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az 1. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően az ESBA-
megállapodáshoz más felek is 
csatlakoznak, az irányítóbizottságon belül a 
tagok és a szavazatok számát a 
hozzájárulók által a készpénz vagy 
garanciavállalás formájában nyújtott 
hozzájárulás nagysága alapján kell 
elosztani. A Bizottság és az EBB tagjainak 
és szavazatainak számát a (2) bekezdéssel 
összhangban ennek megfelelően újra kell 
számítani.

(3) Amennyiben az 1. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően az ESBA-
megállapodáshoz más felek is 
csatlakoznak, az irányítóbizottságon belül a 
tagok és a szavazatok számát az egy tag 
egy szavazat elvvel összhangban kell 
elosztani. A Bizottság és az EBB tagjainak 
és szavazatainak számát a (2) bekezdéssel 
összhangban ennek megfelelően újra kell 
számítani.

Or. pl

Módosítás 247
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az 1. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően az ESBA-
megállapodáshoz más felek is 
csatlakoznak, az irányítóbizottságon belül a 
tagok és a szavazatok számát a 
hozzájárulók által a készpénz vagy 
garanciavállalás formájában nyújtott 
hozzájárulás nagysága alapján kell 
elosztani. A Bizottság és az EBB tagjainak 
és szavazatainak számát a (2) bekezdéssel 
összhangban ennek megfelelően újra kell 
számítani.

(3) Amennyiben az 1. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően az ESBA-
megállapodáshoz más felek is 
csatlakoznak, az irányítóbizottságon belül a 
tagok és a szavazatok számát a 
hozzájárulók által a készpénz vagy 
garanciavállalás formájában nyújtott 
hozzájárulás nagysága alapján kell 
elosztani, ami azonban nem haladhatja 
meg a bizottsági tagok számának 20%-át.

Or. en
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Módosítás 248
Paloma López Bermejo

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az 1. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően az ESBA-
megállapodáshoz más felek is 
csatlakoznak, az irányítóbizottságon belül a 
tagok és a szavazatok számát a 
hozzájárulók által a készpénz vagy 
garanciavállalás formájában nyújtott 
hozzájárulás nagysága alapján kell 
elosztani. A Bizottság és az EBB tagjainak 
és szavazatainak számát a (2) bekezdéssel 
összhangban ennek megfelelően újra kell 
számítani.

(3) Amennyiben az 1. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően az ESBA-
megállapodáshoz más felek is 
csatlakoznak, az irányítóbizottságon belül a 
tagok és a szavazatok számát a 
hozzájárulók által a készpénz vagy 
garanciavállalás formájában nyújtott 
hozzájárulás nagysága alapján kell 
elosztani. A Bizottság és az EBB tagjainak 
és szavazatainak számát a (2) bekezdéssel 
összhangban ennek megfelelően újra kell 
számítani. Az európai szociális partnerek 
legalább három képviselővel vesznek részt 
a bizottságban, akik közül legalább kettő 
az európai szakszervezeteket képviseli 
teljes tagsági és szavazati joggal.

Or. en

Módosítás 249
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a Bizottság vagy az EBB az 
irányítóbizottság határozata ellen szavaz, 
azt nem lehet elfogadni.

törölve

Or. it

Módosítás 250
Zdzisław Krasnodębski
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a Bizottság vagy az EBB az 
irányítóbizottság határozata ellen szavaz, 
azt nem lehet elfogadni.

Amennyiben a Bizottság vagy az EBB az 
irányítóbizottság határozata ellen szavaz, 
azt nem lehet elfogadni. Az Európai 
Parlamentet a vitákról az éves jelentésben 
kell tájékoztatni.

Or. pl

Módosítás 251
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a Bizottság vagy az EBB az 
irányítóbizottság határozata ellen szavaz, 
azt nem lehet elfogadni.

Amennyiben a Bizottság vagy az EBB 
vagy a civil társadalom képviselői az 
irányítóbizottság határozata ellen 
szavaznak, azt nem lehet elfogadni.

Or. en

Módosítás 252
Enrique Calvet Chambon, Ivo Vajgl, Antanas Guoga

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a Bizottság vagy az EBB az 
irányítóbizottság határozata ellen szavaz, 
azt nem lehet elfogadni.

Amennyiben a Bizottság vagy az EBB az 
irányítóbizottság határozata ellen szavaz, 
azt nem lehet elfogadni. Amennyiben erre 
sor kerül, az ellenszavazatot meg kell 
indokolni az irányítóbizottság tagjai előtt.

Or. es
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Indokolás

Nem célszerű teret adni az indokolás nélküli vétójog gyakorlásának.

Módosítás 253
Paloma López Bermejo

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a Bizottság vagy az EBB az 
irányítóbizottság határozata ellen szavaz, 
azt nem lehet elfogadni.

Amennyiben a Bizottság, az EBB vagy a 
civil társadalom képviselői az 
irányítóbizottság határozata ellen 
szavaznak, azt nem lehet elfogadni.

Or. en

Módosítás 254
Jérôme Lavrilleux

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ügyvezető igazgatót és a helyettesét a 
Bizottság és az EBB együttes javaslata 
alapján az irányítóbizottság nevezi ki 
három évre, határozott idejű, megújítható 
megbízatással.

Az ügyvezető igazgatót és a helyettesét a 
Bizottság és az EBB együttes javaslata 
alapján az irányítóbizottság nevezi ki 
három évre, határozott idejű, megújítható 
megbízatással. Az ellenőrzés és az 
átláthatóság szempontjából az Európai 
Parlament illetékes bizottsága hallgatja 
meg őket a megbízatásuk elején és 
közepén.

Or. fr

Módosítás 255
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ügyvezető igazgatót és a helyettesét a 
Bizottság és az EBB együttes javaslata 
alapján az irányítóbizottság nevezi ki 
három évre, határozott idejű, megújítható
megbízatással.

Az ügyvezető igazgatót és a helyettesét a 
Bizottság és az EBB együttes javaslata
alapján – az Európai Parlament kötelező 
erejű véleményére is figyelemmel, 
valamint az átláthatóság, a függetlenség 
és a demokrácia elvével összhangban – az 
irányítóbizottság nevezi ki három évre, 
határozott idejű megbízatással.

Or. it

Módosítás 256
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – 1 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az irányítóbizottság tagjait és 
ügyvezető igazgatóját az Európai 
Parlament hagyja jóvá, és igazolni kell, 
hogy nem áll fenn összeférhetetlenség. 

Or. en

Módosítás 257
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az ESBA-megállapodás előírja, hogy 
az ESBA keretében beruházási bizottságot 
kell létrehozni, amelynek feladata a 

(5) Az ESBA-megállapodás előírja, hogy 
az ESBA keretében beruházási bizottságot 
kell létrehozni, amelynek feladata a 
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potenciális műveletek vizsgálata az ESBA 
beruházási szabályainak megfelelően, 
valamint a műveletek uniós garancia révén 
történő támogatásának jóváhagyása az 5. 
cikknek megfelelően, tekintet nélkül a 
műveletek földrajzi elhelyezkedésére.

potenciális műveletek vizsgálata az ESBA 
beruházási szabályainak megfelelően, 
valamint a műveletek uniós garancia révén 
történő támogatásának jóváhagyása az 5. 
cikknek megfelelően.

Or. en

Módosítás 258
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A beruházási bizottság hat független 
szakértőből és az ügyvezető igazgatóból 
áll. A független szakértőknek jelentős és 
releváns piaci szakértelemmel kell 
rendelkezniük a projektfinanszírozás terén; 
az irányítóbizottság nevezi ki őket 
határozott idejű, megújítható megbízatással 
három évre.

A beruházási bizottság hat független 
szakértőből és az ügyvezető igazgatóból 
áll. A független szakértőknek jelentős és 
releváns piaci szakértelemmel kell 
rendelkezniük a projektfinanszírozás terén; 
az irányítóbizottság nevezi ki őket 
határozott idejű, megújítható megbízatással 
három évre. A kinevezett tagok közül 
egynek a szociál- és munkaerő-piaci 
politika terén jártas szakembernek kell 
lennie, akinek feladata a bizottság által 
hozott határozatok társadalmi hatásának 
értékelése.

Or. en

Módosítás 259
Zdzisław Krasnodębski

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A beruházási bizottság hat független 
szakértőből és az ügyvezető igazgatóból 
áll. A független szakértőknek jelentős és 

A beruházási bizottság tíz szakértőből és az 
ügyvezető igazgatóból áll. A független 
szakértőknek jelentős és releváns piaci 
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releváns piaci szakértelemmel kell 
rendelkezniük a projektfinanszírozás terén; 
az irányítóbizottság nevezi ki őket 
határozott idejű, megújítható megbízatással 
három évre.

szakértelemmel kell rendelkezniük a 
projektfinanszírozás terén, és ismerniük 
kell a tagállami helyi piacok sajátosságait 
és a szociális kérdéseket. Az 
irányítóbizottság nevezi ki őket határozott 
idejű, megújítható megbízatással három 
évre.

Or. pl

Módosítás 260
Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A beruházási bizottság hat független 
szakértőből és az ügyvezető igazgatóból 
áll. A független szakértőknek jelentős és 
releváns piaci szakértelemmel kell 
rendelkezniük a projektfinanszírozás terén; 
az irányítóbizottság nevezi ki őket 
határozott idejű, megújítható megbízatással 
három évre.

A beruházási bizottság hat független 
szakértőből és az ügyvezető igazgatóból 
áll. A független szakértőknek jelentős és 
releváns piaci szakértelemmel kell 
rendelkezniük a projektfinanszírozás terén; 
az irányítóbizottság nevezi ki őket 
határozott idejű, megújítható megbízatással 
három évre. A beruházási bizottság egyik 
független szakértőjeként a szociálpolitika 
terén jártas szakembert neveznek ki. E 
szakértő feladata a benyújtott projektek 
társadalmi hatásának értékelése annak 
biztosítása érdekében, hogy az alapból 
támogatásban részesülők támogatják az 
EU szociális célkitűzéseit, és hogy a 
társadalom egésze élvezi azok előnyeit.

Or. en

Módosítás 261
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A beruházási bizottság hat független 
szakértőből és az ügyvezető igazgatóból 
áll. A független szakértőknek jelentős és 
releváns piaci szakértelemmel kell 
rendelkezniük a projektfinanszírozás terén; 
az irányítóbizottság nevezi ki őket 
határozott idejű, megújítható megbízatással 
három évre.

A beruházási bizottság hat független 
szakértőből és az ügyvezető igazgatóból 
áll. A független szakértőknek 
bizonyítaniuk kell, hogy az EU 2020 
célkitűzései közül legalább eggyel 
kapcsolatosan szakértelemmel 
rendelkeznek, és jelentős és releváns 
szakértelemmel kell rendelkezniük a 
projektfinanszírozás terén. Két szakértőt az 
irányítóbizottság, két szakértőt a „Civil 
Társadalmi Platform a jobb 
beruházásért”, egy-egy szakértőt az 
Európai Parlament és a Tanács nevezi ki 
határozott idejű, megújítható megbízatással 
három évre. A beruházási bizottság tagjait 
az Európai Parlament és a Tanács hagyja 
jóvá.

Or. en

Módosítás 262
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A beruházási bizottság hat független 
szakértőből és az ügyvezető igazgatóból 
áll. A független szakértőknek jelentős és 
releváns piaci szakértelemmel kell 
rendelkezniük a projektfinanszírozás terén; 
az irányítóbizottság nevezi ki őket 
határozott idejű, megújítható megbízatással 
három évre.

A beruházási bizottság hat független 
szakértőből és az ügyvezető igazgatóból 
áll. A független szakértőknek jelentős és 
releváns szakértelemmel kell 
rendelkezniük a projektfinanszírozás terén; 
az irányítóbizottság nevezi ki őket 
határozott idejű, megújítható megbízatással 
három évre. A beruházási bizottság egyik 
független szakértőjeként legalább egy, a 
szociálpolitika terén jártas szakembert 
neveznek ki. E szakértő feladata a 
benyújtott projektek társadalmi hatásának 
értékelése annak biztosítása érdekében, 
hogy az alapból támogatásban részesülők 
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támogatják az EU szociális célkitűzéseit, 
és hogy a társadalom egésze élvezi azok 
előnyeit.

Or. en

Módosítás 263
Brando Benifei

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A beruházási bizottság hat független 
szakértőből és az ügyvezető igazgatóból 
áll. A független szakértőknek jelentős és 
releváns piaci szakértelemmel kell 
rendelkezniük a projektfinanszírozás terén; 
az irányítóbizottság nevezi ki őket 
határozott idejű, megújítható megbízatással 
három évre.

A beruházási bizottság hat független 
szakértőből és az ügyvezető igazgatóból 
áll. A független szakértőknek jelentős és 
releváns piaci szakértelemmel kell 
rendelkezniük a projektfinanszírozás és a 
makroökonómia terén; az irányítóbizottság 
nevezi ki őket határozott idejű, megújítható 
megbízatással három évre.

Or. en

Módosítás 264
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A beruházási bizottság hat független 
szakértőből és az ügyvezető igazgatóból 
áll. A független szakértőknek jelentős és 
releváns piaci szakértelemmel kell 
rendelkezniük a projektfinanszírozás terén;
az irányítóbizottság nevezi ki őket
határozott idejű, megújítható megbízatással 
három évre.

A beruházási bizottság hat független 
szakértőből és az ügyvezető igazgatóból 
áll. A független szakértőknek jelentős és 
releváns piaci szakértelemmel kell 
rendelkezniük a projektfinanszírozás terén 
és képesnek kell lenniük felismerni az 
Európát sújtó jelentős társadalmi és 
gazdasági problémákat megoldására 
leginkább képes projekteket. A szakértőket
az irányítóbizottság nevezi ki határozott 
idejű, megújítható megbízatással egy évre.
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Or. es

Indokolás

A szakértő ismereteinek és tapasztalatának arra is kell terjednie, hogy képes legyen annak 
megítélésére, melyek azok a projektek, amelyek leghatékonyabban képesek hozzájárulni az 
Európát sújtó jelentős társadalmi és gazdasági problémák megoldásához. Ezen túlmenően, a 
szakértők megbízatása egy évre szól, amely megújítható.

Módosítás 265
Paloma López Bermejo

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A beruházási bizottság hat független 
szakértőből és az ügyvezető igazgatóból 
áll. A független szakértőknek jelentős és 
releváns piaci szakértelemmel kell 
rendelkezniük a projektfinanszírozás terén; 
az irányítóbizottság nevezi ki őket 
határozott idejű, megújítható megbízatással 
három évre.

A beruházási bizottság hat független 
szakértőből és az ügyvezető igazgatóból 
áll. A független szakértőknek jelentős és 
releváns piaci szakértelemmel kell 
rendelkezniük a projektfinanszírozás, az 
iparfejlesztési, kohéziós és 
foglalkoztatáspolitika terén; az 
irányítóbizottság nevezi ki őket határozott 
idejű, megújítható megbízatással három 
évre.

Or. en

Módosítás 266
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A beruházási bizottság hat független
szakértőből és az ügyvezető igazgatóból 
áll. A független szakértőknek jelentős és 
releváns piaci szakértelemmel kell 
rendelkezniük a projektfinanszírozás terén; 
az irányítóbizottság nevezi ki őket 

A beruházási bizottság hat, az 
átláthatóság, a függetlenség, a 
szakértelem és a demokrácia elve alapján 
kiválasztott szakértőből és az ügyvezető 
igazgatóból áll. A független szakértőknek 
jelentős és releváns piaci szakértelemmel 
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határozott idejű, megújítható 
megbízatással három évre.

kell rendelkezniük a projektfinanszírozás 
terén; az irányítóbizottság nevezi ki őket 
határozott idejű megbízatással három évre.
A beruházási bizottság egyik független 
szakértőjeként egy, a szociálpolitika terén 
jártas szakembert neveznek ki. E szakértő 
feladata a benyújtott projektek társadalmi 
hatásának értékelése annak biztosítása 
érdekében, hogy a finanszírozott projektek 
támogatják az Unió célkitűzéseit.

Or. it

Módosítás 267
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi szakértőnek igazolnia kell, 
hogy a beruházási műveletek tekintetében 
esetükben nem áll fenn 
összeférhetetlenség.

Or. en

Módosítás 268
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A beruházási bizottság egyik független 
szakértőjeként a foglalkoztatás- és 
szociálpolitika terén jártas szakembert 
neveznek ki. E szakértő feladata a 
benyújtott projektek foglalkoztatási és 
társadalmi hatásának értékelése annak 
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biztosítása érdekében, hogy az alapból 
támogatásban részesülők támogatják az 
EU szociális célkitűzéseit, és hogy a 
társadalom egésze élvezi azok előnyeit.

Or. en

Módosítás 269
Paloma López Bermejo

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A beruházási bizottság döntéseit egyszerű 
többséggel hozza.

A beruházási bizottság döntéseit 
konszenzussal hozza meg.

Or. en

Módosítás 270
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A beruházási bizottság partnerséget hoz 
létre az illetékes nemzeti, regionális és 
helyi hatóságokkal, a gazdasági és 
szociális partnerekkel, valamint a civil 
társadalmat képviselő megfelelő 
szervezetekkel. Ezek a partnerek részt 
vesznek az uniós garancia támogatására 
irányuló műveletek ellenőrzésében és 
jóváhagyásában.

Or. en
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Módosítás 271
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Civil Társadalmi Platform a jobb 
beruházásokért

Az ESBA-megállapodás előírja, hogy az 
ESBA keretében működik a Civil 
Társadalmi Platform a jobb 
beruházásokért, amelynek feladata az 
ESBA finanszírozási és beruházási 
műveleteinek ellenőrzése. A Civil 
Társadalmi Platform a beruházási 
bizottság struktúráját tükrözi. A Platform 
tagjaira az Európai Parlament és a 
Tanács felé tesznek javaslatot, és azokat 
szavazással hagyják jóvá. A Civil 
Társadalmi Platform bármely műveletet 
megvétózhatja, feltéve hogy az 5. cikk 
követelményeinek és korlátozásainak 
teljesülésével kapcsolatosan ésszerű 
kétségei merülnek fel, és megvétózhat 
minden olyan műveletet, amely esetében 
az irányítóbizottság vagy a beruházási 
bizottság valamely tagja tekintetében 
összeférhetetlenséget feltételez.

Or. en

Indokolás

Az irányítóbizottság tagjainak egyéni érdekük bizonyos típusú műveleteknek – akár regionális, 
ágazati, akár más okok miatti – szorgalmazása. Ennélfogva elengedhetetlen egy ellenőrző 
szerv létrehozása.

Módosítás 272
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Átláthatósági klauzula

Az irányítóbizottság, a beruházási 
bizottság vagy a Civil Társadalmi 
Platform tagjainak nyújtott díjazást és 
juttatásokat, valamint az ESBA vezetőinek 
biztosított díjazást és juttatásokat teljes
körűen nyilvánosságra kell hozni a 
negyedéves jelentésekben. A nemek 
közötti egyensúlyt a negyedéves 
jelentésekben kell bemutatni.

Or. en

Módosítás 273
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó klauzula

A tőzsdén jegyzett társaságok nem-
ügyvezető igazgatói körében a nemek 
közötti egyensúly javításáról és 
kapcsolódó intézkedésekről szóló (XXXX) 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
(2012/0299/COD) vonatkozik az ESBA 
testületeinek kinevezési, kiválasztási vagy 
toborzási eljárásaira.

Or. en

Indokolás

A nemek közötti egyensúly javításáról szóló irányelv az ESBA-bizottság vonatkozásában is 
nagy jelentőséggel bír, mivel a nemek kiegyensúlyozott eloszlása pozitív hatást gyakorol a 
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beruházási struktúrára. 

Módosítás 274
Jérôme Lavrilleux

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az uniós garancia az EBB-nek a 3. cikk 
(5) bekezdésében említett beruházási 
bizottság által jóváhagyott finanszírozási és 
beruházási műveleteihez vagy az EBB 
finanszírozási és beruházási műveleteinek 
EBA általi végrehajtása céljából biztosított 
finanszírozáshoz nyújtható a 7. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően. Az érintett 
műveletek összhangban vannak az uniós 
szakpolitikákkal és támogatják a következő 
általános célok valamelyikét:

(2) Az uniós garancia az EBB-nek a 3. cikk 
(5) bekezdésében említett beruházási 
bizottság által jóváhagyott finanszírozási és 
beruházási műveleteihez vagy az EBB 
finanszírozási és beruházási műveleteinek 
EBA általi végrehajtása céljából biztosított 
finanszírozáshoz nyújtható a 7. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően. Az érintett 
műveletek összhangban vannak az uniós 
szakpolitikákkal, szem előtt tartják a 
fenntarthatóságot és támogatják a 
következő általános célok valamelyikét:

Or. fr

Módosítás 275
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az uniós garancia az EBB-nek a 3. cikk 
(5) bekezdésében említett beruházási 
bizottság által jóváhagyott finanszírozási és 
beruházási műveleteihez vagy az EBB 
finanszírozási és beruházási műveleteinek 
EBA általi végrehajtása céljából biztosított 
finanszírozáshoz nyújtható a 7. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően. Az érintett 
műveletek összhangban vannak az uniós 
szakpolitikákkal és támogatják a 

(2) Az uniós garancia az EBB-nek a 3. cikk 
(5) bekezdésében említett beruházási 
bizottság által jóváhagyott finanszírozási és 
beruházási műveleteihez vagy az EBB 
finanszírozási és beruházási műveleteinek 
EBA általi végrehajtása céljából biztosított 
finanszírozáshoz nyújtható a 7. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően. Minden 
érintett művelet összhangban van az uniós 
szakpolitikákkal és támogatja a következő 
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következő általános célok valamelyikét: általános célok legalább egyikét és az 
EU2020 célkitűzéseinek valamelyikét:

Or. en

Módosítás 276
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az uniós garancia az EBB-nek a 3. cikk 
(5) bekezdésében említett beruházási 
bizottság által jóváhagyott finanszírozási és 
beruházási műveleteihez vagy az EBB 
finanszírozási és beruházási műveleteinek 
EBA általi végrehajtása céljából biztosított 
finanszírozáshoz nyújtható a 7. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően. Az érintett 
műveletek összhangban vannak az uniós 
szakpolitikákkal és támogatják a következő 
általános célok valamelyikét:

(2) Az uniós garancia az EBB-nek a 3. cikk 
(5) bekezdésében említett beruházási 
bizottság által jóváhagyott finanszírozási és 
beruházási műveleteihez vagy az EBB 
finanszírozási és beruházási műveleteinek 
EBA általi végrehajtása céljából biztosított 
finanszírozáshoz nyújtható a 7. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően. Az érintett 
műveletek összhangban vannak az uniós 
szakpolitikákkal, hozzájárulnak az Európa 
2020 stratégia célkitűzéseinek eléréséhez
és támogatják a következő általános célok 
valamelyikét:

Or. en

Módosítás 277
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az uniós garancia az EBB-nek a 3. cikk
(5) bekezdésében említett beruházási 
bizottság által jóváhagyott finanszírozási és 
beruházási műveleteihez vagy az EBB 
finanszírozási és beruházási műveleteinek 
EBA általi végrehajtása céljából biztosított 

(2) Az uniós garancia az EBB-nek a 3. cikk 
(5) bekezdésében említett beruházási 
bizottság által jóváhagyott finanszírozási és 
beruházási műveleteihez vagy az EBB 
finanszírozási és beruházási műveleteinek 
EBA általi végrehajtása céljából biztosított 
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finanszírozáshoz nyújtható a 7. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően. Az érintett 
műveletek összhangban vannak az uniós 
szakpolitikákkal és támogatják a következő 
általános célok valamelyikét:

finanszírozáshoz nyújtható a 7. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően. Az érintett 
műveletek összhangban vannak az uniós 
szakpolitikákkal, különösen az uniós 
szociálpolitikai prioritások céljaival és a 
szociális és egyenlőséggel kapcsolatos 
előfeltételek bevonásával, és támogatják a 
következő általános célok valamelyikét:

Or. en

Módosítás 278
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az uniós garancia az EBB-nek a 3. cikk 
(5) bekezdésében említett beruházási 
bizottság által jóváhagyott finanszírozási és 
beruházási műveleteihez vagy az EBB 
finanszírozási és beruházási műveleteinek 
EBA általi végrehajtása céljából biztosított 
finanszírozáshoz nyújtható a 7. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően. Az érintett 
műveletek összhangban vannak az uniós 
szakpolitikákkal és támogatják a következő 
általános célok valamelyikét:

(2) Az uniós garancia az EBB-nek a 3. cikk 
(5) bekezdésében említett beruházási 
bizottság által jóváhagyott finanszírozási és 
beruházási műveleteihez vagy az EBB 
finanszírozási és beruházási műveleteinek 
EBA általi végrehajtása céljából biztosított 
finanszírozáshoz nyújtható a 7. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően. Az érintett 
műveletek összhangban vannak az uniós 
szakpolitikákkal, hozzájárulnak az 
EU2020 célkitűzéseinek eléréséhez és 
támogatják a következő általános célok 
valamelyikét:

Or. en

Módosítás 279
Danuta Jazłowiecka

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az uniós garancia az EBB-nek a 3. cikk (2) Az uniós garancia az EBB-nek a 3. cikk 
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(5) bekezdésében említett beruházási 
bizottság által jóváhagyott finanszírozási és 
beruházási műveleteihez vagy az EBB 
finanszírozási és beruházási műveleteinek 
EBA általi végrehajtása céljából biztosított 
finanszírozáshoz nyújtható a 7. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően. Az érintett 
műveletek összhangban vannak az uniós 
szakpolitikákkal és támogatják a következő 
általános célok valamelyikét:

(5) bekezdésében említett beruházási 
bizottság által jóváhagyott finanszírozási és 
beruházási műveleteihez vagy az EBB 
finanszírozási és beruházási műveleteinek 
EBA általi végrehajtása céljából biztosított 
finanszírozáshoz nyújtható a 7. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően. Az érintett 
műveletek összhangban vannak az uniós 
szakpolitikákkal, hozzájárulnak az Európa 
2020 célkitűzéseinek eléréséhez és 
támogatják a következő általános célok 
valamelyikét:

Or. en

Módosítás 280
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az uniós garancia az EBB-nek a 3. cikk 
(5) bekezdésében említett beruházási 
bizottság által jóváhagyott finanszírozási és 
beruházási műveleteihez vagy az EBB 
finanszírozási és beruházási műveleteinek 
EBA általi végrehajtása céljából biztosított 
finanszírozáshoz nyújtható a 7. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően. Az érintett 
műveletek összhangban vannak az uniós 
szakpolitikákkal és támogatják a következő 
általános célok valamelyikét:

(2) Az uniós garancia az EBB-nek a 3. cikk 
(5) bekezdésében említett beruházási 
bizottság által jóváhagyott finanszírozási és 
beruházási műveleteihez vagy az EBB 
finanszírozási és beruházási műveleteinek 
EBA általi végrehajtása céljából biztosított 
finanszírozáshoz nyújtható a 7. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően. Az érintett 
műveletek összhangban vannak az uniós 
szakpolitikákkal – a projektek 
kiválasztásánál a munkanélküliségi ráta 
csökkentése az egyik kulcsfontosságú 
szempont – és támogatják a következő 
általános célok valamelyikét:

Or. es

Módosítás 281
Siôn Simon
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az uniós garancia az EBB-nek a 3. cikk 
(5) bekezdésében említett beruházási 
bizottság által jóváhagyott finanszírozási és 
beruházási műveleteihez vagy az EBB 
finanszírozási és beruházási műveleteinek 
EBA általi végrehajtása céljából biztosított 
finanszírozáshoz nyújtható a 7. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően. Az érintett 
műveletek összhangban vannak az uniós 
szakpolitikákkal és támogatják a következő 
általános célok valamelyikét:

(2) Az uniós garancia az EBB-nek a 3. cikk 
(5) bekezdésében említett beruházási 
bizottság által jóváhagyott finanszírozási és 
beruházási műveleteihez vagy az EBB 
finanszírozási és beruházási műveleteinek 
EBA általi végrehajtása céljából biztosított 
finanszírozáshoz nyújtható a 7. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően. Az érintett 
műveletek összhangban vannak az uniós 
szakpolitikákkal, hozzájárulnak az Európa 
2020 célkitűzéseinek eléréséhez és 
támogatják a következő általános célok 
valamelyikét:

Or. en

Módosítás 282
Ivan Jakovčić

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) infrastruktúra-fejlesztés, többek között a 
közlekedés területén, mindenekelőtt az 
ipari központokban; energiaügy, 
elsősorban az energiahálózatok 
összekapcsolása; valamint a digitális 
infrastruktúra;

a) infrastruktúra-fejlesztés, többek között a 
közlekedés területén, mindenekelőtt az 
ipari és idegenforgalmi központokban; 
energiaügy, elsősorban az energiahálózatok 
összekapcsolása; valamint a digitális 
infrastruktúra;

Or. hr

Módosítás 283
Csaba Sógor

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) infrastruktúra-fejlesztés, többek között a 
közlekedés területén, mindenekelőtt az 
ipari központokban; energiaügy, 
elsősorban az energiahálózatok 
összekapcsolása; valamint a digitális 
infrastruktúra;

a) infrastruktúra-fejlesztés, többek között a 
közlekedés területén; energiaügy, 
elsősorban az energiahálózatok 
összekapcsolása; valamint a digitális 
infrastruktúra;

Or. en

Módosítás 284
Anne Sander

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) infrastruktúra-fejlesztés, többek között a 
közlekedés területén, mindenekelőtt az 
ipari központokban; energiaügy, 
elsősorban az energiahálózatok 
összekapcsolása; valamint a digitális 
infrastruktúra;

a) infrastruktúra-fejlesztés, többek között a 
közlekedés területén, mindenekelőtt az 
ipari központokban; energiaügy, 
elsősorban az energiahálózatok 
összekapcsolása; valamint a digitális 
infrastruktúra; különös figyelmet kell 
fordítani a határokon átnyúló projektekre.

Or. fr

Módosítás 285
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) beruházások az oktatás és képzés, az 
egészségügy, a kutatás-fejlesztés, az 
információs és kommunikációs technológia 
és az innováció terén;

b) beruházások a szociálpolitika, többek 
között a szociális védelem, a szociális
szolgáltatások, a szociális és a 
szolidaritáson alapuló gazdaság, 
kisgyermekkortól az oktatás és képzés, az 
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egészségügy, a kutatás-fejlesztés, az 
információs és kommunikációs technológia 
és az innováció terén;

Or. en

Módosítás 286
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) beruházások az oktatás és képzés, az 
egészségügy, a kutatás-fejlesztés, az 
információs és kommunikációs technológia 
és az innováció terén;

b) beruházások az oktatás és képzés, az 
egészségügy, a kutatás-fejlesztés, az 
információs és kommunikációs 
technológia, az innováció, a szociális 
szolgáltatások, a szociális gazdaság és a 
szociális vállalatok terén;

Or. en

Módosítás 287
Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) beruházások az oktatás és képzés, az 
egészségügy, a kutatás-fejlesztés, az 
információs és kommunikációs technológia 
és az innováció terén;

b) beruházások a szociálpolitikai területen, 
többek között a szociális védelem, a 
szociális és ellátási szolgáltatások, 
valamint a szociális gazdaság, az oktatás 
és képzés, az egészségügy, a kutatás-
fejlesztés, az információs és 
kommunikációs technológia és az 
innováció terén;

Or. en



PE551.867v01-00 48/84 AM\1053204HU.doc

HU

Módosítás 288
Siôn Simon

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) beruházások az oktatás és képzés, az 
egészségügy, a kutatás-fejlesztés, az 
információs és kommunikációs technológia 
és az innováció terén;

b) beruházások az oktatás és képzés, az 
egészségügy, a szociális és hosszú távú 
ellátási szolgáltatások, a kutatás-fejlesztés, 
az információs és kommunikációs 
technológia és az innováció terén;

Or. en

Módosítás 289
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) infrastrukturális projektek a 
környezetvédelem, a természeti 
erőforrások, a városfejlesztés terén és
szociális területeken;

d) infrastrukturális projektek a 
környezetvédelem, a természeti 
erőforrások, a városfejlesztés terén, 
szociális területeken és a közszolgáltatások 
terén;

Or. en

Módosítás 290
Siôn Simon

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) infrastrukturális projektek a 
környezetvédelem, a természeti 
erőforrások, a városfejlesztés terén és 

d) infrastrukturális projektek a 
környezetvédelem, a természeti 
erőforrások, a városfejlesztés terén és 
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szociális területeken; szociális gazdasági területeken;

Or. en

Módosítás 291
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) pénzügyi támogatás nyújtása az 1. cikk 
(1) bekezdésében említett vállalkozások 
számára, ideértve a működőtőke-
kockázatfinanszírozást.

e) pénzügyi támogatás nyújtása az 1. cikk 
(1) bekezdésében említett kis-, közép- és 
mikrovállalkozások, valamint legfeljebb 
3 000 alkalmazottat foglalkoztató 
vállalkozások, innovatív start-up 
vállalkozások és magas kockázatú 
projektek számára, ideértve a működőtőke-
kockázatfinanszírozást.

Or. it

Módosítás 292
Siôn Simon

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) pénzügyi támogatás nyújtása az 1. cikk 
(1) bekezdésében említett vállalkozások 
számára, ideértve a működőtőke-
kockázatfinanszírozást.

e) pénzügyi támogatás nyújtása az 1. cikk 
(1) bekezdésében említett vállalkozások 
számára, ideértve a működőtőke-
kockázatfinanszírozást. Az 1. cikkben 
említett vállalkozások tekintetében 20%-ot 
a szociális vállalkozások számára kell 
elkülöníteni, és a társadalmi integrációsal 
kapcsolatos projektekre és 
tevékenységekre kell összpontosítani. 

Or. en
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Módosítás 293
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a jelentős munkahelyteremtő 
potenciállal rendelkező ágazatokba –
köztük a szociális, egészségügyi és ellátási 
ágazatba, valamint a szociális és 
szolidaritáson alapuló gazdaságba –
történő beruházások, a hosszú távú és 
fenntartható hatásokra összpontosítva.

Or. en

Módosítás 294
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a jelentős munkahelyteremtő 
potenciállal rendelkező ágazatokba –
köztük a szociális, egészségügyi és ellátási 
ágazatba, valamint a szociális gazdaságba 
– történő beruházások, a hosszú távú és 
fenntartható hatásokra összpontosítva.

Or. en

Módosítás 295
Patrick Le Hyaric

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

ea) a jelentős munkahelyteremtő 
potenciállal rendelkező ágazatokba –
köztük a szociális, egészségügyi és ellátási 
ágazatba, valamint a szociális gazdaságba 
– történő beruházások, a hosszú távú és 
fenntartható hatásokra összpontosítva.

Or. en

Módosítás 296
Marek Plura, Krzysztof Hetman

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a magas társadalmi-gazdasági 
hozammal járó, a hosszú távú növekedést 
és a munkahelyteremtést támogató 
beruházások; 

Or. en

Módosítás 297
Agnes Jongerius

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a sok munkahelyet teremtő fellendülés 
támogatása olyan projektekbe történő 
beruházásoknak köszönhetően, amelyek a 
lehető legnagyobb hatást gyakorolják a 
tisztességes munkahelyteremtésre.

Or. fr
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Módosítás 298
Maria João Rodrigues

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) a minőségi munkahelyteremtésre, 
valamint a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézióra gyakorolt lehető 
legkedvezőbb hatás biztosítása.

Or. en

Módosítás 299
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden művelet az EU2020 célkitűzései 
közül legalább egy célkitűzést támogat:

1. a foglalkoztatási ráta növelése, 
amelynek célja a foglalkoztatottak 
arányának 75%-ra emelése a 20–64 
évesek körében 

2. a K+F/innováció terén a beruházások 
növelése, amelynek célja, hogy az EU 
(állami és magánszektorból eredő) GDP-
jének 3%-t K+F-re/innovációra kell 
fordítani

3. az éghajlatváltozással kapcsolatos 
politika/energiapolitika javítása, amelynek 
célja, hogy az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátását az 1990-es szinthez képest 
20%-kal (kedvező feltételek esetén akár 
30%-kal) csökkenteni kell; a megújuló 
energiaforrások arányát 20%-ra kell 
növelni, és az energiahatékonyságot 20%-
kal kell növelni 
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4. az oktatáshoz való hozzáférés és az 
oktatásban maradás javítása az iskolai 
lemorzsolódók arányának 10% alá történő 
csökkentése révén, másrészt a 30–34 éves 
korosztály körében a felsőoktatási 
végzettséggel rendelkezők legalább 40%-
ra való növelésével 

5. a szegénység/társadalmi kirekesztés 
mérséklése, amelynek célja, hogy legalább 
20 millióval csökkenjen a szegénységgel 
és társadalmi kirekesztéssel sújtott vagy 
annak veszélyével fenyegetett emberek 
száma 

Or. en

Módosítás 300
Paloma López Bermejo

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Emellett az uniós garancia kiterjed a 
célzottan létrehozott olyan beruházási 
platformok és nemzeti fejlesztési bankok 
EBB-n keresztül történő támogatására, 
amelyek az e rendelet előírásainak 
megfelelő műveleteket finanszíroznak. 
Ebben az esetben az irányítóbizottság 
pontosan meghatározza a támogatható 
beruházási platformokra vonatkozó 
szabályokat.

Emellett az uniós garancia kiterjed a 
célzottan létrehozott olyan beruházási 
platformok és nemzeti fejlesztési bankok 
EBB-n keresztül történő támogatására, 
amelyek az e rendelet előírásainak 
megfelelő műveleteket finanszíroznak. 
Ebben az esetben az irányítóbizottság 
pontosan meghatározza a támogatható 
beruházási platformokra vonatkozó 
szabályokat. A beruházási bizottság 
feladata biztosítani azt, hogy az uniós 
garancia alá tartozó projektek 
általánosságban előmozdítják az európai 
társadalmi és regionális kohéziót.

Or. en

Módosítás 301
Monika Vana, Terry Reintke



PE551.867v01-00 54/84 AM\1053204HU.doc

HU

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezenkívül az ESBA minden művelet 
esetében előírja a munkahelyteremtő 
potenciál előrejelzését. A 
munkahelyteremtő potenciállal nem 
rendelkező műveletek esetében bizonyítani 
kell, hogy az adott művelet az EU2020 öt 
célkitűzése közül legalább kettőre irányul.

Or. en

Módosítás 302
Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányítóbizottság az ESBA által 
támogatható projektek kiválasztásához 
útmutatásként társadalmi és egyenlőségi 
előfeltételeket határoz meg a stratégiai 
iránymutatásban, a stratégiai 
eszközelosztásra vonatkozó 
iránymutatásban, valamint a működési 
szabályokban és eljárásokban, köztük a 
beruházási politikákban.

Or. en

Módosítás 303
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányítóbizottság az ESBA által 
támogatható projektek kiválasztásához 
útmutatásként foglalkoztatási és 
társadalmi hatásokkal járó kérdéseket 
határoz meg a stratégiai iránymutatásban, 
a stratégiai eszközelosztásra vonatkozó 
iránymutatásban, valamint a működési 
szabályokban és eljárásokban, köztük a 
beruházási politikákban.

Or. en

Módosítás 304
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 2 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós garancia nem biztosítható a 
következők támogatása céljából:

a) nukleáris erőművek leszerelése vagy 
építése;

b) fosszilis tüzelőanyagok kitermelése és 
feldolgozása;

c) repülőtéri infrastruktúrák.

d) munkahelyek áthelyezését vagy 
elvesztését eredményező projektek;

Az első albekezdésben említett 
célkitűzések esetében az uniós 
garanciából eredő támogatás nem 
helyettesíti a piaci alapú 
magánfinanszírozást és a tagállami 
közkiadásokat.

Or. en
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Módosítás 305
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 2 c albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fent említett beruházási kritériumok 
teljesülését a beruházási bizottságnak kell 
bizonyítania, amely köteles nyilvánosan 
válaszolni az uniós garancia 
felhasználására vonatkozó 
követelményekkel kapcsolatos kérdésekre.

Or. en

Módosítás 306
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 2 d albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányítóbizottság az ESBA által 
támogatható projektek kiválasztásához 
útmutatásként társadalmi és egyenlőségi 
előfeltételeket határoz meg a stratégiai 
iránymutatásban, a stratégiai 
eszközelosztásra vonatkozó 
iránymutatásban, valamint a működési 
szabályokban és eljárásokban, köztük a 
beruházási politikákban.

Or. en

Módosítás 307
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Beruházási Bank 
alapokmánya 17. cikkének megfelelően az 
EBB a finanszírozási műveletek 
kedvezményezettjeire terheli az ESBA-hoz 
kapcsolódó költségeit. A második és 
harmadik albekezdés sérelme nélkül az 
uniós költségvetés nem fedezi az e rendelet 
keretében az EBB által végrehajtott 
finanszírozási és beruházási 
tevékenységekhez kapcsolódóan az EBB-
nél felmerült igazgatási kiadásokat vagy 
bármely egyéb díjat.

(3) Az uniós költségvetés nem fedezi az e 
rendelet keretében az EBB által 
végrehajtott finanszírozási és beruházási 
tevékenységekhez kapcsolódóan az EBB-
nél felmerült igazgatási kiadásokat vagy 
bármely egyéb díjat.

Or. it

Módosítás 308
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Feltéve, hogy valamennyi releváns 
jogosultsági kritérium teljesül, a 
tagállamok felhasználhatják az európai 
strukturális és beruházási alapokat azon 
támogatható projektek finanszírozásához 
való hozzájárulásra, amelyeket az EBB az 
uniós garancia fedezete mellett 
finanszíroz.

törölve

Or. it

Módosítás 309
Csaba Sógor

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Feltéve, hogy valamennyi releváns 
jogosultsági kritérium teljesül, a 
tagállamok felhasználhatják az európai 
strukturális és beruházási alapokat azon 
támogatható projektek finanszírozásához 
való hozzájárulásra, amelyeket az EBB az 
uniós garancia fedezete mellett finanszíroz.

(4) Feltéve, hogy valamennyi releváns 
jogosultsági kritérium – köztük az állami 
támogatásokra vonatkozó szabályok és a 
finanszírozási felső határértékek –
teljesül, a tagállamok felhasználhatják az 
európai strukturális és beruházási alapokat 
azon támogatható projektek 
finanszírozásához való hozzájárulásra, 
amelyeket az EBB az uniós garancia 
fedezete mellett finanszíroz.

Or. en

Módosítás 310
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Feltéve, hogy valamennyi releváns 
jogosultsági kritérium teljesül, a 
tagállamok felhasználhatják az európai 
strukturális és beruházási alapokat azon 
támogatható projektek finanszírozásához 
való hozzájárulásra, amelyeket az EBB az 
uniós garancia fedezete mellett finanszíroz.

(4) Feltéve, hogy valamennyi releváns 
jogosultsági kritérium teljesül, a 
tagállamok felhasználhatják az európai 
strukturális és beruházási alapokat azon 
támogatható projektek finanszírozásához 
való hozzájárulásra, amelyeket az EBB az 
uniós garancia fedezete mellett finanszíroz.
Egy adott művelet támogatásban 
részesülhet az uniós garanciából és más 
uniós eszközökből, feltéve, hogy egy adott 
kiadási tétel legfeljebb egy forrásból 
részesül támogatásban.

Or. en

Módosítás 311
Ulrike Trebesius
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Feltéve, hogy valamennyi releváns 
jogosultsági kritérium teljesül, a 
tagállamok felhasználhatják az európai 
strukturális és beruházási alapokat azon 
támogatható projektek finanszírozásához 
való hozzájárulásra, amelyeket az EBB az 
uniós garancia fedezete mellett finanszíroz.

(4) Feltéve, hogy valamennyi releváns 
jogosultsági kritérium teljesül, a 
tagállamok felhasználhatják az európai 
strukturális és beruházási alapokat azon 
támogatható projektek finanszírozásához 
való hozzájárulásra, amelyeket az EBB az 
uniós garancia fedezete mellett finanszíroz. 
Az ESBA nem használható fel az európai 
strukturális és beruházási alapokból
támogatható projektek 
társfinanszírozására.

Or. en

Módosítás 312
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A garanciaalap számára a (2) bekezdés 
szerint biztosított forrásokat a Bizottság 
közvetlenül kezeli és a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás elvével, 
valamint az abból következő megfelelő 
prudenciális szabályokkal összhangban 
fekteti be.

(4) A garanciaalap számára a (2) bekezdés 
szerint biztosított forrásokat a Bizottság 
közvetlenül kezeli az Európai Parlament 
kötelező erejű véleménye alapján és a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
elvével, valamint az abból következő 
megfelelő prudenciális szabályokkal 
összhangban fekteti be.

Or. it

Módosítás 313
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 17. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust 
fogadjon el az (5) bekezdésben előírt 
célösszeg legfeljebb 10%-kal történő 
kiigazítása vonatkozásában, hogy a 
célösszeg jobban tükrözze az uniós 
garancia lehívásának kockázatát.

törölve

Or. it

Módosítás 314
Ivan Jakovčić

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság és az EBB a tagállamok 
támogatásával előmozdítja a jelenlegi és a 
potenciális jövőbeli uniós beruházási 
projektek átlátható portfóliójának 
létrehozását. A portfólió nem befolyásolja 
a 3. cikk (5) bekezdésének megfelelően 
kiválasztott végső projekteket.

(1) A Bizottság és az EBB a tagállamok, 
valamint a regionális és helyi hatóságok
támogatásával előmozdítja a jelenlegi és a 
potenciális jövőbeli uniós beruházási 
projektek átlátható portfóliójának 
létrehozását. A portfólió nem befolyásolja 
a 3. cikk (5) bekezdésének megfelelően 
kiválasztott végső projekteket.

Or. hr

Módosítás 315
Csaba Sógor

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság és az EBB a tagállamok 
támogatásával előmozdítja a jelenlegi és a 
potenciális jövőbeli uniós beruházási 

(1) A Bizottság és az EBB a tagállamok 
javaslatai alapján előmozdítja a jelenlegi 
és a potenciális jövőbeli uniós beruházási 
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projektek átlátható portfóliójának 
létrehozását. A portfólió nem befolyásolja 
a 3. cikk (5) bekezdésének megfelelően 
kiválasztott végső projekteket.

projektek átlátható portfóliójának 
létrehozását. A portfólió nem befolyásolja 
a 3. cikk (5) bekezdésének megfelelően 
kiválasztott végső projekteket.

Or. en

Módosítás 316
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság és az EBB a tagállamok 
támogatásával előmozdítja a jelenlegi és a 
potenciális jövőbeli uniós beruházási 
projektek átlátható portfóliójának 
létrehozását. A portfólió nem befolyásolja 
a 3. cikk (5) bekezdésének megfelelően 
kiválasztott végső projekteket.

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 
megbízása alapján az irányítóbizottság 
előmozdítja a jelenlegi és a potenciális 
jövőbeli uniós beruházási projektek teljes 
mértékben átlátható portfóliójának 
létrehozását. A portfólióra vonatkozó 
projekteket és műveleteket az 
irányítóbizottság bármely tagja és a 
kapcsolódó Civil Társadalmi Platform a 
jobb beruházásokért is javasolhat. A 
portfólió nem befolyásolja a 3. cikk (5) 
bekezdésének megfelelően kiválasztott 
végső projekteket.

Or. en

Módosítás 317
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság és az EBB a tagállamok 
támogatásával előmozdítja a jelenlegi és a 
potenciális jövőbeli uniós beruházási 
projektek átlátható portfóliójának 

(1) A Bizottság és az EBB a tagállamok és
az Európai Parlament támogatásával 
előmozdítja a jelenlegi és a potenciális 
jövőbeli uniós beruházási projektek 
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létrehozását. A portfólió nem befolyásolja 
a 3. cikk (5) bekezdésének megfelelően 
kiválasztott végső projekteket.

átlátható portfóliójának létrehozását. A 
portfólió nem befolyásolja a 3. cikk (5) 
bekezdésének megfelelően kiválasztott 
végső projekteket.

Or. it

Módosítás 318
Paloma López Bermejo

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság és az EBB a tagállamok 
támogatásával előmozdítja a jelenlegi és a 
potenciális jövőbeli uniós beruházási 
projektek átlátható portfóliójának 
létrehozását. A portfólió nem befolyásolja 
a 3. cikk (5) bekezdésének megfelelően 
kiválasztott végső projekteket.

(1) A Bizottság, az Európai Parlament és 
az EBB a tagállamok támogatásával 
előmozdítja a jelenlegi és a potenciális 
jövőbeli uniós beruházási projektek 
átlátható portfóliójának létrehozását. A 
portfólió nem befolyásolja a 3. cikk (5) 
bekezdésének megfelelően kiválasztott 
végső projekteket.

Or. en

Módosítás 319
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság és az EBB rendszeres és 
strukturált alapon összeállítja, frissíti és 
terjeszti az olyan aktuális és jövőbeli 
beruházásokra vonatkozó információkat, 
amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak
az uniós szakpolitikai célok eléréséhez.

(2) A Bizottság és az EBB rendszeres és 
strukturált alapon összeállít, frissít és 
terjeszt minden, az aktuális és jövőbeli 
beruházásokra vonatkozóan rendelkezésre 
álló információt, amely jelentős mértékben 
hozzájárul az uniós szakpolitikai célok 
eléréséhez.

Or. en
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Módosítás 320
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság és az EBB rendszeres és
strukturált alapon összeállítja, frissíti és 
terjeszti az olyan aktuális és jövőbeli 
beruházásokra vonatkozó információkat, 
amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak 
az uniós szakpolitikai célok eléréséhez.

(2) A Bizottság és az EBB rendszeres,
strukturált alapon és átlátható módon
összeállítja, frissíti és terjeszti az olyan 
aktuális és jövőbeli beruházásokra 
vonatkozó információkat, amelyek jelentős 
mértékben hozzájárulnak az uniós 
szakpolitikai célok eléréséhez.

Or. it

Módosítás 321
Ivan Jakovčić

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok rendszeres és strukturált 
alapon összeállítják, frissítik és terjesztik 
az aktuális és jövőbeli beruházásokra 
vonatkozó információkat a területükre 
vonatkozóan.

(3) A tagállamok, valamint a helyi és 
regionális hatóságok rendszeres és 
strukturált alapon összeállítják, frissítik és 
terjesztik az aktuális és jövőbeli 
beruházásokra vonatkozó információkat a 
területükre vonatkozóan.

Or. hr

Módosítás 322
Maria João Rodrigues

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok rendszeres és strukturált 
alapon összeállítják, frissítik és terjesztik 
az aktuális és jövőbeli beruházásokra 
vonatkozó információkat a területükre 
vonatkozóan.

(3) A tagállamok rendszeres és strukturált 
alapon összeállítják, frissítik és terjesztik 
az aktuális és jövőbeli beruházásokra 
vonatkozó információkat a területükre 
vonatkozóan, beleértve minőségi 
munkahely-teremtési potenciáljukat is.

Or. en

Módosítás 323
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok rendszeres és strukturált 
alapon összeállítják, frissítik és terjesztik 
az aktuális és jövőbeli beruházásokra 
vonatkozó információkat a területükre 
vonatkozóan.

(3) A tagállamok, regionális és helyi 
hatóságok – különösen az érdekelt felek 
részére – rendszeres és strukturált alapon 
összeállítják, frissítik és terjesztik az 
aktuális és jövőbeli beruházásokra 
vonatkozó információkat a területükre 
vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 324
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok rendszeres és strukturált 
alapon összeállítják, frissítik és terjesztik 
az aktuális és jövőbeli beruházásokra 
vonatkozó információkat a területükre 
vonatkozóan.

(3) A tagállamok rendszeres, strukturált 
alapon és átlátható módon összeállítják, 
frissítik és terjesztik az aktuális és jövőbeli 
beruházásokra vonatkozó információkat a 
területükre vonatkozóan.
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Or. it

Módosítás 325
Jérôme Lavrilleux

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – 1 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ellenőrzés és az átláthatóság 
érdekében a Bizottság, az EBB és a 
tagállamok évente kikérik az Európai 
Parlament véleményét az európai 
beruházási projektportfolió tartalmáról.

Or. fr

Módosítás 326
Maria João Rodrigues

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az EBB – adott esetben az EBA-val 
együttműködve – félévente jelentést tesz a 
Bizottságnak az EBB által e rendelet 
keretében végrehajtott finanszírozási és 
beruházási műveletekről. A jelentés 
tartalmazza az uniós garancia 
felhasználására vonatkozó előírásoknak 
való megfelelés és a 2. cikk (1) 
bekezdésének g) pontja alapján 
megállapított fő teljesítménymutatók 
értékelését. A jelentés a statisztikai, 
pénzügyi és számviteli adatokat az EBB 
egyes finanszírozási és beruházási 
műveleteire vonatkozóan és összesített 
alapon is tartalmazza.

(1) Az EBB és az ESBA beruházási 
bizottsága – adott esetben az EBA-val 
együttműködve – félévente jelentést tesz a 
Bizottságnak, a Tanácsnak és az Európai 
Parlamentnek az EBB és az ESBA által e 
rendelet keretében végrehajtott 
finanszírozási és beruházási műveletekről. 
A jelentés tartalmazza az uniós garancia 
felhasználására vonatkozó előírásoknak 
való megfelelés és a 2. cikk (1) 
bekezdésének g) pontja alapján 
megállapított fő teljesítménymutatók 
értékelését. A jelentés a statisztikai, 
pénzügyi és számviteli adatokat az EBB 
egyes finanszírozási és beruházási 
műveleteire vonatkozóan és összesített 
alapon is tartalmazza. A jelentés az 5. 
cikkben meghatározottak szerinti érintett 
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műveletek részletes minőségi értékelését is 
tartalmazza.

Or. en

Módosítás 327
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az EBB – adott esetben az EBA-val 
együttműködve – félévente jelentést tesz a 
Bizottságnak az EBB által e rendelet 
keretében végrehajtott finanszírozási és 
beruházási műveletekről. A jelentés 
tartalmazza az uniós garancia 
felhasználására vonatkozó előírásoknak 
való megfelelés és a 2. cikk (1) 
bekezdésének g) pontja alapján 
megállapított fő teljesítménymutatók 
értékelését. A jelentés a statisztikai, 
pénzügyi és számviteli adatokat az EBB 
egyes finanszírozási és beruházási 
műveleteire vonatkozóan és összesített 
alapon is tartalmazza.

(1) Az EBB – az EBA-val együttműködve 
– félévente jelentést tesz a Bizottságnak az 
EBB által e rendelet keretében végrehajtott 
finanszírozási és beruházási műveletekről. 
A jelentés tartalmazza az uniós garancia 
felhasználására vonatkozó előírásoknak 
való megfelelés és a 2. cikk (1) 
bekezdésének g) pontja alapján 
megállapított fő teljesítménymutatók 
értékelését. A jelentés a statisztikai, 
pénzügyi és számviteli adatokat az EBB 
egyes finanszírozási és beruházási 
műveleteire vonatkozóan és összesített 
alapon is tartalmazza. A jelentést az 
átláthatóság, a függetlenség és a 
megosztás elvének megfelelően kell 
elkészíteni.

Or. it

Módosítás 328
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az EBB – adott esetben az EBA-val 
együttműködve – évente jelentést tesz az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az 

(2) Az EBB – az EBA-val együttműködve 
– félévente jelentést tesz az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak az EBB által 
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EBB által végrehajtott finanszírozási és 
beruházási műveletekről. A jelentést 
nyilvánosságra kell hozni és annak 
tartalmaznia kell a következőket:

végrehajtott finanszírozási és beruházási 
műveletekről. A jelentést nyilvánosságra 
kell hozni és annak tartalmaznia kell a 
következőket:

Or. it

Módosítás 329
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a létrehozott munkahelyek számának, 
minőségének és fenntarthatóságának 
értékelése;

Or. en

Módosítás 330
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) az európai hozzáadott értékre és az 
uniós szakpolitikai célok – különösen az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre irányuló uniós stratégia –
eléréséhez való hozzájárulásra vonatkozó 
értékelés;

Or. en

Módosítás 331
Csaba Sógor



PE551.867v01-00 68/84 AM\1053204HU.doc

HU

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az EBB finanszírozási és beruházási 
műveletei hozzáadott értékének, a 
magánszektorbeli források 
mozgósításának, a becsült és a tényleges 
eredményeknek és az EBB finanszírozási 
és beruházási műveletei összesített 
eredményének és hatásának értékelése;

b) az EBB finanszírozási és beruházási 
műveletei hozzáadott értékének, a 
magánszektorbeli források 
mozgósításának, a becsült és a tényleges 
eredményeknek és az EBB finanszírozási 
és beruházási műveletei összesített 
eredményének és gazdasági és társadalmi 
hatásának – többek között az újonnan 
létrehozott munkahelyek számának –
értékelése;

Or. en

Módosítás 332
Maria João Rodrigues

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

az EBB finanszírozási és beruházási 
műveletei hozzáadott értékének, a 
magánszektorbeli források 
mozgósításának, a becsült és a tényleges 
eredményeknek és az EBB finanszírozási 
és beruházási műveletei összesített 
eredményének és hatásának értékelése;

b) az EBB finanszírozási és beruházási 
műveletei hozzáadott értékének, a 
magánszektorbeli források 
mozgósításának, a becsült és a tényleges 
eredményeknek és az EBB finanszírozási 
és beruházási műveletei összesített 
eredményének és hatásának a 
munkahelyteremtésre is kiterjedő 
értékelése;

Or. en

Módosítás 333
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az EBB finanszírozási és beruházási 
műveletei hozzáadott értékének, a 
magánszektorbeli források 
mozgósításának, a becsült és a tényleges 
eredményeknek és az EBB finanszírozási 
és beruházási műveletei összesített 
eredményének és hatásának értékelése;

b) az EBB finanszírozási és beruházási 
műveletei hozzáadott értékének, a 
magánszektorbeli források 
mozgósításának, a becsült és a tényleges 
eredményeknek és az EBB finanszírozási 
és beruházási műveletei összesített 
eredményének és hatásának, a 
munkahelyteremtésre és a társadalmi 
egyenlőtlenségek csökkentésére is 
kiterjedő értékelése;

Or. es

Módosítás 334
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az EBB finanszírozási és beruházási 
műveletei minőségének értékelése;

d) az EBB finanszírozási és beruházási 
műveletei minőségének és az elért 
eredményeknek az értékelése;

Or. en

Módosítás 335
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az EBB munkahelyteremtéssel 
kapcsolatos finanszírozási és beruházási 
műveletei minőségének értékelése;

Or. es
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Indokolás

Mivel a munkahelyteremtés az ESBA egyik kiemelt célja, elengedhetetlen az e területen 
eszközölt beruházások hatásainak pontos értékelése.

Módosítás 336
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az ESBA pénzügyi kimutatásai. f) az ESBA pénzügyi kimutatásai, 
beleértve az irányítóbizottság, a 
beruházási bizottság vagy a Civil 
Társadalmi Platform tagjainak nyújtott 
díjazásra és juttatásokra, valamint az 
ESBA vezetőinek biztosított díjazásra és 
juttatásokra vonatkozó fejezetet;

Or. en

Módosítás 337
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) az uniós célkitűzésekhez, valamint az 
Európa 2020 stratégia foglalkoztatással, 
oktatással és a szegénység csökkentésével 
kapcsolatos céljainak eléréséhez való 
hozzájárulás értékelése.

Or. en
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Módosítás 338
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a nemek közötti egyensúly az 
irányítóbizottságban, a beruházási 
bizottságban, a Civil Társadalmi 
Platformban és az ESBA vezető 
munkatársai körében;

Or. en

Módosítás 339
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) az Unió társadalmi célkitűzéseihez, 
különösen a minőségi 
munkahelyteremtéssel kapcsolatos 
célkitűzésekhez, valamint az Európa 2020 
stratégia foglalkoztatással, oktatással és a 
szegénység csökkentésével kapcsolatos 
céljainak eléréséhez való hozzájárulás 
értékelése.

Or. en

Módosítás 340
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – f b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fb) az Unió társadalmi és egyenlőséggel 
kapcsolatos célkitűzéseihez, különösen a 
minőségi munkahelyteremtéssel 
kapcsolatos célkitűzésekhez, valamint az 
Európa 2020 stratégia foglalkoztatással, 
oktatással és a szegénység csökkentésével 
kapcsolatos céljainak eléréséhez való 
hozzájárulás értékelése.

Or. en

Módosítás 341
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az uniós garanciával fedezett 
kockázatokkal kapcsolatban a Bizottság 
által elvégzendő számviteli és jelentéstételi 
feladatok, valamint a garanciaalap 
irányítása céljából az EBB – adott esetben
az EBA-val együttműködve – évente 
benyújtja a Bizottságnak a következőket:

(3) Az uniós garanciával fedezett 
kockázatokkal kapcsolatban a Bizottság 
által elvégzendő számviteli és jelentéstételi 
feladatok, valamint a garanciaalap 
irányítása céljából az EBB – az EBA-val 
együttműködve – évente benyújtja a 
Bizottságnak a következőket:

Or. it

Módosítás 342
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az EBB kérésre minden olyan további 
adatot benyújt a Bizottságnak, amely a 
Bizottság e rendelettel összefüggő 
kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges.

(4) Az EBB minden olyan további adatot 
benyújt a Bizottságnak és az Európai 
Parlamentnek, amely a Bizottság e 
rendelettel összefüggő kötelezettségeinek 
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teljesítéséhez szükséges.

Or. it

Módosítás 343
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az EBB – és adott esetben az EBA –
az (1)–(4) bekezdésben említett adatokat 
saját költségén biztosítja.

(5) Az EBB és az EBA az (1)–(4) 
bekezdésben említett adatokat saját 
költségén biztosítja.

Or. it

Módosítás 344
Brando Benifei

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság az éves növekedési jelentésről 
szóló bizottsági közleményt kísérő közös 
foglalkoztatási jelentésbe belefoglalja az 
ESBA által finanszírozott beruházások 
munkahelyteremtésre gyakorolt közvetlen 
hatásának értékelését, valamint az ilyen 
beruházások európai foglalkoztatásra 
gyakorolt tovagyűrűző hatásának 
elemzését.

Or. en

Módosítás 345
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Parlament kérésére az 
ügyvezető igazgató részt vesz az Európai 
Parlament által az ESBA teljesítménye 
kapcsán tartott meghallgatáson.

(1) Az Európai Parlament felkéri az 
ügyvezető igazgatót, hogy vegyen részt 
egy, az ESBA teljesítménye kapcsán tartott 
meghallgatáson.

Or. it

Módosítás 346
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ügyvezető igazgató szóban vagy
írásban válaszol az Európai Parlament által 
az ESBA-hoz címzett kérdésekre, minden 
esetben a kérdés kézhezvételétől számított 
öt héten belül.

(2) Az ügyvezető igazgató írásban válaszol 
az Európai Parlament által az ESBA-hoz 
címzett kérdésekre, minden esetben a 
kérdés kézhezvételétől számított öt héten 
belül.

Or. it

Módosítás 347
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament kérésére a 
Bizottság jelentést tesz az Európai 
Parlamentnek e rendelet alkalmazásáról.

(3) A Bizottság jelentést tesz az Európai 
Parlamentnek e rendelet alkalmazásáról.

Or. it
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Módosítás 348
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Legkésőbb [PO insert date: 18 months 
after the entry into force of this 
Regulation]-ig az EBB értékeli az ESBA 
működését. Az EBB benyújtja értékelését 
az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak;

Legkésőbb [OP insert date: 12 months 
after the entry into force of this 
Regulation]-ig az EBB értékeli az ESBA 
működését. Az EBB benyújtja értékelését 
az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, és kétévente felülvizsgálja 
azt;

Or. it

Módosítás 349
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Legkésőbb [PO insert date: 18 months 
after the entry into force of this 
Regulation]-ig a Bizottság értékeli az uniós 
garancia felhasználását és a garanciaalap 
működését, beleértve a forrásoknak a 8. 
cikk (9) bekezdése szerinti felhasználását. 
A Bizottság benyújtja értékelését az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Legkésőbb [OP insert date: 12 months 
after the entry into force of this 
Regulation]-ig a Bizottság értékeli az uniós 
garancia felhasználását és a garanciaalap 
működését, beleértve a forrásoknak a 8. 
cikk (9) bekezdése szerinti felhasználását. 
A Bizottság benyújtja értékelését az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, és 
kétévente felülvizsgálja azt.

Or. it

Módosítás 350
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 2018. június 30-ig, majd ezt követően 
háromévente:

(2) 2017. december 30-ig, majd ezt 
követően kétévente:

Or. it

Módosítás 351
Danuta Jazłowiecka

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az EBB átfogó jelentést hoz 
nyilvánosságra az ESBA működéséről;

a) az EBB átfogó jelentést hoz 
nyilvánosságra az ESBA működéséről és a 
növekedés és a munkahelyek 
szempontjából elért eredményeiről;

Or. en

Módosítás 352
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az EBB – adott esetben az EBA-val 
együttműködve – hozzájárul a Bizottság 
által az (1) és a (2) bekezdésnek 
megfelelően végrehajtandó értékeléshez és 
jelentéstételhez és biztosítja az ahhoz 
szükséges információkat a Bizottság 
számára.

(3) Az EBB – az EBA-val együttműködve 
– hozzájárul a Bizottság által az (1) és a (2) 
bekezdésnek megfelelően végrehajtandó 
értékeléshez és jelentéstételhez és biztosítja 
az ahhoz szükséges információkat a 
Bizottság számára.

Or. it



AM\1053204HU.doc 77/84 PE551.867v01-00

HU

Módosítás 353
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az EBB és az EBA rendszeresen
benyújtja az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság számára valamennyi 
független értékelő jelentését, amelyekben 
értékeli az e rendelet és más külső 
megbízások keretébe tartozó konkrét EBB-
és EBA-tevékenységek során elért 
gyakorlati eredményeket.

(4) Az EBB és az EBA az e rendeletben 
rögzített ütemterv szerint benyújtja az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
számára valamennyi független értékelő 
jelentését, amelyekben értékeli az e 
rendelet és más külső megbízások keretébe 
tartozó konkrét EBB- és EBA-
tevékenységek során elért gyakorlati 
eredményeket.

Or. it

Módosítás 354
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Legkésőbb [OP insert date three years 
after the entry into force of this 
Regulation]-ig a Bizottság jelentést nyújt 
be az Európai Parlament és a Tanács 
számára e rendelet alkalmazásáról, mely 
jelentéshez adott esetben megfelelő 
javaslatot csatol.

(5) Legkésőbb [OP insert date three years 
after the entry into force of this 
Regulation]-ig a Bizottság az e különös 
stratégia terv valós társadalmi-gazdasági 
hatásait felmérő, átfogó és minőségi
értékelést nyújt be az Európai Parlament és 
a Tanács számára e rendelet 
alkalmazásáról, amelyhez adott esetben 
megfelelő javaslatot csatol.

Or. es

Indokolás

Az ESBA-t összességében, három év elteltével kell értékelni annak felmérésére, hogy sikerült-e 
elérnie sürgősségi eszközként, rövid távra kitűzött céljait.
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Módosítás 355
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Legkésőbb [OP insert date three years 
after the entry into force of this 
Regulation]-ig a Bizottság jelentést nyújt 
be az Európai Parlament és a Tanács 
számára e rendelet alkalmazásáról, mely 
jelentéshez adott esetben megfelelő 
javaslatot csatol.

(5) Legkésőbb [OP insert date two years 
after the entry into force of this 
Regulation]-ig a Bizottság jelentést nyújt 
be az Európai Parlament és a Tanács 
számára e rendelet alkalmazásáról, mely 
jelentéshez adott esetben megfelelő 
javaslatot csatol.

Or. it

Módosítás 356
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EBB – a dokumentumokhoz és 
információhoz való hozzáférésre 
vonatkozó saját átláthatósági politikájával 
összhangban – weboldalán a nyilvánosság 
számára hozzáférhetővé teszi az EBB 
finanszírozási és beruházási műveleteihez
kapcsolódó információkat, valamint azt, 
hogy ezek a műveletek hogyan járulnak 
hozzá az 5. cikk (2) bekezdésében említett 
általános célokhoz.

Az EBB – a dokumentumokhoz és 
információhoz való hozzáférésre 
vonatkozó saját átláthatósági politikájával 
összhangban – weboldalán a nyilvánosság 
számára hozzáférhetővé teszi az EBB 
minden egyes finanszírozási és beruházási 
műveletéhez kapcsolódó naprakész
információkat, valamint azt, hogy ezek a 
műveletek hogyan járulnak hozzá az 5. 
cikk (2) bekezdésében említett általános 
célokhoz.

Or. it

Módosítás 357
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EBB az egyes projektek teljes várható 
költségeiről és az aktuális költségekről, az 
egyes projektekben részt vevő gazdasági 
szereplők nevéről és a nekik kiosztott 
pénzeszközökről, valamint az 5. cikk (2) 
bekezdésében említett általános 
célkitűzésekhez hozzájáruló minden egyes 
projekt várható hozamáról és ennek a 
hozamnak a legfrissebb adatokkal történő 
összehasonlításban való értékeléséről 
naprakész információkat tesz közzé a 
honlapján.

Or. en

Módosítás 358
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az EBB haladéktalanul értesíti az 
OLAF-ot és rendelkezésére bocsátja a 
szükséges információkat, ha az uniós 
garanciával fedezett műveletek 
előkészítésének, végrehajtásának vagy 
lezárásának bármely szakaszában 
megalapozottan feltételezheti, hogy az 
Unió pénzügyi érdekeit sértő potenciális 
csalás, korrupció, pénzmosás vagy más 
jogellenes tevékenység folyik.

(1) Az EBB haladéktalanul értesíti az 
OLAF-ot és rendelkezésére bocsátja a 
szükséges információkat, ha az uniós 
garanciával fedezett műveletek 
előkészítésének, végrehajtásának vagy 
lezárásának bármely szakaszában 
megalapozottan feltételezheti, hogy az 
Unió pénzügyi érdekeit sértő potenciális 
csalás, korrupció, pénzmosás vagy 
bármilyen más jogellenes tevékenység 
folyik.

Or. it
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Módosítás 359
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 883/2013/EU, Euratom európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben5, a 
2185/96/Euratom, EK tanácsi rendeletben6

és a 2988/95/EK, Euratom tanácsi 
rendeletben7 megállapított 
rendelkezéseknek és eljárásoknak 
megfelelően az OLAF az Unió pénzügyi 
érdekeinek védelmében vizsgálati 
cselekményeket, köztük helyszíni 
ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezhet
annak megállapítása érdekében, hogy az 
uniós garanciával fedezett műveletekkel 
kapcsolatban történt-e csalás, korrupció, 
pénzmosás vagy bármely más, az Unió 
pénzügyi érdekeit érintő jogellenes 
tevékenység. Az OLAF megküldheti az 
érintett tagállamok illetékes hatóságainak a 
vizsgálatok során szerzett információkat.

A 883/2013/EU, Euratom európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben5, a 
2185/96/Euratom, EK tanácsi rendeletben6

és a 2988/95/EK, Euratom tanácsi 
rendeletben7 megállapított 
rendelkezéseknek és eljárásoknak 
megfelelően az OLAF az Unió pénzügyi 
érdekeinek védelmében vizsgálati 
cselekményeket, köztük helyszíni 
ellenőrzéseket és vizsgálatokat végez annak 
megállapítása érdekében, hogy az uniós 
garanciával fedezett műveletekkel 
kapcsolatban történt-e csalás, korrupció, 
pénzmosás vagy bármely más, az Unió 
pénzügyi érdekeit érintő jogellenes 
tevékenység. Az OLAF megküldi az 
érintett tagállamok illetékes hatóságainak a 
vizsgálatok során szerzett információkat.

__________________ __________________
5 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 
szeptember 11-i 883/2013/EU, Euratom 
rendelete az Európai Csalás Elleni Hivatal 
(OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, 
valamint az 1073/1999/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet és az 
1074/1999/Euratom tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 
2013.9.18., 1. o.).

5 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 
szeptember 11-i 883/2013/EU, Euratom 
rendelete az Európai Csalás Elleni Hivatal 
(OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, 
valamint az 1073/1999/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet és az 
1074/1999/Euratom tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 
2013.9.18., 1. o.).

6 A Tanács 1996. november 11-i 
2185/96/Euratom, EK rendelete az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással 
és egyéb szabálytalanságokkal szembeni 
védelmében a Bizottság által végzett 
helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról 
(HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

6 A Tanács 1996. november 11-i 
2185/96/Euratom, EK rendelete az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással 
és egyéb szabálytalanságokkal szembeni 
védelmében a Bizottság által végzett 
helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról 
(HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

7 A Tanács 1995. december 18-i 
2988/95/EK, Euratom rendelete az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek 

7 A Tanács 1995. december 18-i 
2988/95/EK, Euratom rendelete az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek 
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védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.). védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.).

Or. it

Módosítás 360
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a jogellenes tevékenységek 
bizonyítást nyernek, az EBB az uniós 
garancia által fedezett műveletei 
tekintetében behajtásra irányuló 
intézkedéseket tesz.

Amennyiben a jogellenes tevékenységek 
bizonyítást nyernek, az EBB az uniós 
garancia által fedezett műveletei 
tekintetében bármilyen jellegű, behajtásra 
irányuló intézkedést tesz.

Or. it

Módosítás 361
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az e rendelet alapján támogatott 
műveletekre vonatkozóan aláírt 
finanszírozási megállapodások olyan 
rendelkezést tartalmaznak, amely az 
ESBA-megállapodásnak, az EBB 
szabályainak és az alkalmazandó 
szabályozási előírásoknak megfelelően 
csalás, korrupció és más jogellenes 
tevékenység esetén lehetővé teszi az EBB 
finanszírozási és beruházási műveleteiből 
való kizárást. Az EBB finanszírozási és 
beruházási műveleteiből való kizárás 
alkalmazására vonatkozó határozatot a 
megfelelő finanszírozási vagy beruházási 
megállapodással összhangban kell 
meghozni.

(3) Az e rendelet alapján támogatott 
műveletekre vonatkozóan aláírt 
finanszírozási megállapodások olyan 
rendelkezést tartalmaznak, amely az 
ESBA-megállapodásnak, az EBB 
szabályainak és az alkalmazandó 
szabályozási előírásoknak megfelelően 
csalás, korrupció és bármely más 
jogellenes tevékenység esetén lehetővé 
teszi az EBB finanszírozási és beruházási 
műveleteiből való kizárást. Az EBB 
finanszírozási és beruházási műveleteiből 
való kizárás alkalmazására vonatkozó 
határozatot a megfelelő finanszírozási vagy 
beruházási megállapodással összhangban 
kell meghozni.
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Or. it

Módosítás 362
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az EBB finanszírozási és beruházási 
műveleteiben nem támogatja azokat a 
tevékenységeket, amelyek kedvezőtlen 
hatást gyakorolnak az EU 2020 
célkitűzéseire, vagy arra nézve károsak.
Az EBB különösen nem vesz részt 
munkahelyek áthelyezését vagy elvesztését 
eredményező művelet finanszírozásában 
vagy abba történő beruházásban.

Or. en

Módosítás 363
Monika Vana, Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az ESBA finanszírozási és 
beruházási műveleteinek előfeltétele a 
társadalmi hatás; társadalmi 
hatásvizsgálat hiányában az adott 
ügylettel kapcsolatos eljárás 
automatikusan elindítja a Civil 
Társadalmi Platform beavatkozását.

Or. en
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Módosítás 364
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozóan a Bizottság 
részére adott felhatalmazás gyakorlásának 
feltételeit e cikk határozza meg.

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozóan a Bizottság 
részére adott felhatalmazás gyakorlásának 
szükséges feltétele, hogy azt megelőzően 
egyértelmű módon rögzítették a Bizottság 
korlátozott és meghatározott hatáskörét.

Or. it

Módosítás 365
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság az e rendelet 
hatálybalépését követő hároméves
időtartamra szóló felhatalmazást kap a 8. 
cikk (6) bekezdésében említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására. A Bizottság legkésőbb kilenc 
hónappal a hároméves időtartam vége előtt 
jelentést készít a felhatalmazásról.
Amennyiben az Európai Parlament vagy a 
Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást 
legkésőbb három hónappal az egyes 
időtartamok vége előtt, akkor a 
felhatalmazás hallgatólagosan 
meghosszabbodik a korábbival megegyező 
időtartamra.

(2) A Bizottság az e rendelet 
hatálybalépését követő egyéves időtartamra 
szóló felhatalmazást kap a 8. cikk (6) 
bekezdésében említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására. A 
Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az
egyéves időtartam vége előtt jelentést 
készít a felhatalmazásról.

Or. it
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Módosítás 366
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot e jogi 
aktus elfogadásáról.

(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul értesíti az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot e jogi aktus 
elfogadásáról.

Or. it

Módosítás 367
Laura Agea, Tiziana Beghin

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 8. cikk (6) bekezdésének értelmében 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus csak akkor lép hatályba, ha az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
jogi aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

(5) A 8. cikk (6) bekezdésének értelmében 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus csak akkor lép hatályba, ha az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
jogi aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni.

Or. it


