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RÖVID INDOKOLÁS

A beruházások szintje a 2007-es tetőzés után a gazdasági és pénzügyi válság következtében 
körülbelül 15%-kal visszaesett az Unióban. Ennek eredményeként a gazdasági fellendülés, a 
munkahelyteremtés, a hosszú távú növekedés és a versenyképesség akadályokba ütközik. A 
beruházások hiánya veszélybe sodorja az Európa 2020 stratégia által kitűzött célok elérését, 
különös tekintettel arra a kiemelt célra, hogy 2020-ig 75%-os foglalkoztatást kell elérni a 24–
64 éves népesség körében. 2014 harmadik negyedévében a munkanélküliség még mindig 
9,7%-os volt az EU-28-ban. Ráadásul túl sok fiatal európai sodródik a szegénység szélére. A 
tagállamoknak azonban nem sikerült hatékonyan felhasználniuk az európai alapokat, 
különösen az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést. 
A kohéziós politika pozitív hatása ellenére a növekedés és foglalkoztatás fellendítésére 
irányuló jelenlegi erőfeszítések nem lettek elég sikeresek. Ezért sürgős szükség van egy 
növekedésre és munkahelyteremtésre irányuló új, kiegészítő kezdeményezésre. Ebben az 
összefüggésben üdvözölnünk kell az Európai Stratégiai Beruházási Alap létrehozására 
irányuló javaslatot, amely más eszközökkel együtt képes gyors gazdasági ösztönzőt nyújtani. 
Mivel az empirikus bizonyítékok erős korrelációt mutatnak a munkanélküliség és a 
beruházások szintje között, arra számíthatunk, hogy ez az alap – ha megfelelően strukturálják 
és kezelik – elő fogja mozdítani a nagyon várt közép- és hosszú távú foglalkoztatást. Az Alap 
várhatóan 315 milliárd eurót fog mobilizálni három év alatt, és közvetlen és közvetett módon 
várhatóan 1,3 millió új munkahelyet fog létrehozni. Az Alap lehetséges foglalkoztatási hatása 
számos tényezőtől függ, különösen attól, hogy mennyire sikerül támogatnia a munkahely-
teremtési potenciállal rendelkező projekteket, milyen mértékben von be magántőkét, 
mennyire egyeztethető össze más meglévő eszközökkel, hogy időben szabadítják-e fel a 
forrásokat, és milyen további munkaerő-piaci intézkedéseket vezetnek be.

Munkahely-teremtési potenciál

Az ESBA alapján finanszírozott projektek fő célja, hogy megteremtsék a növekedést, és 
megfelelő, jó minőségű munkahelyeket hozzanak létre. A rendelet egészében ezt kell irányadó 
elvnek tekinteni. Teljesítményének értékelése érdekében gondosan értékelni kell az Alap által 
létrehozott munkahelyek számát és minőségét, külön hangsúlyt helyezve a foglalkoztatási 
feltételek tiszteletben tartására a létrehozott munkahelyeken. Ez az értékelés hasznos eszköz 
lehet az ESBA jövőbeli felülvizsgálata esetén is.
Hogy ne akadályozza semmi a munkahely-teremtési potenciál kibontakozását, a 
tagállamoknak meg kell erősíteniük az aktív munkaerő-piaci politikákat annak biztosítása 
érdekében, hogy munkavállalóik készségei alkalmazkodni tudjanak a nagy beruházási 
potenciállal rendelkező ágazatok szükségleteihez. Ezzel összefüggésben nagy jelentőséggel 
bír az állami foglalkoztatási szolgálatok és az EURES reformja.

A kkv és a közepes piaci tőkeértékű vállalatok támogatása

Az Unióban letelepedett kis- és középvállalkozások a vállalkozások 99%-át képviselik az EU-
ban, több mint 90 millió embert foglalkoztatnak, és a nettó munkahelyteremtés 85%-át 
hajtották végre. Ezért nagy munkahely-teremtési potenciállal rendelkeznek, amelyet meg kell 
erősíteni. Az ESBA sikere attól függ majd, hogy a magánszektor milyen mértékben hajlandó 
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befektetni, ezért maximalizálni kell a magánszektornak nyújtott ösztönzőket. Az Alapot olyan 
módon kell strukturálni, hogy elkerülhetők legyenek azok a helyzetek, ahol a projekteket 
amúgy is finanszíroznák. Ezért prioritásként kell kezelni azokat a projekteket, amelyek 
kockázati besorolása viszonylag magas, és amelyek az ESBA finanszírozásának köszönhetően 
életképessé válhatnak.

További források gyűjtése

A költségvetési konszolidáció szükséges időszaka után eljött az ideje, hogy az európai 
országok befektessenek. Az Alap befektetési potenciáljának és ebből adódóan a munkahely-
teremtési potenciáljának maximalizálása érdekében ösztönzőket kell nyújtani a tagállamok 
számára, hogy pénzügyileg szerepet vállaljanak az ESBA-ban. Ezért a Bizottság nem veheti 
figyelembe a tagállamok pénzügyi hozzájárulásait, a beruházási platformokban való részvételt 
is beleértve, amikor meghatározza a Stabilitási és Növekedési Paktum prevenciós vagy 
korrekciós ága szerinti költségvetési kiigazításokat. 

Korreláció más meglévő eszközökkel

Az ESBA sikere attól is függ majd, hogy párhuzamosan létezhetnek-e mellette a már meglévő 
pénzügyi eszközök, például az európai strukturális és beruházási alapok, és meg tudja-e 
erősíteni azokat. E pénzügyi eszközök munkahely-teremtési potenciáljának maximalizálása 
érdekében lehetővé kell tenni egyrészről azt, hogy felhasználják az európai strukturális 
alapokat az ESBA alá tartozó projektek finanszírozásához való hozzájárulásra, másrészt pedig 
azt, hogy az ESBA-t felhasználják az európai strukturális politikai beavatkozások szerint 
támogatható projektek társfinanszírozására. 

További intézkedések

Az ESBA működőképességének biztosítása érdekében az Európai Bizottság kiegészítő 
intézkedéseket is kezdeményez és támogat, hogy nagyobb szabályozási kiszámíthatóságot 
teremtsen, és felszámolja a befektetés előtt álló akadályokat, vonzóbb beruházási helyszínné 
téve ezzel Európát.
Emellett a beruházási projektek kiválasztási módszerének figyelembe kell vennie a nemzeti 
pénzügyi piacok fejlettségének eltérő szintjeit és azok stabilitását, ami közvetlen hatást 
gyakorol arra, hogy képesek-e felhasználni az Alapot a tagállamokban. Ez Unió-szerte 
biztosítaná a pénzügyi források elosztását, beleértve a válság által leginkább sújtott 
országokat is.

MÓDOSÍTÁSOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A beruházások szintje a 2007-es tetőzés után a gazdasági és pénzügyi válság következtében 
körülbelül 15%-kal visszaesett az Unióban, ami akadályozza a gazdasági fellendülést, és 
magas munkanélküliséget okoz. Ezért az Európai Stratégiai Beruházási Alap fő célkitűzését 
annak kell képeznie, hogy a nagy munkahely-teremtési potenciállal rendelkező projekteket 
támogassa. A rendeletre irányuló javaslat egészében ezt kell irányadó elvként követni.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A stratégiai beruházásoknak a 
fenntartható növekedés előmozdítására 
irányuló célkitűzését azzal a célkitűzéssel 
párhuzamosan kell követni, hogy közép-
és hosszú távon jó minőségű 
munkahelyeket hozzanak létre, 
tiszteletben tartva a foglalkoztatás jogi 
feltételeit a tagállamokban.
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Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Az Unió a gazdasági és pénzügyi 
válság során erőfeszítéseket tett a 
növekedés ösztönzésére, különösen az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre irányuló megközelítést 
bevezető Európa 2020 stratégiában 
meghatározott kezdeményezések révén, 
amelyek azonban sajnos elégtelen hatást 
fejtettek ki a foglalkoztatás és a 
szegénység szintjére. Az Európai 
Beruházási Bank (a továbbiakban: EBB) 
szintén megerősítette az uniós beruházások 
ösztönzésében és előmozdításában játszott 
szerepét, részben a 2013. januári 
tőkeemelés útján. Ezért további kiegészítő
intézkedésekre van szükség az uniós 
beruházási igények kielégítésének, 
valamint annak biztosítása érdekében, hogy 
a piacon rendelkezésre álló likviditás 
felhasználása hatékony legyen, és az 
életképes beruházási projektek 
finanszírozása felé irányuljon, nagy 
hangsúlyt helyezve azok növekedési és 
munkahely-teremtési potenciáljára.

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az ESBA célja, hogy segítsen az 
Unión belüli produktív beruházások 

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

létrehozása céljából segítsen az Unión 
belüli produktív beruházások finanszírozási 
és végrehajtási nehézségeinek 
leküzdésében, és biztosítsa a 
finanszírozáshoz való jobb hozzáférést. A 
cél az, hogy a finanszírozáshoz való jobb 
hozzáférés leginkább az Unióban 
letelepedett kis- és középvállalkozásoknak 
kedvezzen, amelyek az Unióban a 
vállalkozások 99%-át képviselik, és több 
mint 90 millió munkavállalót 
foglalkoztatnak. Helyénvaló a 
finanszírozáshoz való jobb hozzáférés 
előnyeit az Unióban letelepedett, közepes 
piaci tőkeértékű, vagyis legfeljebb 3 000 
alkalmazottat foglalkoztató vállalatokra is 
kiterjeszteni. Európa jelenlegi beruházási 
nehézségeinek leküzdése hozzájárulhat az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának megerősítéséhez.

Or. en

Indokolás

Az Európai Stratégiai Beruházási Alap fő célkitűzését annak kell képeznie, hogy a nagy 
munkahely-teremtési potenciállal rendelkező projekteket támogassa. A rendeletre irányuló 
javaslat egészében ezt kell irányadó elvként követni. Külön támogatást kell nyújtani az 
Unióban letelepedett kkv-knak, amelyek jelenleg 90 millió munkavállalót foglalkoztatnak az 
EU-ban, a vállalkozások 99%-át képviselik, és az elmúlt években a nettó munkahelyteremtés 
85%-át hajtották végre.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(16) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
gazdaságilag és technikailag várhatóan 
életképes beruházásokra irányul, amelyek 
bizonyos mértékben magukban 
foglalhatnak indokolt kockázatokat, 
amelyek az ESBA támogatása nélkül 
túlzottak lennének a magánbefektetők 
számára, ugyanakkor megfelelnek az 
Európai Stratégiai Beruházási Alap általi 
finanszírozás különleges 
követelményeinek.

Or. en

Indokolás

Az ESBA célja, hogy további beruházási forrásokat irányítson az európai gazdaságba. Ezért 
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az Alapot úgy kell megtervezni, hogy elkerüljék azokat a helyzeteket, amikor az Alap olyan 
projekteket finanszíroz, amelyek amúgy is megvalósultak volna. Az ESBA részvételének 
lehetővé kell tennie azt, hogy a kiválasztott projektek gazdaságilag életképessé váljanak.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Az ESBA munkahely-teremtési 
potenciáljának maximalizálása érdekében 
a tagállamoknak folytatniuk kell a 
strukturális reformokat, valamint további, 
a nemzeti munkaerőpiacaikra irányuló 
célzott kezdeményezéseket kell 
elindítaniuk, például célzott képzési 
programokat, amelyek összhangba hozzák 
a munkavállalók készségeit az ESBA 
forrásaiból részesülő ágazatok 
szükségleteivel, továbbá az aktív 
munkaerő-piaci politikák előmozdítása 
érdekében a foglalkoztatási szolgálatok 
megerősítését, a vállalkozásoknak szóló 
testre szabott üzleti szolgáltatások 
bevezetését, hogy felkészítsék őket a 
bővülésre és a több munkahely 
létrehozására, valamint az induló 
vállalkozások és az önfoglalkoztató 
személyek támogatását.

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16b) Az ESBA munkahely-teremtési 
potenciáljának erősítése érdekében a 
beruházási projektek kiválasztási 
módszerének figyelembe kell vennie a 
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nemzeti pénzügyi piacok fejlettségének 
eltérő szintjeit és azok stabilitását, ami 
közvetlen hatást gyakorol arra, hogy 
képesek-e felhasználni az ESBA-t a 
tagállamokban. Ez Unió-szerte biztosítani 
fogja a pénzügyi források elosztását, 
beleértve a pénzügyi válság által 
leginkább sújtott tagállamokat is.

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) A Bizottság nem veheti figyelembe a 
tagállamok pénzügyi hozzájárulásait, a 
beruházási platformokban való részvételt 
is beleértve, amikor meghatározza a 
Stabilitási és Növekedési Paktum 
prevenciós vagy korrekciós ága szerinti 
költségvetési kiigazításokat. A deficitre 
vonatkozó referenciaérték túllépése esetén 
a Bizottság nem indíthat túlzottdeficit-
eljárás, ha ez a túlzott deficit a 
hozzájárulásnak tudható be, kismértékű, 
és várhatóan átmeneti lesz. 
Hasonlóképpen nem indíthatnak eljárást 
az adósságra vonatkozó referenciaérték 
túllépésének értékelésekor abban az 
esetben, ha ez a túlzott eladósodottság az 
ESBA-hoz való hozzájárulásnak tudható 
be.

Or. en

Indokolás

Ösztönöznünk kell minél több tagállam részvételét az ESBA-ban az európai gazdaságra 
gyakorolt pozitív hatásainak maximalizálása érdekében. E tekintetben a tagállamok 
hozzájárulásai miatt, a beruházási platformokhoz nyújtott hozzájárulásokat is beleértve, nem 
szabad túlzottdeficit-eljárást indítani.
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Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(21) Feltéve, hogy minden lényeges 
jogosultsági kritérium teljesül, a
tagállamok használhatják az Európai 
Strukturális Beruházási Alapot ahhoz, hogy 
hozzájáruljanak az uniós garanciával 
fedezett, támogatható projektek 
finanszírozásához. E megközelítés 
rugalmassága maximálissá teheti annak 
lehetőségét, hogy befektetőket vonzzon az 
Európai Stratégiai Beruházási Alap által 
célzott beruházások területére. Az ESBA 
felhasználható az európai strukturális és 
beruházási alapok alapján támogatható 
projektek társfinanszírozására is.

Or. en

Indokolás

Az ESBA-t a már létező európai strukturális alapok kiegészítő beruházási eszközeként kell 
kezelni. Ezért a két eszköz hatásainak maximalizálása érdekében a projekteknek az ESBA és 
az európai strukturális és beruházási alapok közötti társfinanszírozásának mindkét irányban 
működnie kell. Különösen az ESBA keretében elérhető pénzügyi eszközök, például a 
kölcsönök igénybevétele segíthet számos olyan jelentős strukturális politikai projekt 
folytatásában, amelyek az állami források hiánya miatt akadtak meg.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapon keresztül végrehajtott 
finanszírozási műveletek mellett létre kell 
hozni az Európai Beruházási Tanácsadó 
Platformot (EBTP). Az EBTP megerősített 
támogatást nyújt a projektek 
kidolgozásához és előkészítéséhez az egész 

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

Unióban, a Bizottság, az EBB, a nemzeti 
fejlesztési bankok és az európai strukturális 
és beruházási alapok irányító hatóságai 
szakértelmére építve. Ezáltal létrejön az 
Unión belüli beruházásokra vonatkozó 
technikai segítségnyújtással kapcsolatos 
kérdések megválaszolására szolgáló 
egyablakos rendszer, és az ahhoz való 
hozzáférést egy többnyelvű és még inkább 
decentralizált megközelítéssel kell 
megerősíteni, hogy támogassák az 
információk hatékony terjesztését.

Or. en

Módosítás 13

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, Unióban letelepedett
vállalkozások számára a finanszírozáshoz 
való jobb hozzáférés biztosítása, különös 
hangsúlyt fektetve a kis- és 
középvállalkozásokra (a továbbiakban: 
ESBA-megállapodás). Az ESBA általános 
célkitűzése a fenntartható és hosszú távú 
növekedés és munkahelyteremtés 
előmozdítása és biztosítása az Unióban.

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés
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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, a beruházási 
platformokhoz való hozzájárulásokat is 
beleértve, amikor meghatározza a 
Stabilitási és Növekedési Paktum 
prevenciós és korrekciós ága szerinti 
költségvetési kiigazításokat. A deficitre 
vonatkozó referenciaérték túllépése esetén 
a Bizottság nem indít túlzottdeficit-eljárás, 
ha ez a túlzott deficit a hozzájárulásnak 
tudható be, kismértékű, és várhatóan 
átmeneti lesz. 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

Indokolás

Ösztönöznünk kell minél több tagállam részvételét az ESBA-ban az európai gazdaságra 
gyakorolt pozitív hatásainak maximalizálása érdekében. E tekintetben a tagállamok 
hozzájárulásai miatt, a beruházási platformokhoz nyújtott hozzájárulásokat is beleértve, nem 
szabad túlzottdeficit-eljárást indítani.

Módosítás 15

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 

A beruházási bizottság hat független 
szakértőből és az ügyvezető igazgatóból 
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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.

áll. A független szakértőknek jelentős és 
releváns piaci szakértelemmel kell 
rendelkezniük a projektfinanszírozás terén, 
valamint alaposan ismerniük kell a 
munkaerőpiacokat, ágazatokat és azok 
sajátosságait; az irányítóbizottság nevezi 
ki őket határozott idejű, megújítható 
megbízatással három évre.

Or. en

Módosítás 16

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a nagy munkahely-teremtési 
potenciállal rendelkező ágazatokba való 
beruházás, a hosszú távú és fenntartható 
hatásokra összpontosítva.

Or. en

Indokolás

A beruházások szintje a 2007-es tetőzés után a gazdasági és pénzügyi válság következtében 
körülbelül 15%-kal visszaesett az Unióban, ami akadályozza a gazdasági fellendülést, és 
magas munkanélküliséget okoz. Ezért az Európai Stratégiai Beruházási Alap fő célkitűzését 
annak kell képeznie, hogy a nagy munkahely-teremtési potenciállal rendelkező projekteket 
támogassa. A rendeletre irányuló javaslat egészében ezt kell irányadó elvként követni.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 pont

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 

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

való hozzájárulásra, amelyeket az EBB az 
uniós garancia fedezete mellett finanszíroz. 
Az ESBA felhasználható az európai 
strukturális és beruházási alapok alapján 
támogatható projektek 
társfinanszírozására is.

Or. en

Indokolás

Az ESBA-t a már létező európai strukturális alapok kiegészítő beruházási eszközeként kell 
kezelni. Ezért a két eszköz hatásainak maximalizálása érdekében a projekteknek az ESBA és 
az európai strukturális és beruházási alapok közötti társfinanszírozásának mindkét irányban 
működnie kell. Különösen az ESBA keretében elérhető pénzügyi eszközök, például a 
kölcsönök igénybevétele segíthet számos olyan jelentős strukturális politikai projekt 
folytatásában, amelyek az állami források hiánya miatt akadtak meg.

Módosítás 18

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en


