
AM\1053517HU.doc PE551.907v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2014 - 2019

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

2015/0009(COD)

16.3.2015

MÓDOSÍTÁS:
45 - 297

Véleménytervezet
Kathleen Van Brempt
(PE549.399v01-00)

az Európai Stratégiai Beruházási Alapról, valamint az 1291/2013/EU és az 
1316/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról

Rendeletre irányuló javaslat
(COM(2015)0010 – C8-xxxx/2015 – 2015/0009(COD))



PE551.907v01-00 2/181 AM\1053517HU.doc

HU

AM_Com_LegOpinion



AM\1053517HU.doc 3/181 PE551.907v01-00

HU

Módosítás 45
Csaba Molnár

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A gazdasági és pénzügyi válság az 
Unión belüli beruházások szintjének 
csökkenéséhez vezetett, különösen az 
energiaipari infrastruktúra tekintetében. 
A beruházások a 2007. évi csúcs óta 
megközelítőleg 15%-kal estek vissza. Az 
Unió főként a gazdasági jövőt illető piaci 
bizonytalanság és a tagállamok 
költségvetési korlátai következtében 
szenved a beruházások hiányától. A
beruházások hiánya, ami egyes 
tagállamokban különösen súlyos mértékű, 
lassítja a gazdaság helyreállását és 
negatívan hat a munkahelyteremtésre, a 
hosszú távú növekedési kilátásokra és a 
versenyképességre.

Or. en

Módosítás 46
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

mértékű a válság által leginkább sújtott 
tagállamokban, lassítja a gazdaság 
helyreállását és negatívan hat a 
munkahelyteremtésre, a hosszú távú 
növekedési kilátásokra és a 
versenyképességre, ami 
megakadályozhatja az Európa 2020 
stratégia intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre irányuló 
célkitűzéseinek megvalósítását.

Or. en

Módosítás 47
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A gazdasági és pénzügyi válság az 
Unión belüli beruházások szintjének 
csökkenéséhez vezetett. A beruházások a 
2007. évi csúcs óta megközelítőleg 15%-
kal estek vissza. Az Unió főként a 
magánberuházások hiányától szenved, 
amelyek hozzájárulhatnának a 
versenyképességhez és az új munkahelyek 
teremtéséhez. A beruházások 
csökkenésének oka a bizonytalan 
államháztartási helyzet, a növekvő 
adósságterhek, valamint a magas 
kamatok, amelyek lassítják a növekedést 
és a gazdasági jövőt illető piaci 
bizonytalanságot teremtenek. Ahol az 
államháztartási stabilizációt sikerült 
megvalósítani, ott e stabilizáció 
eredményeként csökkentek a kamatok, és 
lassan, noha nem elégséges mértékben, 
fokozódtak a beruházások. Növelni kell az 
európai vállalkozásokba – új vállalatokba, 
valamint nagy múltú és fejlődő 
ágazatokba –, továbbá a modern,
tudásalapú gazdaságot szolgáló 
infrastruktúrába való beruházások 
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vonzerejét. A kutatási, tudományos és 
fejlesztési célú beruházások 
nélkülözhetetlenek az európai 
versenyképesség megerősítéséhez.

Or. en

Módosítás 48
David Borrelli, Dario Tamburrano

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A gazdasági és pénzügyi válság az 
Unión belüli beruházások szintjének 
csökkenéséhez vezetett. A beruházások a 
2007. évi csúcs óta megközelítőleg 15%-
kal estek vissza. Az Unió főként a 
tagállamoknak az összesített keresletet 
csökkentő és a gazdasági jövőt illető piaci 
bizonytalanságot növelő költségvetési 
korlátai és megszorító intézkedései
következtében szenved a beruházások 
hiányától. Az elmaradó beruházások, 
amelyek különösen nagy méreteket 
öltenek a válság által leginkább sújtott 
tagállamokban, lassítják a gazdaság 
helyreállását és negatívan hatnak a 
munkahelyteremtésre, a hosszú távú 
növekedési kilátásokra és a 
versenyképességre.

Or. it

Módosítás 49
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A gazdasági és pénzügyi válság az 
Unión belüli beruházások szintjének 
csökkenéséhez vezetett. A beruházások a 
2007. évi csúcs óta megközelítőleg 15%-
kal estek vissza. Az Unió, és különösen a 
válság által súlyosabban érintett régiók
főként a gazdasági jövőt illető piaci 
bizonytalanság és a tagállamok 
költségvetési korlátai következtében 
szenvednek a beruházások hiányától. Az 
elmaradó beruházások lassítják a gazdaság 
helyreállását és negatívan hatnak a 
munkahelyteremtésre, a hosszú távú 
növekedési kilátásokra és a 
versenyképességre. A beruházás 
létfontosságú alkotóelem, amely a 
válságból való gyors gazdasági és 
társadalmi talpra állás ösztönzésén túl 
Unió-szerte elősegíti több és jobb 
munkahely teremtését.

Or. en

Módosítás 50
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A gazdasági és pénzügyi válság az 
Unión belüli beruházások szintjének 
csökkenéséhez vezetett. A beruházások a 
2007. évi csúcs óta megközelítőleg 15%-
kal estek vissza. Az Unió főként az összes 
keresletet csökkentő és a gazdasági jövőt 
illető piaci bizonytalanságot növelő 
megszorító politikák, többek között az 
alacsonyabb bérek és közkiadások, 
valamint a Stabilitási és Növekedési 
Paktum előírásai miatt a tagállamokra 
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hosszú távú növekedési kilátásokra és a 
versenyképességre.

nehezedő költségvetési korlátok, illetőleg 
annak következtében szenved a 
beruházások hiányától, hogy az EKB 
elzárkózik az államkötvény-piacokon 
történő határozott beavatkozástól. Az 
elmaradó beruházások lassítják a gazdaság 
helyreállását és negatívan hatnak a 
munkahelyteremtésre és a hosszú távú 
növekedési kilátásokra, valamint a 
versenyképességre.

Or. en

Módosítás 51
Csaba Molnár

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, ugyanakkor e 
politikák szociális vonatkozásait is szem 
előtt kell tartani. 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.

Or. en

Módosítás 52
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Módosítás 53
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Átfogó fellépésre van szükség az 
elmaradó beruházások teremtette ördögi 
kör megszüntetésére. Az európai 
versenyképesség javítása és a szükséges 
piacbiztonság előmozdítása érdekében a 
rendezett államháztartás és a strukturális 
reformok előfeltételei annak, hogy az 
európai beruházások szintje ismét elérje a 
szükséges mértéket. Meg kell szüntetni a 
beruházásokat hátráltató vagy késleltető 
szabályozásokat a nemzetközi beruházási 
piac megnyitása és annak szavatolása 
érdekében, hogy a pénzügyi piacok és az 
európai bankok biztosítani tudják a kívánt 
beruházások finanszírozásához szükséges 
likviditást, piacteremtést és hiteleket. Ezek 
az előfeltételek a beruházásfinanszírozás új 
lendületével együtt hozzájárulhatnak egy 
kedvező folyamat kialakításához, 
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amelyben a beruházási projektek 
támogatják a foglalkoztatást és a keresletet, 
és a növekedési potenciál tartós 
emelkedéséhez vezetnek.

Or. en

Módosítás 54
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 beruházások 
ösztönzésének fontos előfeltételei azok az 
intézkedések, amelyek hozzájárulhatnak 
egy kedvező folyamat kialakításához, 
amelyben a beruházási projektek 
támogatják a foglalkoztatást és a keresletet, 
és a növekedési potenciál tartós 
emelkedéséhez vezetnek.

Or. it

Módosítás 55
Edouard Martin

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 

(2) Átfogó fellépésre van szükség az 
elmaradó beruházások teremtette ördögi 
kör megszüntetésére. Az államháztartási 
helyzet rendezése csak olyan 
tevékenységek és beruházások 
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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.

támogatásával érhető el, amelyek 
támogatják a foglalkoztatást és a keresletet, 
és a növekedési potenciál tartós 
emelkedéséhez vezetnek.

Or. fr

Módosítás 56
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf, João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Átfogó fellépésre van szükség az 
elmaradó beruházások teremtette ördögi 
kör megszüntetésére. Az új beruházási 
projektek támogatják a foglalkoztatást és a 
keresletet, és a társadalmi és regionális 
kohézió biztosításával egyidejűleg a 
növekedési potenciál tartós emelkedéséhez 
vezetnek.

Or. en

Módosítás 57
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A G20-csoport a globális infrastruktúra 
kezdeményezés révén elismerte a 
beruházások fontosságát a keresletfokozás, 
valamint a termelékenység- és 
növekedésösztönzés szempontjából, és 
elkötelezte magát a nagyobb beruházási 
szintet lehetővé tevő környezet kialakítása 
iránt.

(3) A G20-csoport a globális infrastruktúra 
kezdeményezés révén elismerte a 
beruházások fontosságát a keresletfokozás, 
valamint a termelékenység- és 
növekedésösztönzés szempontjából, és 
elkötelezte magát a nagyobb beruházási 
szintet lehetővé tevő környezet kialakítása 
iránt. Az ESBA-nak az európai 
beruházások javítására irányuló átfogó 
stratégia kiegészítésére kell irányulnia, és 
nem helyettesítheti a többi beruházást és 
pénzügyi struktúrát, illetve nem áshatja 
alá a tudományos, kutatási és fejlesztési 
célú uniós beruházásokat.

Or. en

Módosítás 58
Christian Ehler

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 

(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, valamint 
a gazdaságpolitikai koordináció európai 
szemesztere 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 
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finanszírozása felé irányuljon. legyen, és az életképes beruházási 
projektek finanszírozása felé irányuljon.

Or. en

Módosítás 59
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 strukturális reformokat és 
költségvetési megszorításokat hajtott 
végre, amelyek eltérítették a gazdaságot az 
Európa 2020 stratégia célkitűzéseitől. 
Intézkedésekre van szükség az uniós 
beruházási igények kielégítésének, 
valamint annak biztosítása érdekében, hogy 
a piacon rendelkezésre álló likviditás 
felhasználása hatékony legyen, és a 
gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi 
szempontból életképes beruházási 
projektek finanszírozása felé irányuljon.

Or. it

Módosítás 60
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Az Unió a gazdasági és pénzügyi 
válság során olyan strukturális reformokat 
és költségvetés-csökkentéseket hajtott
végre, amelyek nyomán a gazdaság 
eltávolodott az Európa 2020 stratégiában
előírt célértékektől. Intézkedésekre van 
szükség az uniós beruházási igények 
kielégítésének, valamint annak biztosítása 
érdekében, hogy a piacon rendelkezésre 
álló likviditás felhasználása hatékony 
legyen, és az életképes beruházási 
projektek finanszírozása felé irányuljon, 
amelyek minőségi munkahelyek 
teremtése, valamint a – különösen a 
válság által leginkább sújtott – tagállamok 
termelői bázisának szélesítése és javítása 
révén megerősítik a társadalmi és 
regionális kohéziót.

Or. en

Módosítás 61
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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 

(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 a szakpolitikák 
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beruházási igények kielégítésének, 
valamint annak biztosítása érdekében, hogy 
a piacon rendelkezésre álló likviditás 
felhasználása hatékony legyen, és az 
életképes beruházási projektek 
finanszírozása felé irányuljon.

és a jogi eszközök összehangolása, illetve
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.

Or. en

Módosítás 62
Anne Sander

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, valamint 
a gazdaságpolitikai koordináció európai 
szemeszterének megvalósítása 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.

Or. fr

Módosítás 63
Kaja Kallas
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Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 64
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 65
Christian Ehler



PE551.907v01-00 16/181 AM\1053517HU.doc

HU

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az Európai Bizottság 2015. január 
13-án közleményt1a terjesztett elő arról, 
hogy miként fogja alkalmazni a stabilitási 
és növekedési paktum hatályos szabályait.

__________________
1a A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Központi Banknak, az Európai Gazdasági 
és Szociális Bizottságnak, a Régiók 
Bizottságának és az Európai Beruházási 
Banknak – A Stabilitási és Növekedési 
Paktum hatályos szabályai által biztosított 
rugalmasság legjobb kihasználása. 
COM(2015)0012.

Or. en

Indokolás

Az említett közlemény ismerteti, hogy a stabilitási és növekedési paktum tekintetében a 
Bizottság miként fogja alkalmazni az ESBA-műveletek keretében végzett tagállami 
beruházások bejelentett kedvező megítélését, és ezért az ebben a rendeletben kulcsfontosságú 
hivatkozásként szolgál.

Módosítás 66
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az ESBA finanszírozása sem uniós, 
sem nemzeti szinten nem áshatja alá az 
uniós kutatási, tudományos és fejlesztési 
tevékenységet. Az uniós költségvetésben 
már szereplő olyan pénzeszközök 
felhasználására kell törekedni, amelyek 
jelenleg egyáltalán nem vagy csak kevéssé 
képesek magánberuházásokat vonzani, és 
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csak kis mértékben járulnak hozzá az 
európai vezető szerep eléréséhez szükséges
fokozott versenyképesség és új innovációk 
megvalósításához. 

Or. en

Módosítás 67
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 68
Kaja Kallas

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 69
Evžen Tošenovský, Morten Messerschmidt, Hans-Olaf Henkel, Marek Józef 
Gróbarczyk, Anneleen Van Bossuyt

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 70
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(9) Az uniós beruházási környezet javítását 
a beruházások előtt álló akadályok 
felszámolásával – ennek előfeltételeként 
pedig az Unión belül földrajzi helytől 
függetlenül rendelkezésre álló és igénybe 
vehető finanszírozást biztosító, 
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Stratégiai Beruházási Alap munkája, és 
általánosságban az európai beruházások 
javára válik.

ténylegesen működő tőkepiaci unió 
létrehozásával –, az egységes piac 
megerősítésével és a szabályozás 
kiszámíthatóságának fokozásával kell 
elérni Ez a kiegészítő munka az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap munkája, és 
általánosságban az európai beruházások 
javára válik.

Or. en

Módosítás 71
Anne Sander

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 72
Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Morten Messerschmidt, Marek Józef 
Gróbarczyk, Anneleen Van Bossuyt

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Az ESBA-t a 2014–2020 közötti 
időszakra szóló többéves pénzügyi kereten 
belüli ideiglenes és egyszeri eszközként 
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kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 73
Carlos Zorrinho

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(10) Az ESBA célja kettős: a) hogy 
segítsen az Unión belüli produktív 
beruházások finanszírozási nehézségeinek 
leküzdésében és azok végrehajtásában, és 
b) biztosítsa a finanszírozáshoz való jobb 
hozzáférést a kis- és középvállalkozások és 
a kisebb közepes piaci tőkeértékű 
vállalkozások, továbbá az innovatív kkv-k 
és közepes tőkeértékű vállalkozások 
számára. Európa jelenlegi beruházási 
nehézségeinek leküzdése hozzájárulhat az 
Unió versenyképességének, innovációs 
potenciáljának, gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziójának, valamint energia- és 
erőforrás-hatékonyságának 
megerősítéséhez azzal, hogy áttér a 
fenntartható és körkörös gazdaságra. A 
vállalkozási hálózatok, konzorciumok és 
partnerségek általi intelligens 
beruházások szintén támogathatók 
lehetnének a közös hatékonyság 
regionális, nemzeti és európai szintű 
megerősítése céljából.

Or. en

Módosítás 74
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(10) Az ESBA célja, hogy segítsen az 
Unión belüli átalakító beruházások 
finanszírozási és végrehajtási 
nehézségeinek leküzdésében, és biztosítsa 
a finanszírozáshoz való jobb hozzáférést. A 
cél az, hogy a finanszírozáshoz való jobb 
hozzáférés leginkább a kis- és 
középvállalkozásoknak kedvezzen, többek 
között induló vállalkozások és az 
egyetemekről kinövő hasznosító (spin-off) 
vállalkozások létrehozása céljából.
Helyénvaló a finanszírozáshoz való jobb 
hozzáférés előnyeit a közepes piaci 
tőkeértékű, vagyis legfeljebb 
500 alkalmazottat foglalkoztató 
kisvállalkozásokra is kiterjeszteni. Európa 
jelenlegi beruházási nehézségeinek 
leküzdése hozzájárulhat az Unió gazdasági, 
társadalmi és területi kohéziójának 
megerősítéséhez, valamint támogathatja a 
fenntartható, megújuló energiaforrásokon 
alapuló és körkörös gazdaságra történő 
energia- és erőforrás-hatékonysági 
átállást.

Or. en

Módosítás 75
Martina Werner, Bernd Lange

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az ESBA célja, hogy segítsen az 
Unión belüli produktív beruházások 
finanszírozási és végrehajtási 
nehézségeinek leküzdésében, és biztosítsa 
a finanszírozáshoz való jobb hozzáférést. A 
cél az, hogy a finanszírozáshoz való jobb 
hozzáférés leginkább a kis- és 
középvállalkozásoknak kedvezzen. 

(10) Az ESBA célja, hogy: a) segítsen az 
Unión belüli produktív beruházások 
finanszírozási és végrehajtási 
nehézségeinek leküzdésében, és b) 
biztosítsa a finanszírozáshoz való jobb 
hozzáférést. A cél az, hogy a 
finanszírozáshoz való jobb hozzáférés 
leginkább a kis- és középvállalkozásoknak, 
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Helyénvaló a finanszírozáshoz való jobb 
hozzáférés előnyeit a közepes piaci 
tőkeértékű, vagyis legfeljebb 3000 000 
alkalmazottat foglalkoztató vállalatokra is 
kiterjeszteni. Európa jelenlegi beruházási 
nehézségeinek leküzdése hozzájárulhat az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának megerősítéséhez.

a kisméretű, közepes piaci tőkeértékű 
vállalatoknak, valamint az innovatív kkv-
knak és az innovatív közepes piaci 
tőkeértékű vállalatoknak kedvezzen. 
Helyénvaló a finanszírozáshoz való jobb 
hozzáférés előnyeit a közepes piaci 
tőkeértékű, vagyis legfeljebb 3000 
alkalmazottat foglalkoztató vállalatokra is 
kiterjeszteni. Európa jelenlegi beruházási 
nehézségeinek leküzdése hozzájárulhat az 
Unió versenyképességének, innovációs 
potenciáljának, valamint gazdasági, 
társadalmi és területi kohéziójának 
megerősítéséhez, továbbá a fenntartható 
gazdaságra való áttérés révén az energia-
és erőforrás-hatékonyság javulásához. 
Emellett a kis és innovatív vállalatok 
középpontba helyezése hozzájárulhat a
fenntartható újraiparosításhoz, többek 
között az európai kkv-k globális 
versenyképességének az ipari értéklánc 
digitalizálására irányuló beruházások 
általi fokozása révén.

Or. de

Módosítás 76
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jeppe Kofod, José 
Blanco López, Carlos Zorrinho

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(10) Az ESBA célja kettős: a) hogy 
segítsen az Unión belüli finanszírozási 
nehézségek leküzdésében, valamint az 
innovációvezérelt és produktív 
beruházások végrehajtásában, és b)
biztosítsa a finanszírozáshoz való jobb 
hozzáférést a kis- és középvállalkozások és 
a kisebb közepes piaci tőkeértékű 
vállalkozások, továbbá az innovatív kkv-k 
és közepes tőkeértékű vállalkozások 
számára. Európa jelenlegi beruházási 
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alkalmazottat foglalkoztató vállalatokra is 
kiterjeszteni. Európa jelenlegi beruházási 
nehézségeinek leküzdése hozzájárulhat az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának megerősítéséhez.

nehézségeinek leküzdése hozzájárulhat az 
Unió versenyképességének, innovációs 
potenciáljának, gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziójának, valamint energia- és 
erőforrás-hatékonyságának 
megerősítéséhez azzal, hogy áttér a 
fenntartható és körkörös gazdaságra.

Or. en

Módosítás 77
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(10) Az ESBA célja, hogy segítsen az 
Unión belüli produktív, az európai 
gazdaságnak azonnali lendületet adó
beruházások finanszírozási és végrehajtási 
nehézségeinek leküzdésében, és biztosítsa 
a finanszírozáshoz való jobb hozzáférést. A 
cél az, hogy a finanszírozáshoz való jobb 
hozzáférés leginkább a kis- és 
középvállalkozásoknak, a kisebb közepes 
piaci tőkeértékű vállalkozásoknak és a 
legfeljebb 3 000 alkalmazottat 
foglalkoztató közepes tőkeértékű 
vállalatoknak kedvezzen, de nem 
korlátozható ezekre a vállalattípusokra. 
Európa jelenlegi beruházási nehézségeinek 
leküzdése hozzájárulhat az Európában 
fennálló innovációs szakadék 
megszüntetéséhez, az Unió innovációs 
potenciáljának, versenyképességének, 
gazdasági növekedésének és 
foglalkoztatásának, valamint gazdasági, 
társadalmi és területi kohéziójának
megerősítéséhez.

Or. en
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Indokolás

Egyes projekttípusok – különösen a hosszú távú beruházások és a kutatási és innovációs 
tevékenységek – esetében a kockázatfinanszírozáshoz való hozzáférés hiánya olyan probléma, 
amellyel méretüktől függetlenül valamennyi vállalattípus szembesül. Az ESBA keretében 
rendelkezésre álló pénzügyi eszközök portfóliójának az ESBA révén elérhető 
magánberuházási áttételi hatás maximalizálása érdekében figyelembe kell vennie a különböző 
vállalattípusok eltérő finanszírozási igényeit.

Módosítás 78
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(10) Az ESBA célja, hogy segítsen az 
Unión belüli produktív beruházások 
finanszírozási és végrehajtási 
nehézségeinek leküzdésében, 
megszüntesse az uniós tagállamok között 
jelenleg fennálló beruházási rést, és 
biztosítsa a finanszírozáshoz való jobb 
hozzáférést. A cél az, hogy a 
finanszírozáshoz való jobb hozzáférés 
leginkább a kis- és középvállalkozásoknak, 
elsősorban az innovatív és az induló 
vállalkozásoknak 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
innovációs potenciáljának, gazdasági, 
társadalmi és területi kohéziójának 
megerősítéséhez.

Or. en

Módosítás 79
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt, Anneleen Van 
Bossuyt
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Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 80
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

kiterjeszteni, amennyiben a projektek 
hozzájárulnak a minőségi munkahelyek 
teremtéséhez, az ipari fejlődéshez, 
valamint a társadalmi és környezeti 
fenntarthatósághoz. Európa jelenlegi 
beruházási nehézségeinek leküzdése 
hozzájárulhat az Unió gazdasági, 
társadalmi és területi kohéziójának 
megerősítéséhez.

Or. en

Módosítás 81
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(10) Az ESBA célja, hogy segítsen az 
Unión belüli produktív beruházások 
finanszírozási és végrehajtási 
nehézségeinek leküzdésében, és biztosítsa 
a finanszírozáshoz való jobb hozzáférést, 
valamint minőségi munkahelyek 
teremtése és a – különösen a válság által 
leginkább sújtott – tagállamok termelői 
bázisának szélesítése és fejlesztése révén 
megerősítse a társadalmi és regionális 
kohéziót. A cél az, hogy a finanszírozáshoz 
való jobb hozzáférés leginkább a kis- és 
középvállalkozásoknak kedvezzen. 
Helyénvaló a finanszírozáshoz való jobb 
hozzáférés előnyeit a közepes piaci 
tőkeértékű, vagyis legfeljebb 3 000 
alkalmazottat foglalkoztató vállalatokra is 
kiterjeszteni. Európa jelenlegi beruházási 
nehézségeinek leküzdése hozzájárulhat az 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának megerősítéséhez.

Or. en
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Módosítás 82
Edouard Martin

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(10) Az ESBA célja, hogy segítsen az 
Unión belüli produktív beruházások 
finanszírozási és végrehajtási 
nehézségeinek leküzdésében, és biztosítsa 
a finanszírozáshoz való jobb hozzáférést. A 
cél az, hogy a finanszírozáshoz való jobb 
hozzáférés leginkább a kis- és 
középvállalkozásoknak kedvezzen. 
Megfelelő források rendelkezésre állása 
esetén ugyanakkor helyénvaló lenne a 
finanszírozáshoz való jobb hozzáférés 
előnyeit a közepes piaci tőkeértékű 
vállalatokra is kiterjeszteni. Európa 
jelenlegi beruházási nehézségeinek 
leküzdése hozzájárulhat az Unió gazdasági, 
társadalmi és területi kohéziójának 
megerősítéséhez.

Or. fr

Módosítás 83
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Jerzy 
Buzek, Markus Pieper, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az ESBA célja, hogy segítsen az 
Unión belüli produktív beruházások 
finanszírozási és végrehajtási 
nehézségeinek leküzdésében, és biztosítsa 
a finanszírozáshoz való jobb hozzáférést. A 
cél az, hogy a finanszírozáshoz való jobb 
hozzáférés leginkább a kis- és 
középvállalkozásoknak kedvezzen. 
Helyénvaló a finanszírozáshoz való jobb 

(10) Az ESBA célja, hogy segítsen az 
Unión belüli produktív beruházások 
finanszírozási és végrehajtási 
nehézségeinek leküzdésében, és biztosítsa 
a finanszírozáshoz való jobb hozzáférést. A 
cél az, hogy a finanszírozáshoz való jobb 
hozzáférés leginkább a kis- és 
középvállalkozásoknak kedvezzen. 
Helyénvaló a finanszírozáshoz való jobb 
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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.

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, valamint digitális 
fejlődésének megerősítéséhez.

Or. en

Módosítás 84
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(10) Az ESBA célja, hogy segítsen az 
Unión belüli produktív beruházások 
finanszírozási és végrehajtási 
nehézségeinek leküzdésében, és biztosítsa 
a finanszírozáshoz való jobb hozzáférést. 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, valamint energia- és 
erőforrás-hatékonyságának 
megerősítéséhez azzal, hogy áttér a 
fenntartható, digitális és körkörös 
gazdaságra.

Or. en

Módosítás 85
Pavel Telička, Philippe De Backer
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Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 86
David Borrelli, Dario Tamburrano

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az ESBA célja, hogy segítsen az 
Unión belüli produktív beruházások 
finanszírozási és végrehajtási 
nehézségeinek leküzdésében, és biztosítsa 
a finanszírozáshoz való jobb hozzáférést. A 
cél az, hogy a finanszírozáshoz való jobb 
hozzáférés leginkább a kis- és 
középvállalkozásoknak kedvezzen. 
Helyénvaló a finanszírozáshoz való jobb 
hozzáférés előnyeit a közepes piaci 

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

vállalkozások számára is biztosítani. 
Európa jelenlegi beruházási nehézségeinek 
leküzdése hozzájárulhat az Unió gazdasági, 
társadalmi és területi kohéziójának 
megerősítéséhez, valamint a 2020-ra, 
2030-ra és 2050-re vonatkozó európai 
energetikai és környezetvédelmi 
célkitűzések eléréséhez, az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású, körkörös és a 
megosztáson alapuló gazdaság felé 
történő átmenet felgyorsítása céljából.

Or. it

Módosítás 87
Csaba Molnár

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
– például a fiatalok körében mért 
munkanélküliség csökkentéséhez –
hozzájáruló, magas gazdasági hozzáadott 
értékkel rendelkező stratégiai 
beruházásokat támogat.

Or. en

Módosítás 88
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
az Unió szakpolitikai céljainak eléréséhez 
hozzájáruló, magas gazdasági hozzáadott 

(11) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
az Unió szakpolitikai céljainak, különösen 
a Szerződés 194. cikkében foglaltak
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értékkel rendelkező stratégiai 
beruházásokat támogat.

eléréséhez hozzájáruló, magas gazdasági, 
társadalmi és környezeti hozzáadott 
értékkel rendelkező stratégiai 
beruházásokat támogat. A beruházásoknak 
többek között olyan közös érdekű 
projektekre kell irányulniuk, amelyek 
célja a közlekedési és a távközlési ágazat, 
az energiaipari infrastruktúrák – ezen 
belül a közlekedési és energiaipari 
összeköttetések –, valamint a digitális 
infrastruktúra egységes piacának 
megvalósítása, a megújuló energia 
alkalmazásának kiterjesztése és az 
energia- és erőforrás-hatékonyság 
fejlesztése, az egységes piac 
versenyképességének javítása, továbbá a 
fenntartható fejlődéshez való hozzájárulás 
és az említett ágazatok közötti lehetséges 
szinergiák hasznosítása a város- és 
vidékfejlesztés terén, valamint a szociális 
területeken; a környezeti és természeti 
erőforrások területén; valamint amelyek 
megerősítik az európai tudományos és 
technológiai bázist és elősegítik a 
társadalmi előnyöket, illetve az 
innovációs, kutatási és 
technológiafejlesztési politikákban rejlő 
gazdasági és ipari lehetőségek 
hasznosítását, ideértve a kutatási 
infrastruktúrát, a kísérleti és 
demonstrációs létesítményeket. Az ESBA-
nak elő kell segítenie a finanszírozáshoz 
való hozzáférést, valamint a vállalkozások 
és más szervezetek versenyképességét, 
különös tekintettel a kkv-kra. Az ESBA-
nak hozzá kell járulnia a környezetbarát, 
fenntartható és erőforrás-hatékony 
gazdaságra való áttéréshez és a 
fenntartható munkahelyteremtéshez.

Or. en

Módosítás 89
Marek Józef Gróbarczyk, Evžen Tošenovský
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Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 90
Christian Ehler

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 céljainak1a eléréséhez 
hozzájáruló, magas gazdasági hozzáadott 
értékkel rendelkező stratégiai 
beruházásokat támogat, többek között 
olyan közös érdekű projekteket, amelyek 
célja a közlekedési, a távközlési és az 
energiaipari infrastrukturális ágazat 
egységes piacának megvalósítása, az 
energiaágazat fejlesztése és 
korszerűsítése, versenyképességének 
növelése és az energiaellátás 
biztonságának javítása, valamint amelyek 
fokozzák Európa tudományos és 
technológiai bázisát, támogatják a 
tudományos világ és az ipar közötti 
együttműködést, javítják a kutatási 
eredmények hasznosítását és piaci 
bevezetését, elősegítik a szabadalmazás és 
a technológiaátadás folyamatát, továbbá 
elősegítik a társadalmi előnyöket, 
valamint az innovációs, kutatási és 
technológiafejlesztési politikákban rejlő 
gazdasági és ipari lehetőségek – köztük a 
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kutatási infrastruktúrát, a kísérleti és 
demonstrációs létesítmények –
hasznosítását. Az ESBA-nak elő kell 
segítenie a forráshoz jutást, valamint a 
vállalkozások és más szervezetek 
versenyképességét, különös tekintettel a 
kkv-kra és a közepes tőkeértékű 
vállalkozásokra.

__________________
1a Amint ezt többek között a „Horizont 
2020" kutatási és innovációs 
keretprogram (2014–2020) létrehozásáról 
és az 1982/2006/EK határozat hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 
11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 
104. o.), az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU 
rendelet módosításáról és a 680/2007/EK 
és 67/2010/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 
1316/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet (HL L 348., 2013.12.20., 
129. o.), valamint a vállalkozások és a kis-
és középvállalkozások versenyképességét 
segítő program (COSME) (2014–2020) 
létrehozásáról és az 1639/2006/EK 
határozat hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2013. december 11-i 1287/2013/EU 
európai parlamenti és tanács rendelet (HL 
L 347., 2013.12.20., 33. o.) meghatározza.

Or. en

Indokolás

Az ESBA valamennyi célja tekintetében, többek között a kutatás és a közlekedés területén is 
régóta fennálló, részletesen kidolgozott uniós politikák vannak hatályban. Az ESBA részletes 
céljait illetően nem kell mindent elölről kezdeni – az alapnak a vonatkozó uniós szakpolitikai 
területeken előírt szakpolitikai célok megvalósításához kell hozzájárulnia, többek között 
pénzügyi eszközök biztosításával is.

Módosítás 91
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt
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Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
az Unió szakpolitikai céljainak, például a 
nagyfokú energiabiztonságnak és a jól 
működő egységes digitális piac 
megvalósításának – eléréséhez 
hozzájáruló, magas gazdasági hozzáadott 
értékkel rendelkező stratégiai 
beruházásokat támogat. Az ESBA 
keretében végzett műveleteknek 
összhangban kell állniuk az uniós 
szakpolitikákkal, többek között a kohéziós 
politikával, és ki kell egészíteniük a többi 
vonatkozó uniós pénzügyi eszközt 
(Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz, 
Horizont 2020, COSME, európai 
strukturális és beruházási alapok), 
valamint a többi nemzeti és regionális 
szintű köz- és magánfinanszírozási 
eszközt.

Or. en

Módosítás 92
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 alacsony szén-dioxid-kibocsátású, 
körkörös és megosztáson alapuló 
gazdaságba való átmenet felgyorsítása és
az Unió szakpolitikai céljainak elérése 
érdekében az Európai Unió ellenálló 
képességének növeléséhez hozzájáruló 
stratégiai beruházásokat támogat.

Or. it
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Módosítás 93
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 94
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
az Unió szakpolitikai céljainak eléréséhez
hozzájáruló, magas gazdasági hozzáadott 
értékkel rendelkező stratégiai 
beruházásokat támogat, különösen az 
egységes távközlési, energia-, valamint 
termék- és szolgáltatási piac 
megvalósításának előmozdítása céljából.

Or. en

Módosítás 95
Anne Sander

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
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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 gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójához, valamint az Unió 
szakpolitikai céljainak eléréséhez 
hozzájáruló, magas gazdasági hozzáadott 
értékkel rendelkező stratégiai 
beruházásokat támogat,

Or. fr

Módosítás 96
Kaja Kallas

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
az Unió szakpolitikai céljainak eléréséhez 
hozzájáruló, magas gazdasági hozzáadott 
értékkel rendelkező stratégiai 
beruházásokat támogat. A digitális 
ágazatban kitűzött uniós szakpolitikai 
célok eléréséhez jelentős beruházásokra 
van szükség a szélessávú és digitális 
szolgáltatási infrastruktúra területén, 
ezért az ESBA-nak kiemelt figyelmet kell 
fordítania a távközlési hálózati 
beruházásokra.

Or. en

Módosítás 97
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
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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 
valamely tagállam és az európai 
szomszédságpolitika – ezen belül a
stratégiai partnerség, a bővítési politika, 
valamint az Európai Gazdasági Térség 
vagy az Európai Szabadkereskedelmi 
Társulás – hatálya alá tartozó ország, 
illetve valamely tagállam és az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés II. 
mellékletében foglaltak szerinti 
tengerentúli ország vagy terület közötti
stratégiai beruházásokat támogat. A 
beruházásoknak magas gazdasági és 
társadalmi hozzáadott értéket kell 
biztosítaniuk, elő kell segíteniük a 
minőségi munkahelyek teremtését, a 
fenntartható innovációt, a 
készségfejlesztést és a minőségi 
foglalkoztatást, az egységes piac 
integrációját és megvalósítását, valamint 
az Unió versenyképességének fokozását. 
Az uniós szakpolitikai célkitűzések elérése 
érdekében e stratégiai projekteknek 
részesülniük kell a közberuházások és az 
európai strukturális és beruházási alapok 
által teremtett pozitív externáliák 
előnyeiből.

Or. en

Módosítás 98
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az ESBA által támogatott 
beruházásoknak hozzá kell járulniuk a 
Szerződés 194. cikkének (1) bekezdésében 
szereplő célhoz, különösen az 
energiahatékonyság és az 
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energiamegtakarítás, valamint az új és 
megújuló energiaformák fejlesztése, az 
energiahálózatok összekapcsolása, 
valamint az Európai Tanács 2010. június 
17-i következtetéseiben elfogadott, az Unió 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedést célzó stratégiájának 
előmozdításához; az Unió beruházási 
politikáinak összehangolásának javítása 
érdekében jött létre az 1303/2013/EU 
rendelet a közös stratégiai kerettel együtt, 
hogy előmozdítsa az Unió harmonikus, 
kiegyensúlyozott és fenntartható 
fejlődését. Ezt az integrált megközelítést 
ennek megfelelően kell alkalmazni az 
ESBA által támogatott műveletekre és 
projektekre is.

Or. en

Módosítás 99
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Carlos Zorrinho

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A munkahelyteremtést és 
növekedést célzó Európa 2020 stratégia 
hangsúlyozza, hogy a kutatás és az 
innováció erőteljes és folyamatos 
támogatása megfelelő lendületet ad a 
jövőbeli talpra álláshoz és növekedéshez. 
Az ESBA uniós beruházások támogatása 
terén nyújtott előnyeinek maximalizálása 
érdekében minden projekt vagy művelet 
költségvetésének 10%-át a kutatási és 
innovációs tevékenységekre kell fordítani.

Or. en
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Indokolás

Nagy mennyiségű bizonyíték igazolja a kutatás, az innováció és a gazdasági fejlődés közötti 
összefüggést, ezért az ESBA csak akkor lesz képes teljesíteni stratégiai céljait, ha a rendelet 
biztosítja, hogy a finanszírozandó projektek ténylegesen támogatják a K+I tevékenységeket. 

Módosítás 100
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Figyelembe véve, hogy a 
magánszektorban a legfeljebb 499 
alkalmazottat foglalkoztató kisebb közepes 
piaci tőkeértékű vállalkozások és a 
legfeljebb 3000 alkalmazottat 
foglalkoztató közepes tőkeértékű 
vállalatok a leginnovatívabb 
vállalkozások, amelyek átlagosan több 
szabadalmat, folyamatinnovációt és 
termékinnovációt biztosítanak, valamint 
nagyobb megtérülést érnek el, miközben a 
finanszírozáshoz jutás tekintetében a kkv-
kkal azonos problémákkal küzdenek, az 
ESBA egyes pénzügyi termékeit 
kifejezetten a kisebb közepes piaci 
tőkeértékű vállalkozások és a közepes 
tőkeértékű vállalkozások igényeihez kell 
igazítani. 

Or. en

Indokolás

Egyes projekttípusok – különösen a kutatási és innovációs tevékenységek – esetében a 
kockázatfinanszírozáshoz való hozzáférés hiánya olyan probléma, amellyel méretüktől 
függetlenül valamennyi vállalattípus szembesül. A gazdasági veszteség azonban akkor a 
legnagyobb, amikor az úgynevezett közepes tőkeértékű vállalkozások nem jutnak 
finanszírozáshoz, mivel az uniós kutatás-fejlesztést nyomon követő jelentések tanúsága szerint 
rendszerint ezek alkotják a leginnovatívabb vállalati szegmenst. Az ESBA-portfóliónak kiemelt 
figyelmet kell fordítania e vállalkozások igényeire.
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Módosítás 101
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az európai digitális menetrendről 
szóló bizottsági közlemény 
(COM(2010/245)) és az „Úton a 
prosperáló adatközpontú gazdaság felé” 
című bizottsági közlemény 
(COM(2015/442)) hangsúlyozta, hogy a 
digitális ágazat fontos szerepet játszik a 
fenntartható és magas színvonalú 
gazdasági növekedés elősegítésében, 
valamint hogy biztosítani kell az ágazat 
fejlődéséhez szükséges keretfeltételeket. E 
lehetőség megragadásához arra van 
szükség, hogy külön figyelmet fordítsanak 
a digitális beruházásra és a digitális 
keretfeltételekre: a megadott garanciák 
egy részét a hálózati és készségfejlesztést 
célzó beruházásokra kell előirányozni, 
technikai segítségnyújtást kell biztosítani 
az aggregált digitális fejlesztési projektek 
célzott beruházási platformjának 
létrehozásához és ki kell bővíteni a 
digitális ágazatra irányuló beruházások 
„beruházási záradékát”.

Or. en

Módosítás 102
Roberts Zīle, Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az európai energiabiztonsági 
stratégiáról szóló bizottsági közlemény 
(COM(2014/330)) hangsúlyozta, hogy az 
energiabiztonság javításához a 
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tagállamoknak be kell fejezniük a belső 
energiapiaci jogszabályok átültetését, 
különös tekintettel a szétválasztási 
szabályokra, az arra vonatkozó 
rendelkezést is ideértve, hogy a nem uniós 
szervezetek ellenőrzése alatt álló 
szállításirendszer-üzemeltetőknek az uniós 
szervezetek ellenőrzése alatt álló 
üzemeltetőkkel azonos kötelezettségeket 
kell teljesíteniük; a közelmúlt 
tapasztalatai azonban – amelyek szerint 
bizonyos nem uniós üzemeltetők 
megpróbálják elkerülni az EU területén az 
uniós jogszabályoknak való megfelelést –
szükségessé teszik az irányadó szabályok 
uniós és tagállami szinten történő 
szigorúbb alkalmazását és megerősítését: 
ezt elősegítheti annak előírása, hogy csak 
a gázzal kapcsolatos olyan projektek 
részesülhetnek uniós garanciában, 
amelyeket olyan tagállamokban 
valósítanak meg, ahol a gázinfrastruktúra 
ágazatában végrehajtották a tényleges 
tulajdonjog-szétválasztást.

Or. en

Indokolás

To improve energy security, it is essential to implement the Third Energy Liberalisation 
Package, especially with regard to gas market, and to ensure that gas production and supply 
activities are separated and the existing monopoly networks are unbundled. The recent 
experience of certain non-EU operators seeking to avoid compliance with EU legislation on 
EU territory requires a stricter application and a possible reinforcement of the applicable 
rules at EU and Member State level. This can be facilitated by provision that only those gas 
infrastructure projects that are carried out in gas infrastructure sectors in Member States 
where the effective ownership unbundling is implemented, shall be eligible for the EU 
guarantee.

Módosítás 103
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
11 b preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11b) A Bizottság energiaunióról szóló 
közleménye (COM(2015)0080) 
hangsúlyozza az energiahatékonyság mint 
önálló energiaforrás jelentőségét, és 
egyértelműen kimondja, hogy az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap „lehetőséget 
biztosít az épületfelújítási beruházások 
jelentős növelésére”. E lehetőség 
megragadásához az 
energiahatékonyságra különös figyelmet 
kell fordítani a megadott garanciák 
bizonyos hányadának 
energiahatékonysági célokra való 
elkülönítésével; az aggregált 
energiahatékonysági projektek célzott 
befektetési platformjainak létrehozásához 
biztosított technikai segítségnyújtással; és 
az energiahatékonysági projektek 
„beruházási záradékainak” kibővítésével.

Or. en

Módosítás 104
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11b) Figyelembe véve, hogy az európai 
gazdaságnak azonnali lendületre van 
szüksége, és ezzel egyidejűleg elismerve a 
tagállamok felelősségét a politikai és 
gazdasági szempontból stratégiai 
jelentőségű területeken végrehajtott 
hosszú távú köz- és magánberuházások 
előmozdítása terén, az ESBA-nak a 
hatálybalépésétől számított három éven 
belül valamennyi műveletet el kell 
indítania, előtérbe helyezve azokat a 
tevékenységeket, amelyek egyszerre 
biztosítják az azonnali hatást és a 
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fenntartható gazdasági növekedést, az 
európai hozzáadott érték biztosítása 
mellett.

Or. en

Indokolás

Hangsúlyozni kell, hogy az ESBA azonnali (!) hatást hivatott gyakorolni az európai 
gazdaságra, amit a beruházási hangulat javításával, magánberuházások vonzásával, valamint 
a rövid és középtávú munkahelyteremtés és gazdasági növekedés biztosításával érhet el. Míg a 
beruházásoknak stratégiai távlatokba kell illeszkedniük és összhangban kell állniuk a
versenyképességgel kapcsolatos uniós politikákkal és célokkal, semmiképpen nem 
helyettesíthetik a rendes körülmények között a tagállamok vagy régiók kizárólagos pénzügyi 
felelősségi körébe tartozó közberuházásokat.

Módosítás 105
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
11 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11c) Az ESBA célja teljesítésének 
biztosítása érdekében alapvető fontosságú, 
hogy az ESBA-ból legalább 
5 500 000 000 EUR összeget irányozzanak 
elő EBB-finanszírozásra az EBA számára, 
amelyet kifejezetten a kis- és 
középvállalkozások, a kisebb közepes piaci 
tőkeértékű vállalkozások, valamint az 
innovatív kkv-k és az innovatív közepes 
tőkeértékű projektek javára kell 
felhasználni.

Or. en

Indokolás

Az ESBA-nak nem kell mindent elölről kezdenie. Az elmúlt néhány évben a Horizont 2020 
keretprogram és a COSME program keretében a kkv-kat és kisebb közepes piaci tőkeértékű 
vállalkozásokat támogató számos innovatív pénzügyi eszköz jött létre, amelyek végrehajtása 
jelenleg az EBA keretében zajlik. Ezek az eszközök 1:18-1:28-as multiplikátorhatást érnek el, 
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és a rendelkezésre álló források kétszeresének megfelelő jogosult igénylést fogadnak. A 
garancia egy részét ezért a már meglévő sikeres eszközök forrásainak pótlására és 
kiegészítésére kell felhasználni.

Módosítás 106
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 107
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Markus 
Pieper, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Uniószerte számos kis- és 
középvállalkozás, valamint közepes piaci 
tőkeértékű vállalat szorul segítségre a piaci 
forrásokhoz jutás terén, különös tekintettel 

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

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

Or. en

Módosítás 108
David Borrelli, Dario Tamburrano

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it



PE551.907v01-00 46/181 AM\1053517HU.doc

HU

Módosítás 109
Krišjānis Kariņš, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 110
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Unió-szerte számos kis- és 
középvállalkozás, valamint közepes piaci 
tőkeértékű vállalat szorul segítségre a piaci 
forrásokhoz jutás terén, különös tekintettel 
a nagyobb mértékű kockázattal járó 
beruházásokra. Az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap segíthet ezeknek a 
vállalkozásoknak a tőkehiány leküzdésében 
azáltal, hogy az EBB és az Európai 
Beruházási Alap számára lehetővé teszi 
közvetlen és közvetett tőkeinjekciók 

(12) Unió-szerte és különösen azokban a 
tagállamokban, ahol a kkv-k nehezebben 
jutnak hitelhez, számos kis- és 
középvállalkozás, valamint kis és/vagy 
innovatív közepes piaci tőkeértékű vállalat
szorul segítségre a piaci forrásokhoz jutás 
terén, különös tekintettel a nagyobb 
mértékű kockázattal járó beruházásokra. 
Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
segíthet ezeknek a vállalkozásoknak a 
tőkehiány leküzdésében azáltal, hogy az 
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nyújtását, valamint a garancianyújtást a 
hitelek kiváló minőségű 
értékpapírosításához, és más olyan 
termékekhez, amelyek az ESBA céljainak 
eléréséhez engedélyezettek.

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

Or. en

Módosítás 111
Pavel Telička, Philippe De Backer

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(12) Unió-szerte számos innovatív és 
gyorsan növekvő vállalkozás, közük 
induló vállalkozások szorulnak segítségre 
a piaci forrásokhoz jutás terén, különös 
tekintettel a nagyobb mértékű kockázattal 
járó beruházásokra. Az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap segíthet ezeknek a 
vállalkozásoknak a tőkehiány leküzdésében 
azáltal, hogy az EBB (és adott esetben az 
Európai Beruházási Alap számára) 
lehetővé teszi közvetlen és közvetett 
tőkeinjekciók nyújtását, valamint a 
garancianyújtást a hitelek kiváló minőségű 
értékpapírosításához, és más olyan 
termékekhez, amelyek az ESBA céljainak 
eléréséhez engedélyezettek.

Or. en

Módosítás 112
Christian Ehler, Neena Gill, Pervenche Berès, Martina Dlabajová, Helga Trüpel

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

(12a) Figyelembe véve, hogy az európai 
kreatív iparágak a GDP-hez nyújtott, 550 
milliárd eurót meghaladó hozzáadott érték 
és a 8,3 millió teljes munkaidős álláshely 
biztosításával jelentősen hozzájárulnak az 
uniós gazdasághoz, az ESBA keretében 
nyújtott finanszírozásnak a kreatív és 
kulturális ágazatokba irányuló 
beruházásokat és ezen ágazatok 
növekedését is elő kell segítenie, valamint 
meg kell erősítenie Európai kulturális és 
kreatív iparágait, különösen az induló 
vállalkozásokat, az innovatív kkv-kat és a 
kreatív vállalatokat.

Or. en

Módosítás 113
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Úgy véli, hogy a jövőbeni európai 
energiaunió létrehozásának elsődleges 
feltétele az integrált uniós belső 
energiapiac megvalósítása, amelyhez 
intelligens energiaipari infrastruktúra és 
energetikai összeköttetések kialakítása 
szükséges. Teljes körűen támogatja az 
Európai Tanács 2014. október 24-i 
felhívását, amelynek értelmében mielőbbi 
intézkedésekkel kell biztosítani a meglévő 
villamosenergia-ipari összeköttetések 
10%-ára irányuló minimumcél elérését, 
sürgősen, de legkésőbb 2020-ig és 
legalább azokban a tagállamokban, ahol 
még nem sikerült elérni a belső 
energiapiac minimális szintű 
integrációját; az ESBA-nak a határokon 
átnyúló energiaipari összeköttetések 
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fejlesztéséhez való hozzájárulás révén 
segítséget kell nyújtania ezen uniós 
célkitűzés eléréséhez annak érdekében, 
hogy létrejöhessen egy átlátható, jól 
működő és teljes körűen integrált gáz- és 
villamosenergia-piac.

Or. en

Módosítás 114
David Borrelli, Dario Tamburrano

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Módosítás 115
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az ESBA-nak nem kell mindent elölről kezdenie. Az elmúlt néhány évben a Horizont 2020 
keretprogram és a COSME program keretében kkv-kat és közepes tőkeértékű vállalkozásokat 
támogató innovatív számos pénzügyi eszköz jött létre, amelyek végrehajtása jelenleg zajlik az 
EBA keretében. Ezek az eszközök 1:18-1:28-as multiplikátorhatást érnek el, és a 
rendelkezésre álló források kétszeresének megfelelő jogosult igénylést fogadnak. A garancia 
egy részét ezért a már meglévő sikeres eszközök forrásainak pótlására és kiegészítésére kell 
felhasználni.

Módosítás 116
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

(a továbbiakban: EBA) és az EBB-n
keresztül lehet végrehajtani, az EBA e 
tevékenységekkel kapcsolatos 
tapasztalatainak kihasználása érdekében.

Or. en

Módosítás 117
Csaba Molnár

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 118
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(14) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
magas társadalmi, környezeti és gazdasági 
hozzáadott értéket teremtő projekteket 
céloz meg. Az ESBA mindenekelőtt az 
uniós éghajlat- és energiapolitikai célok 
elérését támogató, a tisztességes és helyi 
munkahelyek teremtését előmozdító, a 
környezeti fenntarthatóságot, a gazdasági 
alkalmazkodó képességet és a hosszú távú 
versenyképességet javító projektekre 
irányul. Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alap az egyedi projektek igényeinek 
legjobb kielégítése érdekében a pénzügyi 
termékek széles körét támogatja, többek 
között a saját tőkét, az idegen tőkét vagy a 
garanciákat. A termékek ezen széles köre 
lehetővé teszi az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap számára, hogy 
alkalmazkodjon a piaci igényekhez, 
mindemellett ösztönzi a projektekben a 
magánberuházást. Az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap nem helyettesítheti a 
magánpiaci finanszírozást, hanem a piac 
hiányosságait kezelve mozgósítania kell a 
magánfinanszírozást, a közpénzek 
leghatékonyabb és stratégiai 
felhasználásának biztosítása érdekében. Az 
állami támogatásokra vonatkozó elvekkel 
való összhang előírása hozzájárul a 
hatékony és stratégiai felhasználáshoz.

Or. en

Módosítás 119
Martina Werner, Bernd Lange
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Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(14) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
magas társadalmi, fenntartható és 
gazdasági hozzáadott értéket teremtő 
projekteket céloz meg. Az ESBA 
mindenekelőtt a fenntartható helyi 
munkahelyteremtést, a hosszú távú 
fenntartható növekedést és a 
versenyképességet előmozdító projektekre 
irányul, amelyek segítenek elérni az EU 
éghajlati és energetikai céljait. A 
projektek kiválasztásánál figyelembe lehet 
venni a bevált projektek és 
kezdeményezések végrehajtásánál szerzett 
tapasztalatokat, köztük az ELENA 
(Európai helyi energiahatékonysági 
támogatás) és az EEEF (Európai 
Energiahatékonysági Alap) 
energiahatékonysági projektjei, illetve a 
feldolgozóipar digitalizálásával 
kapcsolatos „A jövő gyárai” (Factories of 
the Future) köz-magán társulás 
tekintetében szerzett tapasztalatokat. Az 
Európai Stratégiai Beruházási Alap az 
egyedi projektek igényeinek legjobb 
kielégítése érdekében a pénzügyi termékek 
széles körét támogatja, többek között a 
saját tőkét, az idegen tőkét vagy a 
garanciákat. A termékek ezen széles köre 
lehetővé teszi az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap számára, hogy 
alkalmazkodjon a piaci igényekhez, 
mindemellett ösztönzi a projektekben a 
magánberuházást. Az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap nem helyettesítheti a 
magánpiaci finanszírozást, hanem a piac 
hiányosságait kezelve mozgósítania kell a 
magánfinanszírozást, a közpénzek 
leghatékonyabb és stratégiai 
felhasználásának biztosítása érdekében. Az 
állami támogatásokra vonatkozó elvekkel 
való összhang előírása hozzájárul a 
hatékony és stratégiai felhasználáshoz.
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Módosítás 120
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Markus 
Pieper

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 121
Gunnar Hökmark
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Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(14) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
magas társadalmi és gazdasági értéket 
teremtő és a beruházások nagy 
megtérülési valószínűségével jellemzett 
projekteket céloz meg a fenntarthatóság és 
annak biztosítása érdekében, hogy az 
uniós finanszírozást garanciák 
nyújtásához, ne pedig veszteségek 
fedezésére használják fel. Az ESBA 
mindenekelőtt a munkahelyteremtést, a 
hosszú távú növekedést és a 
versenyképességet előmozdító projektekre 
irányul. Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alap az egyedi projektek igényeinek 
legjobb kielégítése érdekében a pénzügyi
termékek széles körét támogatja, többek 
között a saját tőkét, az idegen tőkét vagy a 
garanciákat. A termékek ezen széles köre 
lehetővé teszi az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap számára, hogy 
alkalmazkodjon a piaci igényekhez, 
mindemellett ösztönzi a projektekben a 
magánberuházást. Az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap nem helyettesítheti a 
magánpiaci finanszírozást, hanem a piac 
hiányosságait kezelve mozgósítania kell a 
magánfinanszírozást, a közpénzek 
leghatékonyabb és stratégiai 
felhasználásának biztosítása érdekében. Az 
állami támogatásokra vonatkozó elvekkel 
való összhang előírása hozzájárul a 
hatékony és stratégiai felhasználáshoz.

Or. en

Módosítás 122
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 123
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

mindenekelőtt olyan projektekre irányul, 
amelyek fenntartható munkahelyeket 
teremtenek és előmozdítják a rövid, közép-
és hosszú távú növekedést és a 
versenyképességet, többek között 
innováció, valamint a technológia 
fejlesztése és terjesztése révén. Az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap az egyedi 
projektek igényeinek legjobb kielégítése 
érdekében a pénzügyi termékek széles 
körét támogatja, többek között a saját 
tőkét, a kvázi sajáttőkét, az idegen tőkét 
vagy a garanciákat. A termékek ezen széles 
köre lehetővé teszi az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap számára, hogy 
alkalmazkodjon a piaci igényekhez, 
mindemellett ösztönzi a projektekben a 
magánberuházást. Az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap nem helyettesítheti, és 
nem szoríthatja ki a piaci alapú 
magánfinanszírozást vagy a regionális és 
nemzeti fejlesztési bankok által kínált 
termékeket, hanem a piac hiányosságait 
kezelve mozgósítania kell a 
magánfinanszírozást, a közpénzek 
leghatékonyabb, stratégiai 
felhasználásának biztosítása érdekében. Az 
állami támogatásokra vonatkozó elvekkel 
való összhang előírása hozzájárul a 
hatékony és stratégiai felhasználáshoz.

Or. en

Indokolás

A hozzáadott érték és az addicionalitás az ESBA működésének központi feltételei – ezek 
biztosítása nélkül az alap regionális vagy nemzeti szinten nyújtott érdemi pénzügyi támogatási 
intézkedéseket fog kiszorítani kizárólag a brüsszeli látszatpolitizálás jegyében. Ezt 
mindenképpen el kellene kerülni.

Módosítás 124
Edouard Martin

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(14) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
magas társadalmi és gazdasági értéket 
teremtő projekteket céloz meg. 
Amennyiben az ESBA katalizátorhatása 
közpénzeken alapul, indokolt és 
szükséges, hogy az így támogatott 
projektek ne csak az azokat közvetlenül 
megvalósító szereplők, hanem a helyi 
közösség javát szolgálják (legyen szó akár 
foglalkoztatási, környezetvédelmi vagy 
területrendezési szempontokról). Az 
ESBA mindenekelőtt a 
munkahelyteremtést, a hosszú távú 
növekedést és a versenyképességet 
előmozdító projektekre irányul. Az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap az egyedi 
projektek igényeinek legjobb kielégítése 
érdekében a pénzügyi termékek széles 
körét támogatja, többek között a saját 
tőkét, az idegen tőkét vagy a garanciákat. 
A termékek ezen széles köre lehetővé teszi 
az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
számára, hogy alkalmazkodjon a piaci 
igényekhez, mindemellett ösztönzi a 
projektekben a magánberuházást. Az 
Európai Stratégiai Beruházási Alap nem 
helyettesítheti a magánpiaci finanszírozást, 
hanem a piac hiányosságait kezelve 
mozgósítania kell a magánfinanszírozást, a 
közpénzek leghatékonyabb és stratégiai 
felhasználásának biztosítása érdekében. Az 
állami támogatásokra vonatkozó elvekkel 
való összhang előírása hozzájárul a 
hatékony és stratégiai szemléletű 
felhasználáshoz.

Or. fr

Módosítás 125
David Borrelli, Dario Tamburrano

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(14) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
magas társadalmi és gazdasági értéket 
teremtő projekteket céloz meg. Az ESBA 
mindenekelőtt a munkahelyteremtést és a 
versenyképességet előmozdító és az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású, 
körkörös és megosztáson alapuló 
gazdaságba való átmenet felgyorsítása 
érdekében az Unió ellenálló-képességét 
növelő projektekre irányul. Az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap az egyedi 
projektek igényeinek legjobb kielégítése 
érdekében a pénzügyi termékek széles 
körét támogatja, többek között a saját 
tőkét, az idegen tőkét vagy a garanciákat. 
A termékek e széles köre lehetővé teszi az 
Európai Stratégiai Beruházási Alap 
számára, hogy alkalmazkodjon a piaci 
igényekhez, mindemellett ösztönzi a 
projektekben a magánberuházást. Az 
Európai Stratégiai Beruházási Alap nem 
helyettesítheti a magánpiaci finanszírozást, 
hanem a piac hiányosságait kezelve 
mozgósítania kell a magánfinanszírozást, a 
közpénzek leghatékonyabb és stratégiai 
felhasználásának biztosítása érdekében. Az 
állami támogatásokra vonatkozó európai 
energetikai és környezetvédelmi 
iránymutatásokkal való összhang előírása 
hozzájárul a hatékony és stratégiai 
felhasználáshoz.

Or. it

Módosítás 126
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

magas társadalmi, fenntartható és 
gazdasági hozzáadott értéket teremtő 
projekteket céloz meg. Az ESBA 
mindenekelőtt a fenntartható minőségi
munkahelyteremtést, a hosszú távú 
fenntartható növekedést és a 
versenyképességet előmozdító projektekre 
irányul, amelyek segítenek elérni az EU 
éghajlat- és energiapolitikai, valamint 
digitális menetrendben foglalt céljait. Az 
Európai Stratégiai Beruházási Alap az 
egyedi projektek igényeinek legjobb 
kielégítése érdekében a pénzügyi termékek 
széles körét támogatja, többek között a 
saját tőkét, az idegen tőkét vagy a 
garanciákat. A termékek ezen széles köre 
lehetővé teszi az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap számára, hogy 
alkalmazkodjon a piaci igényekhez, 
mindemellett ösztönzi a projektekben a 
magánberuházást. Az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap nem helyettesítheti a 
magánpiaci finanszírozást, hanem a piac 
hiányosságait kezelve és az EBB által 
rendszerint finanszírozottaknál magasabb 
kockázati együtthatóval rendelkező 
projektekre összpontosítva mozgósítania 
kell a magánfinanszírozást, a közpénzek 
leghatékonyabb és stratégiai 
felhasználásának biztosítása érdekében. Az 
állami támogatásokra vonatkozó elvekkel 
való összhang előírása hozzájárul a 
hatékony és stratégiai felhasználáshoz.

Or. en

Módosítás 127
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

magas társadalmi és gazdasági értéket 
teremtő projekteket céloz meg. Az ESBA 
mindenekelőtt a munkahelyteremtést, a 
hosszú távú növekedést és a 
versenyképességet előmozdító projektekre 
irányul. Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alap nem helyettesítheti a magánpiaci 
finanszírozást.

Or. en

Módosítás 128
Anne Sander

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

körét támogatja, többek között a saját 
tőkét, az idegen tőkét vagy a garanciákat. 
A termékek ezen széles köre lehetővé teszi 
az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
számára, hogy alkalmazkodjon a piaci 
igényekhez, mindemellett ösztönzi a 
projektekben a magánberuházást. Az 
Európai Stratégiai Beruházási Alap nem 
helyettesítheti a magánpiaci finanszírozást, 
hanem a piac hiányosságait kezelve 
mozgósítania kell a magánfinanszírozást, a 
közpénzek leghatékonyabb és stratégiai 
felhasználásának biztosítása érdekében. Az 
állami támogatásokra vonatkozó elvekkel 
való összhang előírása hozzájárul a 
hatékony és stratégiai szemléletű 
felhasználáshoz.

Or. fr

Módosítás 129
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Theresa Griffin

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Az ESBA-támogatásra jogosult 
projektek kiválasztása során külön 
figyelmet kell fordítani az 
energiahatékonyságra; az energiatermelő 
vagy energiaszállító projektekre vonatkozó 
döntéshozatal során mérlegelni kell, hogy 
helyettük az ellátásbiztonsági célok nem 
érhetők-e el fenntarthatóbb és 
költséghatékonyabb módon, az energia 
iránti keresletnek az energiahatékonyság 
növelése vagy keresletoldali 
válaszintézkedések révén történő 
csökkentésével; erre annak biztosítása 
érdekében van szükség, hogy az 
energiahatékonysági projektek egyenlő 
feltételekkel – többek között egyenlő 
költség-haszon elemzési feltételekkel –
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versenyezzenek azokkal a projektekkel, 
amelyek az energiaellátás növelését vagy 
új infrastruktúra fejlesztését célozzák 
meg;

Or. en

Indokolás

Az energiaunióról szóló, „A stabil és alkalmazkodóképes energiaunió és az előretekintő 
éghajlat-politika keretstratégiája” című, 2015. február 25-i COM(2015) 0080 bizottsági 
közlemény hangsúlyozza, hogy „alapvetően újra kell gondolnunk az energiahatékonyság 
kérdését, és azt önálló energiaforrásként kell kezelnünk, amelynek értéke a megtakarított 
energia értékének felel meg. A piacszerkezeti felülvizsgálat keretében a Bizottság biztosítani 
fogja, hogy az energiahatékonyság és a keresletoldali reagálási mechanizmusok a termelési 
kapacitással azonos fontosságot kapjanak.”

Módosítás 130
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Az ESBA-támogatásra jogosult 
projektek kiválasztása során külön 
figyelmet kell fordítani az 
energiahatékonyságra; az energiatermelő 
vagy energiaszállító projektekre vonatkozó 
döntéshozatal során mérlegelni kell, hogy 
helyettük az ellátásbiztonsági célok nem 
érhetők-e el fenntarthatóbb és 
költséghatékonyabb módon, az energia 
iránti kereslet csökkentésével vagy az 
energiahatékonyság növelésével; erre 
annak biztosítása érdekében van szükség, 
hogy az energiahatékonysági projektek 
egyenlő feltételekkel versenyezzenek 
azokkal a projektekkel, amelyek az 
energiaellátás növelését vagy új 
infrastruktúra fejlesztését célozzák meg;

Or. en



PE551.907v01-00 64/181 AM\1053517HU.doc

HU

Módosítás 131
Sorin Moisă

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Az ESBA-nak támogatnia kell a 
projektek Unión belüli kiegyensúlyozott 
elosztását, elkerülve az egy adott 
ágazatban vagy földrajzi területen 
kialakuló koncentrációt.

Or. ro

Módosítás 132
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Az ESBA-támogatásra jogosult 
projektek kiválasztásakor az 
energiahatékonysági és keresletoldali 
válaszintézkedéseket célzó projekteket a 
költség-haszon elemzés tekintetében az 
energiaellátási projektekkel egyenlő 
feltételek szerint kell kezelni.

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottság „A stabil és alkalmazkodóképes energiaunió és az előretekintő éghajlat-
politika keretstratégiája” című közleménye hangsúlyozza, hogy az energiahatékonyságot 
önálló energiaforrásként kell kezelni. A piacszerkezeti felülvizsgálat keretében a Bizottság 
biztosítani fogja, hogy az energiahatékonyság és a keresletoldali reagálási mechanizmusok a 
termelési kapacitással azonos fontosságot kapjanak.
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Módosítás 133
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Az ESBA-támogatásra jogosult 
projektek kiválasztása során külön 
figyelmet kell fordítani az 
energiahatékonyságra és a digitális 
megoldásokra; a projektekre vonatkozó 
döntéshozatal során mérlegelni kell, hogy 
helyettük az ellátásbiztonsági célok nem 
érhetők-e el fenntarthatóbb és 
költséghatékonyabb módon, az új digitális 
technológiák és az IKT alkalmazásával; 
erre annak biztosítása érdekében van 
szükség, hogy a projektek egyenlő 
feltételekkel versenyezzenek azokkal a 
projektekkel, amelyek az energiaellátás 
növelését vagy új infrastruktúra 
fejlesztését célozzák meg.

Or. en

Módosítás 134
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(15) A meglévő műveletek kiegészítése 
érdekében az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap az egész Unióban 
finanszíroz majd projekteket, többek között 
a válság által leginkább érintett 
országokban. Az Európai Stratégiai 
Beruházási Alapot csak akkor lehet 
igénybe venni, ha más forrásokból nem áll 
rendelkezésre ésszerű feltételek mellett 
finanszírozás.
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mellett finanszírozás.

Or. it

Módosítás 135
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Carlos Zorrinho

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A kutatási, technológiafejlesztési és innovációs tevékenységek szabad versenypiacon történő 
finanszírozása nehézségekbe ütközik, mivel e tevékenységek több olyan tulajdonsággal bírnak, 
amelyek miatt a vonatkozó beruházások különböznek a szokásos beruházásoktól (ilyen az 
eredménnyel kapcsolatos bizonytalanság mértéke és az, hogy a K+F kiadások nagy aránya a 
humán tőkében összpontosul). Ennélfogva az Európa 2020 stratégia kutatás-fejlesztési, illetve 
innovációs céljainak elérését veszélyeztető beruházási hiány leküzdése érdekében a kutatási, 
fejlesztési és innovációs projektekre vonatkozóan magasabb kockázati profilt kell bevezetni.

Módosítás 136
Béla Kovács
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Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 137
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en



PE551.907v01-00 68/181 AM\1053517HU.doc

HU

Módosítás 138
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 139
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A hozzáadott érték és az addicionalitás az ESBA működésének központi feltételei – ezek 
biztosítása nélkül az alap regionális vagy nemzeti szinten nyújtott érdemi pénzügyi támogatási 
intézkedéseket fog kiszorítani kizárólag a brüsszeli látszatpolitizálás jegyében. Ezt 
mindenképpen el kellene kerülni.

Módosítás 140
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(15) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
a meglévő EBB- és uniós eszközöknél 
magasabb kockázat-megtérülés profillal 
rendelkező projekteket támogat, hogy 
kiegészítse a meglévő műveleteket. Az 
ESBA az egész Unióban finanszíroz majd 
projekteket, többek között a válság által 
leginkább érintett országokban. Az Európai 
Stratégiai Beruházási Alapot csak akkor 
lehet igénybe venni, ha más forrásokból 
nem áll rendelkezésre finanszírozás, és ha 
igazolható, hogy a beruházások az állami 
beruházások és szolgáltatások javítása, 
minőségi munkahelyek teremtése, 
valamint a – különösen a válság által 
leginkább sújtott – tagállamok termelői 
bázisának fejlesztése és szélesítése révén 
kedvezően befolyásolják a társadalmi és 
regionális kohéziót.

Or. en
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Módosítás 141
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(15) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
a meglévő EBB- és uniós eszközöknél 
magasabb kockázat-megtérülés profillal 
rendelkező projekteket támogat, és ezek 
kockázatosabb részét finanszírozza, hogy 
kiegészítse a meglévő műveleteket. Az 
ESBA arra törekszik, hogy az Unió 
egészében végrehajtott projektek 
finanszírozása során beruházási politikái 
keretében figyelembe vegye az 
addicionalitás és a magas kockázati 
besorolás kritériumait, különösen 
azokban az országokban, ahol a 
beruházások GDP-százalékban mért 
aránya jelentősen csökkent. Az Európai 
Stratégiai Beruházási Alapot csak akkor 
lehet igénybe venni, ha más forrásokból 
nem áll rendelkezésre finanszírozás.

Or. en

Módosítás 142
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A piaci alapú ösztönzőknek és az 
ESBA által nyújtott addicionalitásnak 
biztosítania kell, hogy az ESBA, 
különösen a jelentős beruházási igények 
kezelése érdekében társadalmilag és 
gazdaságilag életképes, például a 
megújuló energiával kapcsolatos vagy 
energiahatékonysági projekteket célozzon, 
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anélkül, hogy a forrásokat előre 
felosztaná különböző ágazatok, illetve 
régiók között. A kevésbé fejlett pénzügyi 
piacokkal rendelkező tagállamok esetében 
megfelelő technikai segítséget kell 
nyújtani annak biztosítása érdekében, 
hogy ennek a rendeletnek az általános 
céljai megvalósíthatók legyenek. 
Ugyanakkor lehetővé kell tenni, hogy az 
ESBA környezetkímélő projekteket tudjon 
támogatni, és a magas növekedési 
potenciálú iparágak és technológiák
javára tudjon válni.

Or. en

Módosítás 143
Béla Kovács

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Az ESBA-nak pontosan meg kell 
határoznia, hogy melyek a pénzügyi 
segítségnyújtás „ésszerű feltételei”.

Or. en

Módosítás 144
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A piaci alapú ösztönzőknek és az 
ESBA által nyújtott addicionalitásnak 
biztosítania kell, hogy az ESBA, 
különösen a jelentős beruházási igények, 
illetve piaci hiányosságok kezelése 
érdekében társadalmilag és gazdaságilag 
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életképes projekteket célozzon, anélkül, 
hogy a forrásokat előre felosztaná 
különböző ágazatok, illetve régiók között. 
A kevésbé fejlett pénzügyi piacokkal 
rendelkező tagállamok esetében megfelelő 
technikai segítséget kell nyújtani annak 
biztosítása érdekében, hogy ennek a 
rendeletnek az általános céljai 
megvalósíthatók legyenek.

Or. en

Indokolás

Noha az ESBA által támogatott projektek Európán belüli földrajzi egyensúlyának 
megteremtése érdekében mellőzni kell jogosultsági kritériumok vagy politikai célok előírását, 
a technikai segítségnyújtást olyan régiók és tagállamok részére kell biztosítani, amelyek 
pénzügyi piacai a legrosszabb állapotban vannak, ugyanis ez szavatolja, hogy a meglévő 
jogosult projektjavaslatok hozzáférjenek az ESBA-portfólióhoz. 

Módosítás 145
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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, ugyanakkor a piaci bevezetés 
terén akadályokkal küzdő beruházásokra 
irányul. Mindemellett olyan piacközeli 
innovációkat céloz, ahol a „halál 
völgyének” nevezett kritikus időszak 
áthidalásához további támogatásra van 
szükség, és amelyek bizonyos mértékben 
magukban foglalhatnak indokolt 
kockázatokat, ugyanakkor megfelelnek az 
Európai Stratégiai Beruházási Alap általi 
finanszírozás különleges 
követelményeinek.

Or. en
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Módosítás 146
Christian Ehler

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 és az ESBA termékportfóliója 
által kínált feltételek mellett jövedelmező
beruházásokra irányul. Az ESBA keretében 
az átlagos projektkockázatnak 
magasabbnak kell lennie, mint az EU-ban 
elérhető más beruházási portfóliók 
esetében.

Or. en

Indokolás

A hozzáadott érték és az addicionalitás az ESBA működésének központi feltételei – ezek 
biztosítása nélkül az alap regionális vagy nemzeti szinten nyújtott érdemi pénzügyi támogatási 
intézkedéseket fog kiszorítani kizárólag a brüsszeli látszatpolitizálás jegyében. Ezt 
mindenképpen el kellene kerülni. Az ESBA hozzáadott értéke túlnyomórészt a magasabb 
átlagos kockázati portfólióból ered. 

Módosítás 147
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Az ESBA-nak megfelelő irányítási 
struktúrával kell rendelkeznie, amelynek 
funkciója igazodik ahhoz a kizárólagos 
célhoz, hogy biztosítani kell az uniós 
garancia megfelelő felhasználását. Az 
irányítási struktúra az 
irányítóbizottságból, az ügyvezető 
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igazgatóból és a beruházási bizottságból 
áll. Nem avatkozhat be az EBB 
döntéshozatalába és nem gyakorolhat 
befolyást arra, valamint nem lehet az EBB 
irányító szerveinek helyettesítője. Az 
ügyvezető igazgató felelős az ESBA napi 
szintű irányításáért, valamint neki kell 
elvégeznie a beruházási bizottság 
üléseinek előkészítéséhez szükséges 
munkát.

Or. en

Módosítás 148
Béla Kovács

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Pénzügyi forrásainak méltányos 
elosztása érdekében az ESBA-nak 
pontosan meg kell határoznia, hogy 
melyek a pénzügyi segítségnyújtás 
„ésszerű feltételei”, valamint hogy mely 
tényezők befolyásolják a megfelelő 
kockázat mértékét.

Or. en

Módosítás 149
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Az ESBA-nak megfelelő irányítási 
struktúrával kell rendelkeznie, amelynek 
funkciója igazodik ahhoz a kizárólagos 
célhoz, hogy biztosítani kell az uniós 
garancia megfelelő módon történő 
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nyújtását. Az irányítási struktúra az 
irányítóbizottságból, az ügyvezető 
igazgatóból és a beruházási bizottságból 
áll. Nem avatkozhat be az EBB 
döntéshozatalába és nem gyakorolhat 
befolyást arra, valamint nem lehet az EBB 
irányító szerveinek helyettesítője. Az 
irányítóbizottságnak kell meghatároznia 
azokat a beruházási iránymutatásokat, 
amelyek alapján a beruházási bizottság 
dönt az uniós garancia nyújtásáról, az 
ebben a rendeletben meghatározott 
célokkal összhangban. Az ügyvezető 
igazgató felelős az ESBA napi szintű 
irányításáért, valamint neki kell 
elvégeznie a beruházási bizottság 
üléseinek előkészítéséhez szükséges 
munkát.

Or. en

Indokolás

A szöveget ki kell egészíteni a leendő irányítási struktúrát ismertető preambulumbekezdéssel.

Módosítás 150
Edouard Martin

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A holtteher-hatás elkerülése 
érdekében figyelmeztető mechanizmust 
kell életbe léptetni, amelynek segítségével 
a helyszínről jelezhetők az esetleges 
kapcsolódó visszaélések. Az EGSZB és a 
Régiók Bizottsága e tekintetben kiválóan 
alkalmas lehet a munkavállalók, illetve a 
helyi közösségek által küldött jelentések
fogadására.

Or. fr
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Módosítás 151
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 152
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Jerzy Buzek, Markus 
Pieper, Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 153
Kaja Kallas

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
támogatásának infrastrukturális és 
nagyszabású közepes tőkeértékű 
projektekhez való felhasználásáról egy 
beruházási bizottság dönt. A beruházási 
bizottság a beruházási projektek területein 
járatos és tapasztalt független szakértőkből 
áll. A beruházási bizottság elszámoltatható 
az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
irányítóbizottsága felé, amely felügyeli az 
Európai Stratégiai Beruházási Alap 
célkitűzéseinek teljesülését. Az EBA 
tapasztalatának tényleges kihasználása 
érdekében az Európai Stratégiai Beruházási 

(17) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
támogatásának infrastrukturális és 
nagyszabású közepes tőkeértékű 
projektekhez való felhasználásáról egy 
beruházási bizottság dönt. A beruházási 
bizottság a projektstrukturálás és 
projektfinanszírozás, a beruházási 
projektek és az egyes ágazatok, úgymint a 
kutatás és fejlesztés, az energia, a 
közlekedés és az IKT területein járatos és 
tapasztalt független szakértőkből áll. A 
beruházási bizottság elszámoltatható az 
Európai Stratégiai Beruházási Alap 
irányítóbizottsága felé, amely felügyeli az 
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Alap támogatja az EBA finanszírozását, 
hogy az EBA egyéni projektekbe 
kezdhessen a kis- és középvállalkozások, 
valamint a kisméretű közepes piaci 
tőkeértékű vállalatok terén.

Európai Stratégiai Beruházási Alap 
célkitűzéseinek teljesülését. Az EBA 
tapasztalatának tényleges kihasználása 
érdekében az Európai Stratégiai Beruházási 
Alap támogatja az EBA finanszírozását, 
hogy az EBA egyéni projektekbe 
kezdhessen a kis- és középvállalkozások,
valamint a kisméretű közepes piaci 
tőkeértékű vállalatok terén.

Or. en

Módosítás 154
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 155
David Borrelli, Dario Tamburrano

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(17) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
támogatásának infrastrukturális és 
nagyszabású közepes tőkeértékű 
projektekhez való felhasználásáról egy 
beruházási bizottság dönt. A beruházási 
bizottság a beruházási projektek területein 
és a rendeletben meghatározott ágazati 
területeken járatos és tapasztalt független 
szakértőkből áll, akiknek kinevezését az 
Európai Parlament hagyja jóvá a jelöltek 
meghallgatását követően. A beruházási 
bizottság elszámoltatható az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap 
irányítóbizottsága felé, amely felügyeli az 
Európai Stratégiai Beruházási Alap 
célkitűzéseinek teljesülését. Az EBA 
tapasztalatának tényleges kihasználása 
érdekében az Európai Stratégiai Beruházási 
Alap támogatja az EBA finanszírozását, 
hogy az EBA egyéni projektekbe 
kezdhessen a kis- és középvállalkozások, 
valamint az innovatív induló vállalkozások
terén.

Or. it

Módosítás 156
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(17) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
támogatásának infrastrukturális és 
nagyszabású közepes tőkeértékű 
projektekhez való felhasználásáról egy 
beruházási bizottság dönt. A beruházási 
bizottság a beruházási projektek területein 
járatos és tapasztalt független szakértőkből 
áll. A beruházási bizottság elszámoltatható 
az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
irányítóbizottsága felé, amely felügyeli az 
Európai Stratégiai Beruházási Alap 
célkitűzéseinek teljesülését. Az EBA 
tapasztalatának tényleges kihasználása 
érdekében az Európai Stratégiai Beruházási 
Alap támogatja az EBA finanszírozását, 
hogy az EBA egyéni projektekbe 
kezdhessen a kis- és középvállalkozások, 
valamint a kisméretű közepes piaci 
tőkeértékű vállalatok terén. A beruházási 
bizottságnak döntéseit mindennemű 
indokolatlan befolyástól mentesen kell 
meghoznia, ez szavatolja ugyanis a 
bizottság teljes körű függetlenségét, amely 
a befektetői bizalom megőrzésének záloga. 

Or. en

Módosítás 157
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

valamint a környezetvédelem területén 
jártas és a tudományos közösséget 
képviselő – független szakértőkből áll. A 
beruházási bizottság elszámoltatható az 
Európai Stratégiai Beruházási Alap 
irányítóbizottsága felé, amely felügyeli az 
Európai Stratégiai Beruházási Alap 
célkitűzéseinek teljesülését. Az EBA 
tapasztalatának tényleges kihasználása 
érdekében az Európai Stratégiai Beruházási 
Alap támogatja az EBA finanszírozását, 
hogy az EBA egyéni projektekbe 
kezdhessen a mikro-, kis- és 
középvállalkozások, valamint a kisméretű 
közepes piaci tőkeértékű vállalatok terén.

Or. pt

Módosítás 158
Sorin Moisă

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Az irányítóbizottságnak a 
beruházások Unió-szerte kiegyensúlyozott 
elosztásának biztosítása céljából átlátható 
kritériumokat kell meghatároznia a 
projektportfolió összeállítására és ezt 
követően a finanszírozásra jogosult 
projektek kiválasztására vonatkozóan.

Or. ro

Módosítás 159
Kaja Kallas

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

(17a) Az irányítóbizottság és a beruházási 
bizottság átláthatóságának, 
elszámoltathatóságának és 
függetlenségének céljából az 
összeférhetetlenség megelőzésére szolgáló 
rendszert kell elfogadni és végrehajtani.

Or. en

Módosítás 160
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Az e rendeletben megállapított célok 
teljesítésének és a projektek Unión belüli 
széles körű földrajzi kiterjedése 
megvalósításának biztosítása érdekében 
technikai segítséget kell nyújtani azon 
tagállamok részére, amelyek tőkepiacai a 
többi tagállamhoz képest kevésbé fejlettek.

Or. en

Módosítás 161
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Annak érdekében, hogy az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap támogatni tudja 
a beruházásokat, az Unió 
16 000 000 000 EUR-nak megfelelő 
összegű garanciát nyújt. Portfolióalapú 
nyújtás esetén a garanciafedezet az eszköz 

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

típusától függően (idegen tőke, saját tőke 
vagy garancia) felső korlátot kap, a 
fennálló kötelezettségvállalások portfóliója 
volumenének százalékos arányában. A 
várakozások szerint, ha a garancia az EBB 
által nyújtandó 5 000 000 000 EUR-val 
társul, az Európai Stratégiai Beruházási 
Alap támogatásával 60 800 000 000 EUR 
értékű további beruházás jöhet létre az 
EBB-nél és az EBA-nál. Az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap által biztosított 
60 800 000 000 EUR támogatási összeg
várhatóan összesen legalább
315 000 000 000 EUR értékű beruházást 
generál az Unióban az e rendelet 
hatálybalépésétől számított három éves 
időszakon belül. A garancialehívás nélkül 
teljesülő projektekhez kapcsolódó 
garanciák rendelkezésre állnak új
műveleteknek a garancia igénybevételére 
előirányzott időszakban történő
támogatásához.

Or. en

Indokolás

Tekintettel arra, hogy az európai beruházási környezetnek azonnali lendületre van szüksége, 
nem szabad késlekedni az ESBA keretébe tartozó szerződések aláírásával. Természetesen csak 
valóban jogosult projektek választhatók ki támogatásra.

Módosítás 162
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Annak érdekében, hogy az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap támogatni tudja 
a beruházásokat, az Unió 
16 000 000 000 EUR-nak megfelelő 
összegű garanciát nyújt. Portfolióalapú 
nyújtás esetén a garanciafedezet az eszköz 

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

típusától függően (idegen tőke, saját tőke 
vagy garancia) felső korlátot kap, a 
fennálló kötelezettségvállalások portfóliója 
volumenének százalékos arányában. A 
garancialehívás nélkül teljesülő 
projektekhez kapcsolódó garanciák 
rendelkezésre állnak új műveletek 
támogatásához.

Or. en

Módosítás 163
Seán Kelly, Jeppe Kofod, Morten Helveg Petersen, Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) Elismert tény, hogy az 
energiahatékonysági beruházások 2020-ig 
akár 2 millió, 2030-ig pedig további 
2 millió munkahelyet teremtenek majd. A 
hatékonyság egyúttal azon kevés 
gazdasági ágazat egyike is, ahol a 
korábban elértnél több mint tizenötször 
nagyobb áttételi hatás várható. Az ESBA 
magánberuházások vonzására, 
munkahelyteremtésre, rugalmas 
gazdasági fejlődésre és a makrogazdasági 
egyensúlyhiány csökkentésére irányuló 
célja teljesítésének biztosítása érdekében 
alapvető fontosságú, hogy az ESBA-ból 
5 000 000 000 euróval egyenértékű 
összeget irányozzanak elő egy célzott 
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Energiahatékonysági Alap számára;

Or. en

Módosítás 164
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) Az Európai Bizottság 2015. január 
13-án közleményt terjesztett elő arról, 
hogy miként fogja alkalmazni a stabilitási 
és növekedési paktum hatályos szabályait. 
Az ESBA által támogatott műveletek 
nemzeti társfinanszírozására – az 
átmeneti időszakban is – alkalmazható a
stabilitási és növekedési paktum 
szabályainak a 2015. január 13-i 
bizottsági közleményben előírt 
rugalmasság, az abban foglalt 
feltételekkel és korlátozásokkal 
összhangban. 

Or. en

Módosítás 165
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) Az európai polgárok felé való 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében 
a Bizottságnak e rendelet 
hatálybalépésétől kezdve éves jelentést kell 
benyújtania az Európai Parlament és a 
Tanács részére, amely független értékelést 
tartalmaz az uniós garancia 
felhasználásáról és az e rendeletben 
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megállapított általános célkitűzések –
többek között a magántőke 
mobilizálásának – teljesüléséről, továbbá 
amely elemzést tartalmaz az ESBA által 
biztosított addicionalitásról, az ESBA által 
támogatott műveletek kockázati 
profiljáról, az ESBA makrogazdasági 
hatásáról, többek között annak a 
növekedésre és a foglalkoztatásra 
gyakorolt hatásáról, az EBTP által 
nyújtott szolgáltatásokról, valamint az 
EBTP és az ESBA céljainak 
megvalósulásáról. A jelentést – adott 
esetben – az e rendelet módosítására
irányuló, az Európai Parlamenthez és a 
Tanácshoz intézett javaslatnak kell 
kísérnie. Az EBB-nek az EBA-val 
együttműködve félévente jelentést kell 
tennie az Európai Bizottságnak, az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az 
EBB és az EBA által az ESBA-műveletek 
keretében végrehajtott finanszírozásról, 
beruházási műveletekről és a keletkezett 
veszteségekről.

Or. en

Indokolás

Az átláthatóság és a jogalkotó általi megfelelő mértékű ellenőrzés biztosításának 
szükségessége miatt a jelentéstétel elengedhetetlen az ESBA zökkenőmentes végrehajtásához.

Módosítás 166
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
18 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18b) Az ESBA célja teljesítésének 
biztosítása érdekében alapvető fontosságú, 
hogy az ESBA-ból 5 000 000 000 euróval 
egyenértékű összeget irányozzanak elő 
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EBB-finanszírozásra az EBA számára, 
amelyet kifejezetten a kis- és 
középvállalkozások, a kisebb közepes piaci 
tőkeértékű vállalkozások, valamint az 
innovatív kkv-k javára kell felhasználni;

Or. en

Módosítás 167
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
18 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18c) A beruházásoknak a gazdaság helyi 
munkahelyteremtést elősegítő, innovatív 
technológiai ágazataiban elért uniós ipari 
vezető szerep fenntartására és 
továbbfejlesztésére, valamint az uniós 
feldolgozóipari kapacitás fenntartására 
kell irányulniuk, és elő kell segíteniük az 
uniós éghajlat- és energiapolitikai célok, 
úgymint a megújuló forrásokból történő 
energiatermeléshez, például a tengeri 
szélenergia előállításához szükséges 
technológiák területén betöltött vezető 
szerep elérését. Európa továbbra is 
világelső a szélenergia, a fotovoltaikus 
energia és az intelligens hálózatok 
ágazatában. Az ESBA-nak hozzá kell 
járulnia ahhoz, hogy a megújuló energiák 
ágazatának következő 
technológiafejlesztési szakaszában meg 
lehessen őrizni ezt a vezető szerepet.

Or. en

Módosítás 168
Aldo Patriciello
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Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Módosítás 169
Claude Turmes, Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(19) Annak érdekében, hogy a lehető 
legrövidebb időn belül el lehessen érni a 
315 milliárd eurós célösszeget, a nemzeti 
fejlesztési bankoknak vagy
intézményeknek, valamint a beruházási 
platformoknak és alapoknak az ESBA 
garancia támogatásával prominens 
szerepet kell játszaniuk az életképes 
projektek meghatározásában, a projektek 
fejlesztésében, illetve – adott esetben –
azok összevonásában, valamint a 
potenciális befektetők vonzásában. Ezzel
összefüggésben lehetővé kell tenni 
makroregionális platformok létrehozását, 
amelyek ösztönözhetik határokon átnyúló 
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projektek, illetve regionális szempontú, 
több tagállamban megvalósított 
projektegyüttesek végrehajtását.

Or. en

Módosítás 170
Nadine Morano

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 171
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Forrásainak további növelése 
érdekében az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapban való részvételt nyitottá kell tenni 
harmadik felek, például tagállamok, 
tagállamok által birtokolt vagy ellenőrzött 

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

nemzeti fejlesztési bankok vagy állami 
ügynökségek, magánszektorbeli 
szervezetek, valamint Unión kívüli 
szervezetek számára, a meglévő 
hozzájárulók jóváhagyásától függően. A 
harmadik felek közvetlenül 
hozzájárulhatnak az ESBA-hoz és részt 
vehetnek az ESBA irányítási 
struktúrájában. Az ESBA-hoz való nemzeti 
hozzájárulásoknak a többi közkiadásra és 
-beruházásra vonatkozókkal azonos 
szabályokat kell követniük, kiemelt 
költségvetési célt kell képezniük és nem 
érinthetik a stabilitási paktum szabályait.

Or. en

Módosítás 172
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 173
Carlos Zorrinho, Michał Boni

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A projektek szintjén a harmadik felek 
az ESBA-val együtt végrehajthatnak 
projektalapú vagy meghatározott földrajzi 
vagy tematikus ágazatokhoz kapcsolódó 
beruházási platformokat támogató 
társfinanszírozást.

(20) A projektek szintjén a harmadik felek 
az ESBA-val együtt végrehajthatnak 
projektalapú vagy meghatározott földrajzi 
vagy tematikus ágazatokhoz kapcsolódó 
beruházási platformokat támogató 
társfinanszírozást. Külön figyelmet kell 
fordítani a magas gazdasági és társalmi 
hozzáadott értéket képviselő, átalakító 
ágazatokra összpontosító beruházási 
platformokra, valamint azokra a 
beruházási platformokra, amelyek főleg 
régiók, városok és kkv-k miatt életre 
hívott, kis léptékű, fenntartható és 
innovatív projekteket kapcsolnak össze; 
például energiahatékonysági projekteket, 
mint az épületállomány felújítása és az 
intelligens hálózatokkal kapcsolatos 
projekteket, mint a digitális infrastruktúra 
korszerűsítése és az innovatív digitális 
eszközökön alapuló új lakossági 
szolgáltatások.

Or. en

Módosítás 174
Jeppe Kofod, Martina Werner

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A projektek szintjén a harmadik felek 
az ESBA-val együtt végrehajthatnak 
projektalapú vagy meghatározott földrajzi 
vagy tematikus ágazatokhoz kapcsolódó 
beruházási platformokat támogató 
társfinanszírozást.

(20) A projektek szintjén a harmadik felek 
az ESBA-val együtt végrehajthatnak 
projektalapú vagy meghatározott földrajzi 
vagy tematikus ágazatokhoz kapcsolódó 
beruházási platformokat támogató 
társfinanszírozást. Külön figyelmet kell 
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fordítani a magas gazdasági és társalmi 
hozzáadott értéket képviselő, átalakító 
ágazatokra összpontosító beruházási 
platformokra, valamint azokra a 
beruházási platformokra, amelyek főleg 
régiók, városok és kkv-k miatt életre 
hívott, kis léptékű, fenntartható és 
innovatív projekteket kapcsolnak össze; 
például energiahatékonysági projekteket, 
mint az épületállomány felújítása.

Or. en

Módosítás 175
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Jerzy 
Buzek, Markus Pieper

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A projektek szintjén a harmadik felek 
az ESBA-val együtt végrehajthatnak 
projektalapú vagy meghatározott földrajzi 
vagy tematikus ágazatokhoz kapcsolódó 
beruházási platformokat támogató 
társfinanszírozást.

(20) A projektek szintjén a harmadik felek 
az ESBA-val együtt végrehajthatnak 
projektalapú vagy meghatározott földrajzi 
vagy tematikus ágazatokhoz kapcsolódó 
beruházási platformokat támogató 
társfinanszírozást. Külön figyelmet kell 
fordítani a beruházási platformra, amely 
kiemeli a digitális tényezők által 
valamennyi gazdasági ágazatban képviselt 
azon lehetőségből fakadó hozzáadott 
értéket, hogy e tényezők elősegíthetik az 
egységes digitális piac végrehajtási 
céljainak és a digitális infrastruktúra 
fejlesztésének megvalósítását.

Or. en

Módosítás 176
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A projektek szintjén a harmadik felek 
az ESBA-val együtt végrehajthatnak 
projekt-alapú, vagy meghatározott 
földrajzi vagy tematikus ágazatokhoz 
kapcsolódó beruházási platformokat 
támogató társfinanszírozást.

(20) A projektek szintjén a harmadik felek 
az ESBA-val együtt végrehajthatnak 
projekt-alapú, vagy beruházási 
platformokon keresztül nyújtott 
társfinanszírozást.

Or. en

Indokolás

További pontosításra van szükség azt illetően, hogy a platform szintjén pontosan mi és milyen 
célból történik majd.

Módosítás 177
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A projektek szintjén a harmadik felek 
az ESBA-val együtt végrehajthatnak 
projektalapú vagy meghatározott földrajzi 
vagy tematikus ágazatokhoz kapcsolódó 
beruházási platformokat támogató 
társfinanszírozást.

(20) A projektek szintjén a harmadik felek 
az ESBA-val együtt végrehajthatnak 
projektalapú vagy meghatározott földrajzi 
vagy tematikus ágazatokhoz kapcsolódó 
beruházási platformokat támogató 
társfinanszírozást. Külön figyelmet kell 
fordítani a magas gazdasági és társalmi 
hozzáadott értéket képviselő, átalakító 
ágazatokra összpontosító beruházási 
platformokra, valamint azokra a 
beruházási platformokra, amelyek kkv-k 
által életre hívott, kis léptékű, 
fenntartható és innovatív projekteket 
kapcsolnak össze, például 
energiahatékonysági projekteket, mint az 
épületállomány felújítása.

Or. en
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Módosítás 178
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A projektek szintjén a harmadik felek 
az ESBA-val együtt végrehajthatnak 
projektalapú vagy meghatározott földrajzi 
vagy tematikus ágazatokhoz kapcsolódó 
beruházási platformokat támogató 
társfinanszírozást.

(20) A projektek szintjén a harmadik felek 
az ESBA-val együtt végrehajthatnak 
projektalapú vagy meghatározott földrajzi 
vagy tematikus ágazatokhoz kapcsolódó 
beruházási platformokat támogató 
társfinanszírozást. Külön figyelmet kell 
fordítani a magas gazdasági és társalmi 
hozzáadott értéket képviselő, átalakító 
ágazatokra összpontosító célzott 
beruházási platformokra, valamint azokra 
a beruházási platformokra, amelyek főleg 
régiók, városok és kkv-k által, többek 
között a digitális ágazatban életre hívott, 
kis léptékű, fenntartható és innovatív 
projekteket – például a digitális szakadék 
csökkentését célzó, nagysebességű 
internetkapcsolat kiépítésére irányuló 
projekteket – kapcsolnak össze.

Or. en

Módosítás 179
Christian Ehler

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 

(21) Az ESBA-nak ki kell egészítenie a 
folyamatban lévő regionális, nemzeti és 
uniós programokat, valamint az EBB 
hagyományos tevékenységeit, és ezek 
mellett kell működnie. Feltéve, hogy 
minden lényeges jogosultsági kritérium 
teljesül, a tagállamok használhatják az 
Európai Strukturális Beruházási Alapot 
ahhoz, hogy hozzájáruljanak az uniós 
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Európai Stratégiai Beruházási Alap által 
célzott beruházások területére.

garanciával fedezett, támogatható 
projektek finanszírozásához. E 
megközelítés rugalmassága maximálissá 
teheti annak lehetőségét, hogy befektetőket 
vonzzon az Európai Stratégiai Beruházási 
Alap által célzott beruházások területére.

Or. en

Indokolás

A hozzáadott érték és az addicionalitás az ESBA működésének központi feltételei – ezek 
biztosítása nélkül az alap regionális vagy nemzeti szinten nyújtott érdemi pénzügyi támogatási 
intézkedéseket fog kiszorítani kizárólag a brüsszeli látszatpolitizálás jegyében. Ezt 
mindenképpen el kellene kerülni.

Módosítás 180
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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 harmadik 
felek az ESBA-val együtt végrehajthatnak 
projekt-alapú, vagy meghatározott 
földrajzi vagy tematikus ágazatokhoz 
kapcsolódó beruházási platformokat 
támogató társfinanszírozást. 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.

Or. en
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Módosítás 181
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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. Ezeket a projekteket 
eseti alapon kell elbírálni, a szociális 
partnerek és a hatóságok megfelelő 
bevonásával.

Or. en

Módosítás 182
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződéssel összhangban az ESBA 
keretében támogatott infrastruktúra- és 
projektberuházásoknak 
összeegyeztethetőnek kell lenniük az 
állami támogatásokra vonatkozó 
szabályokkal. A Bizottság bejelentette, 
hogy e célból kidolgozza az 
államitámogatás-értékeléssel kapcsolatos 
azon alapelveket, amelyeket az Európai 
Stratégiai Beruházási Alapból nyújtott 
támogatásra való jogosultság 
előfeltételeként a projekteknek teljesíteniük 
kell. Arra az esetre, ha a projekt eleget tesz 
ezen követelményeknek és támogatásban 

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

részesül az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapon keresztül, a Bizottság bejelentette, 
hogy a kiegészítő nemzeti támogatásokat 
egy egyszerűsített és gyorsított 
államitámogatás-értékelés keretében fogják 
megvizsgálni, amely során a Bizottság 
mindössze az állami támogatás 
arányosságát ellenőrzi (a túlkompenzáció 
elkerülése végett). A közpénzek hatékony 
felhasználásának biztosítása érdekében a 
Bizottság további iránymutatást nyújt,
hogy amennyiben a projekteket részben 
állami támogatásból finanszírozzák, 
szavatolja az ágazatspecifikus állami 
támogatási szabályokkal való teljes körű 
összhangot.

Or. en

Módosítás 183
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződéssel összhangban az ESBA 
keretében támogatott infrastruktúra- és 
projektberuházásoknak 
összeegyeztethetőnek kell lenniük az 
állami támogatásokra vonatkozó 
szabályokkal. A Bizottság bejelentette, 
hogy e célból kidolgozza az 
államitámogatás-értékeléssel kapcsolatos 
azon alapelveket, amelyeket az Európai 
Stratégiai Beruházási Alapból nyújtott 
támogatásra való jogosultság 
előfeltételeként a projekteknek 
teljesíteniük kell. Arra az esetre, ha a 
projekt eleget tesz ezen követelményeknek 
és támogatásban részesül az Európai 
Stratégiai Beruházási Alapon keresztül, a 
Bizottság bejelentette, hogy a kiegészítő 

(22) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződéssel összhangban az ESBA 
keretében támogatott infrastruktúra- és 
projektberuházásoknak 
összeegyeztethetőnek kell lenniük az 
állami támogatásokra vonatkozó 
szabályokkal.
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nemzeti támogatásokat egy egyszerűsített 
és gyorsított államitámogatás-értékelés 
keretében fogják megvizsgálni, amely 
során a Bizottság mindössze az állami 
támogatás arányosságát ellenőrzi (a 
túlkompenzáció elkerülése végett). A 
Bizottság azt is bejelentette, hogy a 
közpénzek hatékony felhasználásának 
biztosítása érdekében további 
iránymutatást nyújt az alapelvekkel 
kapcsolatosan.

Or. en

Módosítás 184
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

további iránymutatást nyújt az alapelvekkel 
kapcsolatosan. Az állami támogatásokra 
vonatkozó elvekkel való 
összeegyeztethetőségre vonatkozó 
követelménynek hozzá kell járulnia az 
ESBA-források hatékony 
felhasználásához. 

Or. en

Indokolás

Az állami támogatási elvek alkalmazhatósága kulcsfontosságú az ESBA-n keresztül nyújtott 
támogatás megfelelő felhasználásához. 

Módosítás 185
Kaja Kallas

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

elkerülése végett). A Bizottság azt is 
bejelentette, hogy a közpénzek hatékony 
felhasználásának biztosítása érdekében 
további iránymutatást nyújt az alapelvekkel 
kapcsolatosan.

Or. en

Módosítás 186
David Borrelli, Dario Tamburrano

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Módosítás 187
Flavio Zanonato, Patrizia Toia, Renato Soru, Simona Bonafè

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Módosítás 188
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 189
Renato Soru

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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hogy az uniós garancia alá kerüljenek, 
amennyiben teljesítik az ebben a 
rendeletben meghatározott alapvető 
kritériumokat.

Or. en

Módosítás 190
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az átláthatóság és a jogalkotó általi megfelelő mértékű ellenőrzés biztosításának 
szükségessége miatt az értékelés és az azt követő jelentéstétel elengedhetetlen az ESBA 
zökkenőmentes végrehajtásához.

Módosítás 191
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 192
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Az EBTP egyablakos rendszerként történő 
létrehozása és az általa nyújtott új 
szolgáltatások semmiféle módon nem 
változtathatják meg a létező technikai 
segítségnyújtási programok célkitűzését, 
illetve nem befolyásolhatják azok 
feladatai végrehajtásának minőségét, 
illetve erre való kapacitásukat.

Or. en

Módosítás 193
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(26) Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapon keresztül végrehajtott 
finanszírozási műveletek mellett létre kell 
hozni az Európai Beruházási Tanácsadó 
Platformot (EBTP). Az EBTP megerősített 
támogatást nyújt a projektek 
kidolgozásához, előkészítéséhez és 
összekapcsolásához az egész Unióban, a 
Bizottság, az EBB, a nemzeti fejlesztési 
bankok és az európai strukturális és 
beruházási alapok irányító hatóságai 
szakértelmére, valamint az olyan projektek 
legjobb gyakorlataira építve, mint az 
ELENA (Európai Kisközösségi 
Támogatási Keret), az InnovFin (uniós 
finanszírozás innovátoroknak) és az 
EEEF (Európai Energiahatékonysági 
Alap). Ezáltal létrejön az Unión belüli 
beruházásokra vonatkozó technikai 
segítségnyújtással kapcsolatos kérdések 
megválaszolására szolgáló egyablakos 
rendszer.
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Or. en

Módosítás 194
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 195
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az EBB-nek nyújtott uniós 
garanciához kapcsolódó kockázatok 
fedezése érdekében létre kell hozni egy 
garanciaalapot. A garanciaalapot az uniós 
költségvetésből származó fokozatos 
kifizetésekkel kell feltölteni. A 

(27) Az EBB-nek nyújtott uniós 
garanciához kapcsolódó kockázatok 
fedezése érdekében létre kell hozni egy 
garanciaalapot. A garanciaalapot az uniós 
költségvetésből származó fokozatos 
kifizetésekkel kell feltölteni. A 
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garanciaalapba ezt követően az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap támogatásában 
részesülő projektekből származó bevételek 
és visszafizetések is befolynak, valamint a 
nem teljesítő adósoktól visszatérített 
összegek, ha a garanciaalap már kifizette 
az EBB-nek a garanciát.

garanciaalapba ezt követően az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap támogatásában 
részesülő projektekből származó bevételek 
és visszafizetések is befolynak, valamint a 
nem teljesítő adósoktól visszatérített 
összegek, ha a garanciaalap már kifizette 
az EBB-nek a garanciát. Az ESBA-
műveletekből származó, a garanciaalap 
célösszegét/szükségleteit meghaladó 
bevételt azon vonatkozó uniós 
költségvetési tételbe kell átcsoportosítani, 
amelynek összegét az ESBA garanciaalap 
létrehozása céljából csökkentették.

Or. en

Indokolás

Az uniós garancia célösszegét meghaladó megtérülési és bevételi többletet újra be kell vezetni 
az Unió általános költségvetésébe, és a garanciaalaphoz eredetileg hozzájáruló költségvetési 
tételek javára kell jóváírni. 

Módosítás 196
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en



PE551.907v01-00 108/181 AM\1053517HU.doc

HU

Indokolás

A törlés összhangban van a 8. cikk módosításaival.

Módosítás 197
Edouard Martin

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(28) A garanciaalap célja, hogy likviditási 
puffert biztosítson az uniós költségvetés 
számára az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapnál a célkitűzései megvalósítása során 
felmerült veszteségekkel szemben. Az 
Európai Stratégiai Beruházási Alap által 
támogatandó beruházások jellegével 
kapcsolatos tapasztalat alapján az uniós 
költségvetésből és az Unió összes 
garanciakötelezettségéből származó 
kifizetések közötti 30%-os arány lenne 
megfelelő.

Or. fr

Módosítás 198
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28a) Az Unió költségvetéséből az EU 
költségvetési garanciaalapjának szánt 
hozzájárulást az Európai Parlament és a 
Tanács az éves költségvetési eljárás 
keretében fokozatosan engedélyezi. E 
célból a költségvetési hatóságnak igénybe 
kell vennie adott esetben a 2014–2020 
közötti többéves finanszírozási keretről 
szóló rendelet alapján rendelkezésre álló 
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többleteket vagy rugalmassági 
mechanizmusokat és a rendelet releváns 
rendelkezéseit.

Or. en

Indokolás

A Horizont 2020 és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz forrásai a garanciaalap 
finanszírozása céljából nem csökkenthetők. A garanciaalap finanszírozását ehelyett 
fokozatosan, az éves költségvetési eljárás keretében kell biztosítani.

Módosítás 199
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
28 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28b) Figyelembe véve, hogy égető 
szükség van az európai gazdasági 
növekedést és munkahelyteremtést 
ösztönző uniós politikai cselekvési és 
kiadási programokra, a többéves pénzügyi 
keretet a félidős felülvizsgálat keretében át 
kell dolgozni, és a változó szakpolitikai 
szükségletek jobb érvényesülése, valamint 
az európai polgárok elvárásainak 
teljesítése érdekében növelni kell az 1a. 
fejezet alatt rendelkezésre álló 
tartalékokat és kötelezettségvállalási 
előirányzatokat. 

Or. en

Indokolás

A Parlament és a tagállamok nagy örömmel üdvözlik Juncker elnök kezdeményezését –
mindenki elismeri, hogy sürgős szükség van a növekedést célzó uniós szintű politikákra. Ezzel 
egyidejűleg az új kezdeményezés finanszírozására irányuló, teljességgel lehetetlen bizottsági 
javaslatok rámutatnak a jelenlegi többéves pénzügyi keret nyilvánvaló alkalmatlanságára. Ha 
a politikai szükségletek a munkahelyteremtés és a növekedés irányába mozdulnak el, a 
többéves pénzügyi keretnek ezt tükröznie kell, ezért a keretet felül kell vizsgálni.
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Módosítás 200
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
28 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28b) Az e rendelet 8. cikkében foglaltak 
említett, a többéves pénzügyi keret 1a. 
fejezetétől eltérő fejezeteiben 
rendelkezésre álló tartalékok, többletek és 
egyéb finanszírozási források 
hasznosítása érdekében a garanciaalap 
létrehozásához felhasznált költségvetési 
tételeket meg kell osztani, 3 milliárd eurót 
az 1a. fejezet, 5 milliárd eurót az 1b. 
fejezet és 0,11 milliárd eurót a 2. fejezet 
keretében elkülönítve, ami biztosítja az 
alap megfelelő finanszírozásához 
szükséges rugalmasságot.

Or. en

Módosítás 201
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
28 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28c) A garanciaalap finanszírozását 
mind a kötelezettségvállalási, mind a 
kifizetési előirányzatok tekintetében a 
többéves pénzügyi keret legkésőbb 2016 
végéig beindítandó félidős felülvizsgálata 
keretében át kell dolgozni a 2014–2020-as 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keretről szóló, 2013. december 2-i, 
1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet 
2. cikkében előírtaknak megfelelően.

Or. en
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Indokolás

A garanciának visszavonhatatlannak kell lennie. A Bizottságnak az ESBA finanszírozására 
irányuló javaslatai ugyanakkor nem megfelelőek. A többéves pénzügyi keret félidős 
felülvizsgálata során a keret költségvetés-semleges átdolgozása révén hatékonyabb,hosszú 
távra szóló megoldást kell találni az alap finanszírozására. 

Módosítás 202
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
28 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28d) A Bizottságnak a többéves pénzügyi 
keret félidős felülvizsgálatával 
összefüggésben meg kell vizsgálnia az 
uniós költségvetésen belüli lehetőségeket 
az uniós alap állandó finanszírozásának 
biztosítására, ideértve a közös 
rendelkezésekről szóló 1303/2013/EK 
rendelet 20. és 22. cikkével összhangban 
előírt és számított eredményességi tartalék 
kiigazításának lehetőségét is, a fel nem 
használt források felszabadítása céljából; 
e tartalék kismértékű csökkentésével 
biztosítani lehetne az uniós garancia 
állandó finanszírozását, amely 
beruházásokat vonz és hozzáadott értéket 
teremt az európai ipar (gazdaság) 
számára.

Or. en

Módosítás 203
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A Horizont 2020 és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz forrásai a garanciaalap 
finanszírozása céljából nem csökkenthetők.

Módosítás 204
David Borrelli, Dario Tamburrano

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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képest, mint ha a forrásokat a tervezett 
Horizont 2020 és Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz 
programokon belüli vissza nem térítendő 
támogatások útján költötték volna el. 
Ezért indokolt a jelenleg az említett 
programokra előirányzott források egy 
részének az Európai Stratégiai 
Beruházási Alaphoz való átirányítása.

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

Or. it

Módosítás 205
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az uniós költségvetésből származó 
hozzájárulás részleges finanszírozása 
céljából az 1291/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet2 által 
létrehozott „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020), és 
az 1316/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet3 által létrehozott Európai 

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

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

Or. en
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Módosítás 206
Edouard Martin

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. fr

Módosítás 207
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(29) Az Unió költségvetéséből az EU 
költségvetési garanciaalapjának szánt 
hozzájárulást 2020-ig az Európai 
Parlament és a Tanács az éves 
költségvetési eljárás keretében 
fokozatosan engedélyezi. E célból a 
költségvetési hatóságnak a tartalékok, 
biztonsági ráhagyások és visszavont 
források felhasználása céljából igénybe 
kell vennie adott esetben a 2014–2020 
közötti többéves finanszírozási keretről 
szóló rendelet alapján rendelkezésre álló 
összes rugalmassági mechanizmust és a 
rendelet releváns rendelkezéseit;
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mint az a meglévő programokon keresztül 
lehetséges lenne. Az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap az uniós garanciával 
képes a kutatás, fejlesztés és innováció, 
valamint a közlekedési, távközlési és 
energiaügyi infrastruktúrák területén 
megsokszorozni a pénzügyi hatást ahhoz 
képest, mint ha a forrásokat a tervezett 
Horizont 2020 és Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz 
programokon belüli vissza nem térítendő 
támogatások útján költötték volna el. 
Ezért indokolt a jelenleg az említett 
programokra előirányzott források egy 
részének az Európai Stratégiai 
Beruházási Alaphoz való átirányítása.

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

Or. en

Módosítás 208
Martina Werner

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az uniós költségvetésből származó 
hozzájárulás részleges finanszírozása 

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

hozzájárulást 2020-ig az Európai 
Parlament és a Tanács az éves 
költségvetési eljárás keretében 
fokozatosan engedélyezi. E célból a 
költségvetési hatóságnak igénybe kell 
vennie adott esetben a 2014–2020 közötti 
többéves finanszírozási keretről szóló
rendelet alapján rendelkezésre álló összes 
rugalmassági mechanizmust és a rendelet 
releváns rendelkezéseit;

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

Or. en

Módosítás 209
Jerzy Buzek

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(29) Az uniós költségvetésből származó 
hozzájárulás részleges finanszírozása 
céljából az 1291/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet2 által 
létrehozott „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020), és 
az 1316/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet3 által létrehozott Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz 
rendelkezésre álló pénzügyi keretét 
csökkenteni kell. Ezek a programok olyan 
célokat szolgálnak, amelyek nem jelennek 
meg újra az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapnál. A Horizont 2020 esetében ez 
magában foglalja a tudományos kiválóság 
terjesztését, az egységes európai kutatási 
térség létrehozását, az egyes tagállamok 
egyedi kutatási és innovációs erősségeinek 
optimalizálását, valamint a tagállamok 
közötti különbségek csökkentését.
Mindazonáltal a várakozások szerint a két 
program keretének a garanciaalap 
finanszírozása céljából való csökkentése a 
programok mandátumának bizonyos 
területein nagyobb mértékű beruházásokat 
biztosít, mint az a meglévő programokon 
keresztül lehetséges lenne. Az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap az uniós 
garanciával képes a kutatás, fejlesztés és 
innováció, valamint a közlekedési, 
távközlési és energiaügyi infrastruktúrák 
területén megsokszorozni a pénzügyi hatást 
ahhoz képest, mint ha a forrásokat a 
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való átirányítása. tervezett Horizont 2020 és Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz programokon 
belüli vissza nem térítendő támogatások 
útján költötték volna el. Ezért indokolt a 
jelenleg az említett programokra 
előirányzott források egy részének az 
Európai Stratégiai Beruházási Alaphoz 
való átirányítása, amely ugyanakkor nem 
érintheti hátrányosan e programoknak az 
ESBA-ból hiányzó céljait.

__________________ __________________
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 
december 11-i 1291/2013/EU rendelete a 
„Horizont 2020” kutatási és innovációs 
keretprogram (2014–2020) létrehozásáról
és az 1982/2006/EK határozat hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 347., 
2013.12.20., 104. o.).

2 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 
december 11-i 1291/2013/EU rendelete a 
„Horizont 2020” kutatási és innovációs 
keretprogram (2014–2020) létrehozásáról 
és az 1982/2006/EK határozat hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 347., 
2013.12.20., 104. o.).

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

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

Or. en

Módosítás 210
Philippe De Backer

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az uniós költségvetésből származó 
hozzájárulás részleges finanszírozása 
céljából az 1291/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet2 által 
létrehozott „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020), és 
az 1316/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet3 által létrehozott Európai 

(29) Az Unió költségvetéséből az EU 
költségvetési garanciaalapjának szánt 
hozzájárulás fokozatosan, az uniós 
költségvetésen belüli különböző 
lehetőségeket kihasználva valósul meg. A 
prioritások sorrendében a hozzájárulás 
finanszírozása az uniós költségvetésben 
szereplő éves többletből, fel nem használt 
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Hálózatfinanszírozási Eszköz 
rendelkezésre álló pénzügyi keretét 
csökkenteni kell. Ezek a programok olyan 
célokat szolgálnak, amelyek nem jelennek 
meg újra az Európai Stratégiai 
Beruházási Alapnál. Mindazonáltal a 
várakozások szerint a két program 
keretének a garanciaalap finanszírozása 
céljából való csökkentése a programok 
mandátumának bizonyos területein 
nagyobb mértékű beruházásokat biztosít, 
mint az a meglévő programokon keresztül 
lehetséges lenne. Az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap az uniós garanciával 
képes a kutatás, fejlesztés és innováció, 
valamint a közlekedési, távközlési és 
energiaügyi infrastruktúrák területén 
megsokszorozni a pénzügyi hatást ahhoz 
képest, mint ha a forrásokat a tervezett 
Horizont 2020 és Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz 
programokon belüli vissza nem térítendő 
támogatások útján költötték volna el. 
Ezért indokolt a jelenleg az említett 
programokra előirányzott források egy 
részének az Európai Stratégiai 
Beruházási Alaphoz való átirányítása.

forrásokból, rugalmassági 
mechanizmusból és tartalékokból történik.

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

Or. en
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Indokolás

A Horizont 2020 és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz költségvetésének 
felhasználására vonatkozó hivatkozást el kell hagyni.

Módosítás 211
Francesc Gambús

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(29) Az uniós költségvetésből származó 
hozzájárulás részleges finanszírozása 
céljából az 1291/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet2 által 
létrehozott „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020), és 
az 1316/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet3 által létrehozott Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz 
rendelkezésre álló pénzügyi keretét 
csökkenteni kell. Ezek a programok olyan 
célokat szolgálnak, amelyek nem jelennek 
meg újra az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapnál. Mindazonáltal a várakozások 
szerint a két program keretének a 
garanciaalap finanszírozása céljából való 
csökkentése a programok mandátumának 
bizonyos területein nagyobb mértékű 
beruházásokat biztosít, mint az a meglévő 
programokon keresztül lehetséges lenne. 
Az Európai Stratégiai Beruházási Alap az 
uniós garanciával képes a kutatás, 
fejlesztés és innováció, valamint a 
közlekedési, távközlési és energiaügyi 
infrastruktúrák területén megsokszorozni a 
pénzügyi hatást ahhoz képest, mint ha a 
forrásokat a tervezett Horizont 2020 és 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
programokon belüli vissza nem térítendő 
támogatások útján költötték volna el. Ezért 
indokolt a jelenleg az említett programokra 
előirányzott források egy részének az 
Európai Stratégiai Beruházási Alaphoz 
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való átirányítása. való átirányítása, feltételként szabva az 
olyan projektekre szolgáló megfelelő 
ESBA-források arányát, amelyek az 
induló vállalkozásokat, illetve a többi 
kapcsolódó K + F + I projektet 
támogatják, a reálgazdaságnak történő 
tudástranszfer minden esetében –
különösen a technológiai és ipari alapú 
transzferek esetében – hozzáadott érték 
biztosítására.

__________________ __________________
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 
december 11-i 1291/2013/EU rendelete a 
„Horizont 2020” kutatási és innovációs 
keretprogram (2014–2020) létrehozásáról 
és az 1982/2006/EK határozat hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 347., 
2013.12.20., 104. o.).

2 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 
december 11-i 1291/2013/EU rendelete a 
„Horizont 2020” kutatási és innovációs 
keretprogram (2014–2020) létrehozásáról 
és az 1982/2006/EK határozat hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 347., 
2013.12.20., 104. o.).

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

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

Or. en

Módosítás 212
Hans-Olaf Henkel

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az uniós költségvetésből származó 
hozzájárulás részleges finanszírozása 
céljából az 1291/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet2 által 
létrehozott „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020), és 
az 1316/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet3 által létrehozott Európai 

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

Hálózatfinanszírozási Eszköz 
rendelkezésre álló pénzügyi keretét 
csökkenteni kell. Ez a csökkentés nem 
alkalmazható az alapvető kutatási 
projektek, az állami finanszírozású 
kutatási szervezetek és az egyetemek 
esetében. Ezek a programok olyan célokat 
szolgálnak, amelyek nem jelennek meg 
újra az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapnál. Mindazonáltal a várakozások 
szerint a két program keretének a 
garanciaalap finanszírozása céljából való 
csökkentése a programok mandátumának 
bizonyos területein nagyobb mértékű 
beruházásokat biztosít, mint az a meglévő 
programokon keresztül lehetséges lenne. 
Az Európai Stratégiai Beruházási Alap az 
uniós garanciával képes a kutatás, 
fejlesztés és innováció, valamint a 
közlekedési, távközlési és energiaügyi 
infrastruktúrák területén megsokszorozni a 
pénzügyi hatást ahhoz képest, mint ha a 
forrásokat a tervezett Horizont 2020 és 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
programokon belüli vissza nem térítendő 
támogatások útján költötték volna el. Ezért 
indokolt a jelenleg az említett programokra 
előirányzott források egy részének az 
Európai Stratégiai Beruházási Alaphoz 
való átirányítása.

__________________ __________________
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 
december 11-i 1291/2013/EU rendelete a 
„Horizont 2020” kutatási és innovációs 
keretprogram (2014–2020) létrehozásáról 
és az 1982/2006/EK határozat hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 347., 
2013.12.20., 104. o.).

2 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 
december 11-i 1291/2013/EU rendelete a 
„Horizont 2020” kutatási és innovációs 
keretprogram (2014–2020) létrehozásáról 
és az 1982/2006/EK határozat hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 347., 
2013.12.20., 104. o.).

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

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

Módosítás 213
Milan Zver

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

__________________ __________________
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2013.
december 11-i 1291/2013/EU rendelete a 
„Horizont 2020” kutatási és innovációs 
keretprogram (2014–2020) létrehozásáról 
és az 1982/2006/EK határozat hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 347., 
2013.12.20., 104. o.).

2 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 
december 11-i 1291/2013/EU rendelete a 
„Horizont 2020” kutatási és innovációs 
keretprogram (2014–2020) létrehozásáról 
és az 1982/2006/EK határozat hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 347., 
2013.12.20., 104. o.).

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

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

Or. en

Módosítás 214
Anne Sander

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

csökkentése a programok mandátumának 
bizonyos területein nagyobb mértékű 
beruházásokat biztosít, mint az a meglévő 
programokon keresztül lehetséges lenne. 
Az Európai Stratégiai Beruházási Alap az 
uniós garanciával képes a kutatás, 
fejlesztés és innováció, valamint a 
közlekedési, távközlési és energiaügyi 
infrastruktúrák területén megsokszorozni a 
pénzügyi hatást ahhoz képest, mint ha a 
forrásokat a tervezett Horizont 2020 és 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
programokon belüli vissza nem térítendő 
támogatások útján költötték volna el. Ezért 
indokolt a jelenleg az említett programokra 
előirányzott források egy részének az 
Európai Stratégiai Beruházási Alaphoz 
való átirányítása. A garanciaalap 
megfelelő forrásösszege feletti többletet az 
azon uniós programokhoz tartozó 
költségvetési tételek javára kell jóváírni, 
amelyek az ESBA-t finanszírozták. 

__________________ __________________
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 
december 11-i 1291/2013/EU rendelete a 
„Horizont 2020” kutatási és innovációs 
keretprogram (2014–2020) létrehozásáról 
és az 1982/2006/EK határozat hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 347., 
2013.12.20., 104. o.).

2 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 
december 11-i 1291/2013/EU rendelete a 
„Horizont 2020” kutatási és innovációs 
keretprogram (2014–2020) létrehozásáról 
és az 1982/2006/EK határozat hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 347., 
2013.12.20., 104. o.).

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

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

Or. fr

Módosítás 215
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) Az uniós beruházási politika és az 
ESBA-műveletek támogatása érdekében 
elengedhetetlen, hogy a többi 
beruházásalapú programot, például a 
Horizont 2020 keretprogramot és az 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszközt a 
többéves pénzügyi keretről szóló 
rendeletben, valamint az 1291/2013/EU és 
az 1316/2013/EU rendeletben előírt 
költségvetés szerint teljes körűen 
végrehajtsák. Különösen fontos annak a 
tudományos, kutatási és technológiai 
bázisnak a továbbépítése, amely alapul 
szolgálhat a jövőbeli innováció sikeréhez. 
Ez azt jelenti, hogy 2020-ig teljes körűen 
végre kell hajtani az alap- és alkalmazott 
kutatásokat finanszírozó előirányzott 
programokat, például a Marie Curie 
programot, az Európai Kutatási Tanácsot, 
a Jövőbeli és kialakulóban lévő 
technológiák programot, a kutatási 
infrastruktúra programot, valamint a 
Horizont 2020 „Ipari vezető szerep” és 
„Társadalmi kihívások” célkitűzése 
keretében az egyetemeket és kutatási 
szervezeteket támogató, együttműködésen 
alapuló uniós kutatást.

Or. en

Módosítás 216
Ashley Fox, Ian Duncan, Anneleen Van Bossuyt

Rendeletre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) Mivel az ESBA tőkehiányos 
vállalkozások megsegítéséhez járul hozzá, 
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kevéssé valószínű, hogy alap vagy korai 
szakaszban levő tudományos kutatások 
részesülnének e rendelet előnyeiből. A 
Bizottságnak ezért biztosítania kell, hogy 
az uniós költségvetésből átcsoportosított 
összegeket ne az ilyen tevékenységeket 
támogató programoktól vonják el.

Or. en

Módosítás 217
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk

Rendeletre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) Az ESBA-nak elő kell segítenie 
Európa jelenlegi beruházási 
nehézségeinek leküzdését, ezáltal 
hozzájárulva az Unió gazdasági, 
társadalmi és területi kohéziójának 
megerősítéséhez. Az Unió költségvetéséből 
az EU garanciaalapjának szánt 
hozzájárulást ezért a kohéziós politika 
céljaira már elkülönítettektől eltérő 
pénzeszközökből kell átcsoportosítani.

Or. en

Módosítás 218
Jerzy Buzek, Krišjānis Kariņš, Lambert van Nistelrooij, Reinhard Bütikofer

Rendeletre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) Tekintettel az egyes jelenlegi uniós 
programokat jellemző többéves 
kötelezettségvállalásokra, a 2014–2020-as 
többéves finanszírozási keretről szóló 
rendelet alapján rendelkezésre álló 
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valamennyi rugalmassági mechanizmus 
és a rendelet releváns rendelkezései adott 
esetben történő igénybevételének 
biztosítania kell, hogy megfelelő 
működésük és életképességük érdekében 
ezek az uniós programok a lehető 
legfolyamatosabb támogatásban 
részesüljenek.

Or. en

Módosítás 219
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(31) A Bizottságnak és az EBB-nek a 
tagállamok és az Európai Parlament 
támogatásával elő kell mozdítaniuk az 
Unión belüli jelenlegi és jövőbeli 
beruházási projektek átlátható 
portfóliójának létrehozását.

Or. en
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Módosítás 220
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
32 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32a) Lehetővé kell tenni, hogy a 
tagállamok részt vegyenek az európai 
beruházási projekttár létrehozásában, 
többek között oly módon, hogy 
információkat nyújtanak a Bizottságnak 
és az EBB-nek a területükön megvalósuló 
vagy potenciális beruházási projektekről. 
A projekttár elindítását megelőzően a 
Bizottságnak és az EBB-nek megfelelő 
egyeztetést kell folytatnia a tagállamokkal, 
szakértőkkel és az érdekelt felekkel a 
projekttárba felvehető projektekre 
vonatkozó elvekről és iránymutatásokról, 
valamint az egyes projektek adatainak 
közzétételére szolgáló mintáról.

Or. en

Módosítás 221
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en



AM\1053517HU.doc 133/181 PE551.907v01-00

HU

Indokolás

A szöveg fentebb a jelentéstételi kötelezettségekkel kapcsolatos preambulumbekezdéssel 
egészült ki.

Módosítás 222
Kaja Kallas

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(34) Az európai polgárok felé való 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében 
az EBB-nek rendszeresen jelentést kell 
tennie az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap fejlődéséről és hatásáról, 
valamint a többi eszköz és program 
tekintetében vett kiegészítő jellegéről.

Or. en

Módosítás 223
David Borrelli, Dario Tamburrano

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(34) Az európai polgárok felé való 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében 
az EBB-nek biztosítania kell egy, a 
strukturális és befektetési alapok 
kifizetéseire vonatkozó, jelenleg hatályban 
lévő eljáráshoz hasonló, a 
nyilvánossággal folytatott megfelelő 
konzultációra és annak részvételére épülő 
eljárást, valamint rendszeresen jelentést 
kell tennie az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap fejlődéséről és hatásáról.
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Or. it

Módosítás 224
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(34) Az európai polgárok felé való 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében 
az EBB-nek rendszeresen jelentést kell 
tennie az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap fejlődéséről és hatásáról. 
E célból a féléves jelentésnek ki kell térnie 
legalább az alábbiakra:

Ismertetni kell, hogy mely projektek 
részesültek finanszírozásban, milyen 
pénzügyi eszközöket használtak fel, és 
hogy hogyan halad a támogatott projektek 
végrehajtása. Meghiúsult projektek esetén 
a jelentésben közölni kell a helyzet 
részletes elemzését, kiemelve a 
garanciaalapot érintő esetleges 
következményeket.

Or. en

Módosítás 225
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Mivel e rendelet célkitűzéseit, 
nevezetesen az unióbeli beruházások 
támogatását és a legfeljebb 3 000 
alkalmazottat foglalkoztató vállalkozások 
finanszírozáshoz való jobb hozzáférésének 

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

kielégítően megvalósítani, hanem a 
célkitűzések terjedelme és hatásai miatt 
azok uniós szinten jobban megvalósíthatók, 
az Unió az Európai Unióról szóló 
szerződés 5. cikkében meghatározott 
szubszidiaritás elvével összhangban 
intézkedéseket fogadhat el. Az említett 
cikkben foglalt arányosság elvének 
megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e 
célok eléréséhez szükséges mértéket,

Or. en

Módosítás 226
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

Tagállami és regionális szinten jelentős eredmények érhetők el, ezért nem szabad, hogy az 
ESBA kiszorítsa a nemzeti vagy regionális szinten már működő támogatási mechanizmusokat.

Módosítás 227
David Borrelli, Dario Tamburrano

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Módosítás 228
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
36 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36a) A Bizottságnak és az EBB-nek
megállapodást kell kötnie, amely rögzíti az 
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e rendeletben az ESBA általuk történő 
kezelésére vonatkozóan megállapított 
feltételeket. Az említett megállapodás nem 
sértheti az uniós jogalkotónak, a 
költségvetési hatóságnak, valamint az 
EBB-nek a Szerződésekben megállapított 
hatásköreit, és ezért annak olyan,
elsősorban technikai és adminisztratív 
jellegű elemekre kell szorítkoznia, 
amelyek – bár nem alapvető fontosságúak 
– szükségesek az ESBA hatékony 
végrehajtásához. Ezt a megállapodást a 
beruházási iránymutatásokkal együtt a 
Bizottságnak felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusként kell elfogadnia.

Or. en

Indokolás

Az ESBA-megállapodásoknak kizárólag igazgatási jellegűnek kell lenniük, amelyek a 
kezdeményezés érdemi alkotóelemeiről való döntést meghagyják a jogalkotó számára. A 
megállapodás e döntések végrehajtására szolgál. Az ESBA-megállapodást felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusként kell elfogadni, hogy biztosítani lehessen a megfelelő jogalkotói 
ellenőrzést.

Módosítás 229
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A bekezdést alábbra helyezték át.
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Módosítás 230
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Hans-Olaf Henkel, Morten 
Messerschmidt

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság megállapodást köt az Európai 
Beruházási Bankkal (EBB) az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) 2015–
2020 közötti időszakra történő
létrehozásáról.

Or. en

Módosítás 231
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság megállapodás-tervezetet 
tárgyal meg az Európai Beruházási 
Bankkal (EBB) az Európai Stratégiai 
Beruházási Alapnak (ESBA) az e rendelet 
követelményeivel összhangban történő 
létrehozásáról.

Or. en

Módosítás 232
Christian Ehler

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

Ez a rendelet létrehozza az Európai 
Stratégiai Beruházási Alapot (a 
továbbiakban: ESBA), az uniós garanciát 
és az uniós garanciaalapot.

Or. en

Módosítás 233
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E célból ez a rendelet szabályokat állapít 
meg a Bizottság számára az ESBA 
kezeléséről szóló, az EBB-vel való 
megállapodás megkötésére vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 234
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 
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 
nagyobb összegű és könnyebben 
hozzáférhető finanszírozás biztosítása, 
különös hangsúlyt fektetve a kis- és 
középvállalkozásokra (a továbbiakban: 
ESBA-megállapodás).
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Or. hr

Módosítás 235
Carlos Zorrinho

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 EBB megnövelt 
kockázatviselési képessége révén a 
következő területeken:

– hosszú távú, produktív és stratégiai 
beruházások biztosításával az Unióban, 

– a finanszírozáshoz való jobb hozzáférés
biztosításával a kis- és közepvállalkozások, 
a kisebb közepes piaci tőkeértékű 
vállalkozások, különösen az innovatív 
kkv-k és közepes piaci tőkeértékű 
vállalkozások számára, és

– a finanszírozáshoz való jobb hozzáférés 
biztosításával a vállalkozási hálózatok, 
konzorciumok és partnerségek számára, a 
regionális, nemzeti és európai szintű 
közös hatékonyság javítása céljából.

Or. en

Módosítás 236
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
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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, a valamely tagállam és egy 
harmadik ország közötti projekteket is 
ideértve, 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).

Or. en

Módosítás 237
Claude Turmes
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 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 a következő:

– az unióbeli stratégiai jellegű átalakító 
beruházások támogatása, amelyek 
ösztönzik a magas társadalmi és gazdasági 
megtérüléssel jellemzett, fenntartható 
gazdasági tevékenységet, eleget tesznek az 
Európa 2020 stratégia céljainak, valamint 
az EUMSZ 194. cikke (1) bekezdésében 
foglalt célkitűzéseknek

– a finanszírozáshoz való jobb hozzáférés 
biztosítása a kis- és középvállalkozások és 
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a kisebb közepes piaci tőkeértékű 
vállalkozások, többek között az innovatív 
vállalkozások számára,

Or. en

Módosítás 238
Sorin Moisă

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 EBB megnövelt 
kockázatviselési képessége révén a 
következő területeken:

– hosszú távú, produktív és stratégiai 
beruházások biztosításával az Unióban, és

– a finanszírozáshoz való jobb hozzáférés
biztosításával a kis- és közepvállalkozások, 
a kisebb közepes piaci tőkeértékű 
vállalkozások, különösen az innovatív 
kkv-k és közepes piaci tőkeértékű 
vállalkozások számára.

Or. ro

Módosítás 239
Kaja Kallas

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESBA célja az unióbeli beruházások Az ESBA célja az unióbeli beruházások 
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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).

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 és az 
innovatív vállalkozásokra (a továbbiakban: 
ESBA-megállapodás).

Or. en

Módosítás 240
Christian Ehler, Neena Gill, Pervenche Berès, Martina Dlabajová, Helga Trüpel

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), 
figyelembe véve az induló vállalkozások, 
az innovatív, technológiaalapú 
vállalkozások és a kreatív vállalkozások 
jelentős finanszírozási szükségleteit.

Or. en

Módosítás 241
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
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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 az 
innovatív mikro-, kis- és 
középvállalkozásokra (a továbbiakban: 
ESBA-megállapodás).

Or. en

Módosítás 242
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

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 
stratégiai beruházások támogatása, és – az 
EBB megnövelt kockázatviselési 
képessége révén – a finanszírozáshoz való 
jobb hozzáférés biztosítása a mikro-, kis-
és középvállalkozások és a szövetkezetek 
számára (a továbbiakban: ESBA-
megállapodás).

Or. en

Módosítás 243
David Borrelli, Dario Tamburrano

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés



AM\1053517HU.doc 145/181 PE551.907v01-00

HU

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 kis-
és középvállalkozások számára a 
finanszírozáshoz való jobb hozzáférés 
biztosítása, különös hangsúlyt fektetve az 
innovatív induló vállalkozásokra (a 
továbbiakban: ESBA-megállapodás).

Or. it

Módosítás 244
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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 olyan unióbeli 
beruházások támogatása, amelyek az uniós 
tagállamok közötti beruházási szakadék 
megszüntetése érdekében elősegítik a 
versenyképes és fenntartható növekedést, 
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, 
valamint az innovatív vállalkozásokra, az 
induló vállalkozásokra és a vállalati 
klaszterekre (a továbbiakban: ESBA-
megállapodás)

Or. en

Módosítás 245
Francesc Gambús



PE551.907v01-00 146/181 AM\1053517HU.doc

HU

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESBA ezért elősegíti a 
finanszírozáshoz jutást a vállalkozók, 
különösen a tevékenységüket megkezdő 
fiatalok és első vállalkozások számára a 
legnagyobb mértékű munkanélküliséggel 
sújtott országokban.

Or. en

Módosítás 246
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, illetve a regionális 
vagy helyi hatóságok által birtokolt vagy 
ellenőrzött állami ügynökségek, valamint 
magánszektorbeli szervezetek számára is.

Or. hr

Módosítás 247
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ESBA-megállapodáshoz az Európai (2) Az ESBA-megállapodáshoz az Európai 
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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.

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

Or. it

Módosítás 248
Claude Turmes
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 más harmadik felek, 
többek között a nemzeti fejlesztési bankok 
vagy a tagállamok által birtokolt vagy 
ellenőrzött állami ügynökségek számára is.

Or. en

Módosítás 249
Nadine Morano

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 

(2) Az ESBA-megállapodáshoz az Európai 
Unió bármely tagállama csatlakozhat. A 
meglévő hozzájárulók egyetértésének 
függvényében az ESBA-megállapodást 
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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.

nyitottá kell tenni más harmadik felek, 
többek között a nemzeti fejlesztési bankok 
vagy a tagállamok által birtokolt vagy 
ellenőrzött állami ügynökségek, a 
tagállamok helyi hatóságai, valamint 
magánszektorbeli szervezetek számára is.

Or. fr

Módosítás 250
David Borrelli, Dario Tamburrano

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-megállapodást az Európai 
Parlamentnek e rendelet hatálybalépése 
előtt jóvá kell hagynia és az Európai Unió 
bármely tagállama csatlakozhat hozzá. 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.

Or. it

Módosítás 251
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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 

(2) Az ESBA-megállapodáshoz az Európai 
Unió bármely tagállama csatlakozhat. A 
meglévő hozzájárulók egyetértésének 
függvényében az ESBA-megállapodást 
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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.

nyitottá kell tenni más harmadik felek, 
többek között a nemzeti fejlesztési bankok 
vagy a tagállamok által birtokolt vagy 
ellenőrzött állami ügynökségek számára is.

Or. en

Módosítás 252
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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 által birtokolt vagy 
ellenőrzött állami ügynökségek, célzott 
beruházási platformok, valamint 
magánszektorbeli szervezetek számára is.

Or. en

Módosítás 253
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

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 

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

többek között a nemzeti fejlesztési bankok 
vagy a tagállamok által birtokolt vagy 
ellenőrzött állami ügynökségek, valamint 
magánszektorbeli szervezetek számára is.

Or. en

Módosítás 254
Gunnar Hökmark

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 által birtokolt vagy 
ellenőrzött állami ügynökségek, valamint 
magánszektorbeli szervezetek számára is. 
Az ESBA-hoz való nemzeti 
hozzájárulások a többi közkiadásra és -
beruházásra vonatkozókkal azonos 
szabályokat követnek, kiemelt 
költségvetési célt kell képezniük és nem 
érinthetik a stabilitási paktum szabályait.

Or. en

Módosítás 255
Christian Ehler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az ESBA keretében végrehajtott 
műveletekről az e rendelet hatálybalépését 
követő három éven belül megkötött 
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szerződésben rendelkeznek. A 
kifizetésekre és a garanciaalapú 
kötelezettségvállalásokra az említett 
időszak után kerülhet sor.

Or. en

Indokolás

Tekintettel arra, hogy az európai beruházási környezetnek azonnali lendületre van szüksége, 
nem szabad késlekedni az ESBA keretébe tartozó szerződések aláírásával. Természetesen csak 
valóban jogosult projektek választhatók ki támogatásra.

Módosítás 256
David Borrelli, Dario Tamburrano

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ha 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 257
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, Pavel 
Telička

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy a 17. cikknek megfelelő 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus révén 
az Unió nevében részt vegyen az ESBA-
megállapodásban, amennyiben az 
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megfelel e rendelet követelményeinek.

Or. en

Módosítás 258
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk

Fogalommeghatározások

Kizárólag e rendelet alkalmazásában:

a) „nemzeti fejlesztési bankok vagy 
intézmények”: hivatásos alapon pénzügyi 
tevékenységeket folytató jogi személyek, 
amelyek valamely tagállamtól megbízást 
kapnak arra, hogy központi, regionális 
vagy helyi szinten elsősorban piaci 
hiányosságok vagy nem megfelelő 
beruházási helyzetek kezelésére irányuló,
közcélú fejlesztési tevékenységeket 
végezzenek;

b) „beruházási platformok”: különleges 
célú gazdasági egységek, kezelt számlák, 
szerződésen alapuló társfinanszírozási
vagy kockázatmegosztási mechanizmusok, 
vagy bármilyen más módon létrehozott 
mechanizmusok, amelyeken keresztül 
szervezetek pénzügyi hozzájárulást 
nyújtanak több beruházási projekt 
finanszírozása céljából;

c) „kis- és középvállalkozás” vagy „kkv”: 
a 2003/361/EK ajánlásban 
meghatározottak szerinti mikro-, kis- és 
középvállalkozás;

d) „közepes piaci tőkeértékű vállalat”: a 
Bizottság C(2014) 34/2 
iránymutatásában1a meghatározottak 
szerinti, legfeljebb 499 alkalmazottat 
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foglalkoztató jogi személy;

e) „célzott energiahatékonysági alap”: 
olyan innovatív köz-magán társulás vagy 
közszektoron belüli társulás, amelynek 
célja az Európai Unió tagállamaiban, 
többek között városi és helyi 
önkormányzati szinten végrehajtott 
energiahatékonysági intézkedések 
előmozdítása és finanszírozása;

f) „célzott kkv-támogatási alap”: kisebb 
közepes piaci tőkeértékű vállalkozások és 
kkv-k, köztük induló és hasznosító (spin-
off) vállalkozások számára 
mikrofinanszírozási, hitel- és 
tőkefinanszírozási eszközöket biztosító 
finanszírozási eszköz;

g) „addicionalitás”: az ESBA által olyan 
műveletekhez nyújtott támogatás 
eredménye, amelyek nem megfelelő 
beruházási helyzetek kezelésére 
irányulnak, és amelyeket az adott 
időszakban a szokásos EBB-eszközök 
segítségével, az ESBA támogatása nélkül 
nem lehetett volna végrehajtani, illetve az 
adott időszakban az EBA eszközei vagy az 
uniós eszközök keretében nem lehetett 
volna ugyanolyan mértékben 
végrehajtani. Az ESBA által támogatott 
projektek célja a munkahelyteremtés és a 
növekedés előmozdítása, ugyanakkor 
kockázati profiljuk jellemzően magasabb, 
mint a szokásos EBB-műveletek keretében 
támogatott projekteké, az ESBA 
portfóliója pedig általánosságban 
magasabb kockázati profillal rendelkezik, 
mint az EBB által a szokásos befektetési 
politikája alapján támogatott beruházások 
jelenlegi portfóliójának kockázati profilja.

__________________
1a Iránymutatás a kockázatfinanszírozási 
célú befektetések előmozdítása érdekében 
nyújtott állami támogatási intézkedésekre 
vonatkozóan

Or. en
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Módosítás 259
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk

Fogalommeghatározások

(1) E rendelet alkalmazásában:

a) „kis- és középvállalkozás” vagy „kkv”: 
a 2003/361/EK ajánlásban 
meghatározottak szerinti mikro-, kis- és 
középvállalkozás;

b) „kisebb közepes piaci tőkeértékű 
vállalkozás”: olyan, legfeljebb 499 
alkalmazottat foglalkoztató jogi személy, 
amely nem kkv;

c) „közepes piaci tőkeértékű vállalkozás”: 
olyan, legfeljebb 3000 alkalmazottat 
foglalkoztató jogi személy, amely nem 
kkv;

d) „addicionalitás”: az ESBA által olyan 
műveletekhez nyújtott támogatás 
eredménye, amelyek a következők 
kezelésére irányulnak:

– piaci hiányosságok vagy

– nem megfelelő beruházási helyzetek,

és amelyeket nem lehetett volna 
végrehajtani:

– az adott időszakban vagy

– ésszerű feltételek mellett vagy

– ugyanolyan mértékben

az alábbiak által kínált eszközök 
segítségével:

– regionális fejlesztési bankok,

– nemzeti fejlesztési bankok,

– kereskedelmi bankok, valamint
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– az EBB szokásos befektetési politikája.

Következésképpen az uniós garancia a 
meglévő uniós pénzügyi eszközökkel 
együtt alkalmazható, illetve 
felhasználható azok kiegészítésére, 
valamint hatásaik felgyorsítására vagy 
megerősítésére.

Or. en

Indokolás

A különböző vállalattípusok igényeihez igazodó pénzügyi eszközök végrehajtása és az 
addicionalitás jogilag helytálló megfogalmazásának biztosítása érdekében szükség van 
fogalommeghatározásokra.

Módosítás 260
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Rendeletre irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a) „nemzeti fejlesztési bankok vagy 
intézmények”: hivatásos alapon pénzügyi 
tevékenységeket folytató jogi személyek, 
amelyek valamely tagállamtól megbízást 
kapnak arra, hogy központi, regionális 
vagy helyi szinten közcélú fejlesztési 
tevékenységeket végezzenek, amelyeknek 
célja a piac hiányosságainak orvoslása;

b) „beruházási platform”: projektek 
jogszerűen bejegyzett céltársaság, kezelt 
számla vagy szerződés formájában történő 
finanszírozására létrehozott 
társfinanszírozási rendszer. A beruházási 
platform lehet több országra kiterjedő, 
regionális, makroregionális (egy adott 
földrajzi területen több nagyobb 
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projektekben érdekelt tagállamot 
összevonva), nemzeti (egy adott tagállam 
területén bizonyos beruházási projekteket 
egy csoportba vonva) vagy ágazati (egy
ágazatban több tagállamot összevonva);

c) „addicionalitás”: az ESBA által olyan 
műveletekhez nyújtott támogatás 
eredménye, amelyek piaci vagy beruházási 
hiányosságok kezelésére irányulnak, és 
amelyeket az adott időszakban a szokásos 
EBB-eszközök segítségével, az ESBA 
támogatása nélkül nem lehetett volna 
végrehajtani, illetve az adott időszakban 
az EBA eszközei vagy az uniós eszközök 
keretében nem lehetett volna ugyanolyan 
mértékben végrehajtani. Az ESBA által 
támogatott projektek célja a 
munkahelyteremtés és a növekedés 
előmozdítása, ugyanakkor kockázati 
profiljuk jellemzően magasabb, mint a 
szokásos EBB-műveletek keretében 
támogatott projekteké

Or. en

Indokolás

A módosítás az addicionalitás fogalmát hivatott meghatározni, valamint biztosítani kívánja, 
hogy az egyúttal tükrözze a kezdeményezés eredeti makrogazdasági indíttatását, és 
mindennemű piaci hiányosságot magában foglaljon. Ennek megfelelően a hitelezési összegek 
elkülönítésekor figyelembe kell venni a ciklikus feltételeket és a beruházási hiányosságokat is, 
bárhol merüljenek is fel Európán belül.

Módosítás 261
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

Rendeletre irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk

Fogalommeghatározások
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Kizárólag e rendelet alkalmazásában:

a) „nemzeti fejlesztési bankok vagy 
intézmények”: hivatásos alapon pénzügyi 
tevékenységeket folytató jogi személyek, 
amelyek valamely tagállamtól megbízást 
kapnak arra, hogy központi, regionális 
vagy helyi szinten közcélú fejlesztési 
tevékenységeket végezzenek;

b) „beruházási platformok”: különleges 
célú gazdasági egységek, kezelt számlák, 
szerződésen alapuló társfinanszírozási 
vagy kockázatmegosztási mechanizmusok, 
vagy bármilyen más módon létrehozott 
mechanizmusok, amelyeken keresztül 
szervezetek pénzügyi hozzájárulást 
nyújtanak több beruházási projekt 
finanszírozása céljából;

c) „kis- és középvállalkozás” vagy „kkv”: 
a 2003/361/EK ajánlásban 
meghatározottak szerinti mikro-, kis- és 
középvállalkozás;

d) „közepes piaci tőkeértékű vállalkozás”: 
olyan, legfeljebb 3000 alkalmazottat 
foglalkoztató jogi személy, amely nem 
kkv;

e) „ESBA-megállapodás”: az a jogi 
eszköz, amelyben a Bizottság és az EBB 
rögzíti az e rendeletben az ESBA 
kezelésére vonatkozóan megállapított 
feltételeket;

f) „EBTP-megállapodás”: az a jogi 
eszköz, amelyben a Bizottság és az EBB 
rögzíti az e rendeletben az EBTP 
működtetésére vonatkozóan megállapított 
feltételeket;

g) „addicionalitás”: az ESBA által olyan 
műveletekhez nyújtott támogatás 
eredménye, amelyek piaci hiányosságok 
vagy nem megfelelő beruházási helyzetek 
kezelésére irányulnak, és amelyeket az 
adott időszakban a szokásos EBB-
eszközök segítségével, az ESBA 
támogatása nélkül nem lehetett volna 
végrehajtani, illetve az adott időszakban 
az EBA eszközei vagy az uniós eszközök 
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keretében nem lehetett volna ugyanolyan 
mértékben végrehajtani. Az ESBA által 
támogatott projektek célja a 
munkahelyteremtés és a növekedés 
előmozdítása, ugyanakkor kockázati 
profiljuk jellemzően magasabb, mint a 
szokásos EBB-műveletek keretében 
támogatott projekteké, és az ESBA 
portfóliója általánosságban magasabb 
kockázati profillal fog rendelkezni, mint 
az EBB által a szokásos befektetési 
politikája alapján támogatott beruházások 
jelenlegi portfóliójának kockázati profilja.

Or. en

Módosítás 262
Christian Ehler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A Bizottság megállapodást köt az 
Európai Beruházási Bankkal (EBB) az 
Európai Stratégiai Beruházási Alapnak
(ESBA) az e rendelet követelményeivel 
összhangban történő szerinti 
létrehozásáról.

Or. en

Módosítás 263
Christian Ehler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a 17. cikknek megfelelő 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus révén 
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az Unió nevében részt vegyen az ESBA-
megállapodásban, amennyiben az 
megfelel e rendelet követelményeinek.

Or. en

Indokolás

Az ESBA-megállapodásoknak kizárólag igazgatási jellegűnek kell lenniük, amelyek a 
kezdeményezés érdemi alkotóelemeiről való döntést meghagyják a jogalkotó számára. A 
megállapodás e döntések végrehajtására szolgál. Az ESBA-megállapodást felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusként kell elfogadni, hogy biztosítani lehessen a megfelelő jogalkotói 
ellenőrzést. Ugyanez vonatkozik a módosításokra is.

Módosítás 264
Christian Ehler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1a) A Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy a 17. cikknek megfelelő 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus révén 
elfogadja az ESBA-megállapodás későbbi 
módosításait, amennyiben azok 
megfelelnek e rendelet követelményeinek.

Or. en

Indokolás

Az ESBA-megállapodásoknak kizárólag igazgatási jellegűnek kell lenniük, amelyek a 
kezdeményezés érdemi alkotóelemeiről való döntést meghagyják a jogalkotó számára. A 
megállapodás e döntések végrehajtására szolgál. Az ESBA-megállapodást felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusként kell elfogadni, hogy biztosítani lehessen a megfelelő jogalkotói 
ellenőrzést.

Módosítás 265
Christian Ehler
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ESBA mint különálló, egyértelműen 
azonosítható és átlátható garanciaeszköz 
és az EBB által kezelt külön számla 
létrehozására vonatkozó rendelkezések;

a) az ESBA létrehozásával kapcsolatos 
szabályok, valamint az EBB által
nyújtandó pénzügyi hozzájárulás összege 
és feltételei, beleértve a következőket:

i. az ESBA mint különálló, egyértelműen 
azonosítható és átlátható, az EBB által 
kezelt külön számlával rendelkező olyan 
garanciaeszköz létrehozását szabályozó 
rendelkezések, amelynek műveleteit 
egyértelműen meg lehet különböztetni az 
EBB egyéb műveleteitől;

ii. az EBB által az ESBA-n keresztül –
legalább 5 000 000 000 EUR értékű, 
garancia vagy készpénz formájában –
nyújtandó pénzügyi hozzájárulás összege 
és feltételei;

iii. az EBB által az ESBA-n keresztül az 
Európai Beruházási Alapnak (EBA) 
nyújtandó, legalább 5 500 000 000 EUR 
összegű finanszírozás, illetve garanciák 
feltételei;

iv. arra vonatkozó rendelkezések, hogy az 
uniós garancia által érintett műveletek 
árazásának összhangban kell lennie az 
EBB általános árazási politikájával;

Or. en

Indokolás

Az ESBA-megállapodásoknak kizárólag igazgatási jellegűnek kell lenniük, amelyek a 
kezdeményezés érdemi alkotóelemeiről való döntést meghagyják a jogalkotó számára. A 
vonatkozó rendelkezéseket ezért a rendeletnek, nem pedig az ESBA-megállapodásnak kell 
tartalmaznia. Ennek megfelelően részletes rendelkezések bevezetésére került sor.

Módosítás 266
Christian Ehler
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az EBB által az ESBA-n keresztül 
nyújtandó pénzügyi hozzájárulás összege 
és feltételei;

b) az ESBA-ra vonatkozó, 3. cikk szerinti 
irányítási rendelkezések, az Európai 
Beruházási Bank alapokmányának 
sérelme nélkül:

i. az irányítóbizottság összetétele és 
tagjainak száma, e rendelet 3. cikkével 
összhangban;

ii. az ügyvezető igazgatónak és az 
ügyvezető igazgató helyettesének a 
kinevezésére szolgáló eljárás, az ügyvezető 
igazgató és helyettese javadalmazása és a 
munkájukra vonatkozó – az EBB 
személyzeti rendelkezéseivel összhangban 
álló – feltételek, továbbá a 
helyettesítésükkel és 
elszámoltathatóságukkal kapcsolatos 
szabályok és eljárások;

iii. a beruházási bizottság tagjainak 
kinevezésére és menesztésére, 
javadalmazására és munkakörülményeire 
vonatkozó eljárás, a beruházási 
bizottságon belül alkalmazott szavazási 
módszerek a határozatképesség és a 
szavazatok egyes tagok közötti 
eloszlásának meghatározásával, valamint 
a beruházási bizottság tagjait érintő 
összeférhetetlenség megelőzésére 
vonatkozó szabályok;

iv. az a követelmény, hogy az 
irányítóbizottságnak és a beruházási 
bizottságnak el kell fogadnia saját eljárási 
szabályzatát;

Or. en

Indokolás

Az ESBA-megállapodásoknak kizárólag igazgatási jellegűnek kell lenniük, amelyek a 
kezdeményezés érdemi alkotóelemeiről való döntést meghagyják a jogalkotó számára. A 
vonatkozó rendelkezéseket ezért a rendeletnek, nem pedig az ESBA-megállapodásnak kell 
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tartalmaznia. Ennek megfelelően részletes rendelkezések bevezetésére került sor.

Módosítás 267
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az EBB által az ESBA-n keresztül az 
Európai Beruházási Alapnak (EBA) 
nyújtandó finanszírozás feltételei;

c) Az EBB számára nyújtott feltétel 
nélküli, visszavonhatatlan, azonnal 
lehívható uniós garanciára vonatkozó 
szabályok, beleértve a következőket:

i. az uniós garancia nyújtására vonatkozó 
– többek között a meghatározott 
eszköztípusokból álló portfóliókra 
megállapított fedezettel és annak 
feltételeivel kapcsolatos – részletes 
szabályok a 7. cikknek megfelelően;

ii. arra vonatkozó követelmény, hogy a 
kockázatvállalás díját a befizetők között a 
kockázatvállalásuk arányában kell 
elosztani;

iii. arra vonatkozó követelmény, hogy az 
Uniót megillető pénzösszegek kifizetését, 
valamint az uniós garanciával kapcsolatos 
kifizetéseket a kellő időben végre kell 
hajtani, de a kifizetésekre csak évente 
egyszer, a műveletek nyereségének és 
veszteségének nettósítását követően 
kerülhet sor;

iv. az uniós garanciának az e rendelet 5. 
cikke szerinti igénybevételére, köztük a 
fizetési feltételekre – például konkrét 
határidőkre, az esedékes összegek 
kamataira – és a szükséges likviditási 
megállapodásokra vonatkozó előírások;

v. a követeléseknek az EBB által történő 
behajtásával kapcsolatos rendelkezések és 
eljárások, a 7. cikk (4) bekezdésének 
megfelelően;

Or. en
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Indokolás

Az ESBA-megállapodásoknak kizárólag igazgatási jellegűnek kell lenniük, amelyek a 
kezdeményezés érdemi alkotóelemeiről való döntést meghagyják a jogalkotó számára. A 
vonatkozó rendelkezéseket ezért a rendeletnek, nem pedig az ESBA-megállapodásnak kell 
tartalmaznia. Ennek megfelelően részletes rendelkezések bevezetésére került sor.

Módosítás 268
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az EBB által az ESBA-n keresztül az 
Európai Beruházási Alapnak (EBA) 
nyújtandó finanszírozás feltételei;

c) az EBB által az ESBA-n keresztül az 
Európai Beruházási Alapnak (EBA) 
nyújtandó, legalább 5 milliárd EUR 
összegű finanszírozás, illetve garanciák 
összege és feltételei;

Or. en

Módosítás 269
Christian Ehler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az ESBA-ra vonatkozó, 3. cikk szerinti 
irányítási rendelkezések, az Európai 
Beruházási Bank alapokmányának 
sérelme nélkül;

d) az uniós garancia egyedi projektekhez 
történő felhasználásának az e rendelet és 
különösen a 2a. cikk szerinti, beruházási 
bizottság általi jóváhagyására vonatkozó 
részletes szabályok;

Or. en

Indokolás

Az ESBA-megállapodásoknak kizárólag igazgatási jellegűnek kell lenniük, amelyek a 
kezdeményezés érdemi alkotóelemeiről való döntést meghagyják a jogalkotó számára. A 
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vonatkozó rendelkezéseket ezért a rendeletnek, nem pedig az ESBA-megállapodásnak kell 
tartalmaznia. Ennek megfelelően részletes rendelkezések bevezetésére került sor.

Módosítás 270
Christian Ehler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az uniós garanciára vonatkozó, többek 
között a következőkre kiterjedő részletes 
szabályok a 7. cikknek megfelelően: a 
meghatározott eszköztípusokból álló 
portfóliókra vonatkozó fedezeti felső 
korlát, az uniós garancia lehívása, 
amelyre – a saját tőke esetleges 
veszteségei kivételével – évente egyszer, a 
műveletek nyereségének és veszteségének 
nettósítását követően kerülhet sor, 
valamint a garanciával összefüggő 
díjazás, és az arra vonatkozó előírás, hogy 
a kockázatvállalás díját a hozzájárulók 
között a kockázatmegosztás arányában 
kell elosztani;

e) a beruházási javaslatok benyújtására és 
az uniós garancia igénybevételére 
irányuló javaslatok jóváhagyására 
vonatkozó eljárások, beleértve a 
következőket:

i. a projekteknek a beruházási bizottság 
elé terjesztésére vonatkozó eljárás;

ii. arra vonatkozó előírás, hogy az uniós 
garancia igénybevételére irányuló 
javaslatok benyújtására és jóváhagyására 
vonatkozó eljárás nem érinti az Európai 
Beruházási Bank alapokmányában 
foglalt, az EBB általi döntéshozatalra 
vonatkozó szabályokat;

iii. a 20. cikk szerinti átmeneti 
rendelkezéseket pontosító szabályok, 
különös tekintettel arra, hogy az EBB 
által a 20. cikkben említett időszak során 
aláírt műveleteket milyen módon vonják 
az uniós garancia hatálya alá;

Or. en
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Indokolás

Az ESBA-megállapodásoknak kizárólag igazgatási jellegűnek kell lenniük, amelyek a 
kezdeményezés érdemi alkotóelemeiről való döntést meghagyják a jogalkotó számára. A 
vonatkozó rendelkezéseket ezért a rendeletnek, nem pedig az ESBA-megállapodásnak kell 
tartalmaznia. Ennek megfelelően részletes rendelkezések bevezetésére került sor.

Módosítás 271
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – f pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a követelések behajtásához kapcsolódó 
előírások és eljárások;

f) a beruházási javaslatok benyújtására és 
az uniós garancia igénybevételére 
irányuló javaslatok jóváhagyására 
vonatkozó eljárások, beleértve a 
következőket:

i. a projekteknek a beruházási bizottság 
elé terjesztésére vonatkozó eljárás;

ii. arra vonatkozó előírás, hogy az uniós 
garancia igénybevételére irányuló 
javaslatok benyújtására és jóváhagyására 
vonatkozó eljárás nem érinti az Európai 
Beruházási Bank alapokmányában 
foglalt, az EBB általi döntéshozatalra 
vonatkozó szabályokat;

iii. a 20. cikk szerinti átmeneti 
rendelkezéseket pontosító szabályok, 
különös tekintettel arra, hogy az EBB 
által a 20. cikkben említett időszak során 
aláírt műveleteket milyen módon vonják 
az uniós garancia hatálya alá.

Or. en

Indokolás

Az ESBA-megállapodásoknak kizárólag igazgatási jellegűnek kell lenniük, amelyek a 
kezdeményezés érdemi alkotóelemeiről való döntést meghagyják a jogalkotó számára. A 
vonatkozó rendelkezéseket ezért a rendeletnek, nem pedig az ESBA-megállapodásnak kell 
tartalmaznia. Ennek megfelelően részletes rendelkezések bevezetésére került sor.
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Módosítás 272
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az uniós garancia felhasználására 
vonatkozó előírások, többek között a 
meghatározott időkeretek és a fő 
teljesítménymutatók;

törölve

Or. en

Indokolás

Fentebb részletes rendelkezések foglalkoznak ezzel a szemponttal.

Módosítás 273
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Carlos Zorrinho

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az uniós garancia felhasználására 
vonatkozó előírások, többek között a 
meghatározott időkeretek és a fő 
teljesítménymutatók;

g) az uniós garancia felhasználására 
vonatkozó előírások, mint az 5. cikk (2) és 
(2a) bekezdésében foglalt céloknak és 
jogosultsági kritériumoknak való 
megfelelés, valamint a meghatározott 
időkeretek és a fő teljesítménymutatók, 
ideértve a közvetlen munkahelyteremtést 
és a kkv-k részvételét;

Or. en

Módosítás 274
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az uniós garancia felhasználására 
vonatkozó előírások, többek között a
meghatározott időkeretek és a fő 
teljesítménymutatók;

g) az uniós garancia felhasználására 
vonatkozó előírások, többek között az 5. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott 
időkeretek, fő projektek és finanszírozási 
területek, valamint a fő 
teljesítménymutatók;

Or. en

Módosítás 275
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) az EBTP számára szükséges 
finanszírozásra vonatkozó rendelkezések a 
(2) bekezdés harmadik albekezdésének
megfelelően;

h) az EBTP létrehozásához és 
működéséhez szükséges finanszírozásra 
vonatkozó rendelkezések a (2), (2a), (2b) 
és (2c) bekezdésnek megfelelően;

Or. en

Módosítás 276
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) az uniós garancia által nyújtott fedezet 
feltételei.

törölve

Or. en
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Indokolás

Fentebb részletes rendelkezések foglalkoznak ezzel a szemponttal.

Módosítás 277
Christian Ehler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) az ESBA irányításához szükséges 
bármely egyéb adminisztratív vagy 
szervezeti jellegű feltétel.

Or. en

Módosítás 278
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESBA-megállapodás előírja, hogy az 
ESBA támogatásával végrehajtott 
műveleteket és az EBB egyéb műveleteit 
egyértelműen el kell különíteni.

törölve

Or. en

Indokolás

Fentebb részletes rendelkezések foglalkoznak ezzel a szemponttal.

Módosítás 279
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESBA-megállapodás előírja, hogy az 
ESBA támogatásával végrehajtott 
műveleteket és az EBB egyéb műveleteit 
egyértelműen el kell különíteni.

Az ESBA-megállapodás előírja, hogy az 
ESBA támogatásával végrehajtott 
műveleteket és az EBB egyéb műveleteit 
egyértelműen el kell különíteni. Az EBB 
által 2013. július 23-án elfogadott 
beruházási iránymutatásokat és 
szempontokat ugyanakkor alkalmazni 
kell.

Or. en

Módosítás 280
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESBA-megállapodás előírja, hogy az 
EBA által végrehajtott ESBA-
tevékenységeket az EBA irányító szervei 
irányítják.

Az ESBA-megállapodás továbbá előírja, 
hogy:

a) az EBA által végrehajtott ESBA-
tevékenységeket az EBA irányító szervei 
irányítják;

b) az ESBA által támogatott műveletek 
után az Uniót megillető díjazást az uniós 
garancia lehívásakor teljesítendő 
kifizetések levonását követően kell 
bevezetni az Unió általános 
költségvetésébe, és az olyan belső címzett 
bevételt képez, amelyet arányosan azon 
programokhoz kell visszarendelni, 
amelyek keretösszegét az ESBA 
garanciaalap létrehozása céljából 
csökkentették.

Or. en
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Módosítás 281
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESBA-megállapodás előírja, hogy az 
EBA által végrehajtott ESBA-
tevékenységeket az EBA irányító szervei 
irányítják.

Az ESBA-megállapodás előírja, hogy az 
EBA által végrehajtott ESBA-
tevékenységeket az e rendeletnek és 
különösen 5. cikkének a rendelkezéseivel 
összhangban az EBA irányító szervei 
irányítják.

Or. en

Módosítás 282
Christian Ehler

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. en

Indokolás

Az uniós garancia célösszegét meghaladó megtérülési és bevételi többletet újra be kell vezetni 
az Unió általános költségvetésébe, és a garanciaalaphoz eredetileg hozzájáruló költségvetési 
tételek javára kell jóváírni.
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Módosítás 283
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 ESBA-megállapodás előírja, hogy fel 
kell állítani az Európai Beruházási 
Tanácsadó Platformot (EBTP), amely az 
EBB-n belül az 5. cikk szerinti beruházási 
projektek kidolgozásához szükséges 
valamennyi támogatást biztosítja. Az 
EBTP az EBB és a Bizottság meglévő 
tanácsadó szolgálataira építve 
tanácsadással segíti a beruházási projektek 
azonosítását, előkészítését és kidolgozását, 
és központi technikai tanácsadó 
platformként szolgál az Unión belüli 
projektfinanszírozás számára. A 
támogatásnyújtás során az EBTP kiemelt 
figyelmet fordít a kisléptékű és a városok 
vagy helyi önkormányzatok által 
indítványozott projektek szükségleteire. 
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. en

Módosítás 284
Kaja Kallas

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESBA-megállapodás előírja, hogy az 
EBB-n belül fel kell állítani az Európai 

Az ESBA-megállapodás előírja, hogy az 
EBB-n belül fel kell állítani az Európai 
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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.

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. 
Különös hangsúlyt kell helyezni az 
innovatív vállalkozók tájékoztatására és 
támogatására.

Or. en

Módosítás 285
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 

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 és azt kiegészítve, lehetőség szerint 
decentralizált formában – tanácsadással 
segítse a beruházási projektek azonosítását, 
előkészítését és kidolgozását, és központi 
technikai tanácsadó platformként 
szolgáljon az ESBA keretében 
megvalósuló projektfinanszírozás számára. 
Ebbe beletartozik a projektstrukturáláshoz 
kapcsolódó technikai segítségnyújtás, az 
innovatív pénzügyi eszközök és a köz- és 
magánszférabeli partnerség 
igénybevételének támogatása, valamint 
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releváns kérdéseihez nyújtott tanácsadás. adott esetben – és a Bizottság uniós jog 
alkalmazásának felügyeletével 
kapcsolatos hatáskörének sérelme nélkül 
– az uniós jogszabályok releváns 
kérdéseihez nyújtott tanácsadás.

Or. en

Módosítás 286
Krišjānis Kariņš, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 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, 
figyelembe véve a tagállamok közötti 
különbségeket, különösen a kevésbé fejlett 
tőkepiacokkal rendelkező országok 
helyzetét.

Or. en

Módosítás 287
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 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 5. cikk (2) bekezdésében 
foglalt célkitűzések szempontjából 
különös jelentőséggel bíró uniós 
jogszabályi és szakpolitikai területekkel 
kapcsolatban nyújtott tanácsadás.

Az EBTP az említett területeken célzott 
támogatást nyújt, földrajzi 
elhelyezkedésükre való tekintet nélkül 
Európa-szerte figyelembe véve a 
felmerülő technikai segítségnyújtási 
szükségleteket és kapacitásépítési 
hiányosságokat. 

Or. en

Indokolás

Az EBTP-nek továbbra is teljes körűen biztosítania kell, hogy az általa nyújtott tanácsadási 
szolgáltatásokat bárki igénybe vehesse: a platform a projektfejlesztéshez és -előkészítéshez 
kapcsolódó intézményi kapacitásbeli hiányosságokat hivatott orvosolni, illetve a technikai 
segítségnyújtási szükségleteket biztosítani Európán belül ott, ahol ezek felmerülnek.

Módosítás 288
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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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.

törölve

Or. en

Indokolás

Átkerült a (2a) bekezdésbe.

Módosítás 289
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

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 
nemzeti fejlesztési bankok, valamint az 
európai strukturális és beruházási alapok 
irányító hatóságainak szakértelmét és az 
1303/2013/EU rendelet 5. cikkének 
megfelelően partnereket von be. Az EBTP 
különösen épít az olyan programok jó 
gyakorlataira, mint az ELENA (Európai 
Kisközösségi Támogatási Keret), az 
InnovFin (uniós finanszírozás 
innovátoroknak) és az EEEF (Európai 
Energiahatékonysági Alap).

Or. en
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Módosítás 290
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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 
nemzeti fejlesztési bankok, a szociális 
partnerek, valamint az európai strukturális 
és beruházási alapok irányító hatóságainak 
szakértelmét.

Or. en

Módosítás 291
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az EBTP által nyújtott szolgáltatások 
a következőkre terjednek ki:

a) egyablakos ügyintézés biztosítása a 
hatóságok és a projektgazdák által 
igénybe vehető technikai 
segítségnyújtáshoz;

b) segítségnyújtás a projektgazdáknak 
adott esetben abban, hogy projektjeiket 
úgy fejlesszék tovább, hogy azok 
megfeleljenek az e rendelet szerinti 
támogathatósági feltételeknek;

c) a helyi ismeretekre való építés az ESBA 
által nyújtott támogatás Unió-szerte 
történő előmozdítása érdekében;

d) platform biztosítása szakértői 
tapasztalatcseréhez és a projektek 
kidolgozásával kapcsolatos know-how 
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megosztásához;

e) decentralizált technikai segítségnyújtási 
platform biztosítása a kisléptékű, többek 
között a városok és kkv-k által vezetett 
energiahatékonysági projektek nagyobb, 
jövedelmező projektekké történő 
összevonásához;

f) makroregionális, nemzeti vagy helyi 
energiahatékonysági alapok 
létrehozásának támogatása;

g) decentralizált technikai segítségnyújtási 
platformok biztosítása a kkv-k, többek 
között az induló és hasznosító (spin-off) 
vállalkozások által végzett 
projektfejlesztés, valamint az 
egyetemekkel és kutatási szervezetekkel 
folytatott együttműködésük 
támogatásához;

Or. en

Módosítás 292
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az (1) és (2a) bekezdésben említett 
célok elérése érdekében az EBTP igénybe 
veszi az EBB, a Bizottság, a nemzeti 
fejlesztési bankok, valamint az európai 
strukturális és beruházási alapok irányító 
hatóságai szakértelmét. Az EBTP adott 
esetben e szervekhez irányítja a 
projektgazdákat, és e szerveken keresztül 
biztosítja a technikai segítségnyújtást.

Or. en
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Módosítás 293
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) Az ESBA az általa az egyes 
beruházási platformok részére kínált 
garanciák mindegyike esetében biztosítja, 
hogy a források összevonásával legalább a 
garancia 3%-ának megfelelő összegű 
technikai segítséget nyújt; 

Or. en

Módosítás 294
Pavel Telička

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 készpénz 
vagy az EBB számára elfogadható 
garanciavállalás formájában. Egyéb 
harmadik felek a hozzájárulást csak 
készpénz formájában tehetik meg. Az 
irányítóbizottság tagjainak számát a 
Bizottság és az EBB között az egyenlőség 
elve alapján kell megosztani.

Or. en

Módosítás 295
Gunnar Hökmark

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

Az ESBA-hoz való nemzeti 
hozzájárulások a többi közkiadásra és -
beruházásra vonatkozókkal azonos
szabályokat követnek, kiemelt 
költségvetési célt kell képezniük és nem 
áshatják alá a stabilitási paktum 
szabályait.

Or. en

Módosítás 296
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk

Az uniós garancia igénybevételére 
vonatkozó támogathatósági kritériumok

Az ESBA-megállapodásban elő kell írni, 
hogy az ESBA olyan projekteket 
támogathat, amelyek:

a) összhangban állnak az uniós 
politikákkal, és kulcsfontosságúak az 
uniós gazdaság intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedéssel jellemzett 
gazdasággá történő átalakításához, 

b) gazdasági és technikai szempontból 
életképesek;

c) addicionalitást biztosítanak és

d) a lehető legnagyobb mértékben 
mobilizálnak tőkét a magánszektorból.

(2) Emellett az ESBA-megállapodásban 
elő kell írni, hogy az ESBA olyan 
projekteket támogathat, amelyek az alábbi 
általános célok valamelyikére irányulnak:

a) kutatás, fejlesztés és innováció többek 
között a kutatási infrastruktúra, a kísérleti 
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és demonstrációs létesítmények, a 
tudományos világ és az ipar közötti 
együttműködés, a kutatási eredmények 
hasznosítása és piaci bevezetése, valamint 
a szabadalmazás és a technológiaátadás 
pénzügyi támogatása révén;

b) infrastruktúra-fejlesztés, többek között 
a közlekedés területén, mindenekelőtt az 
ipari központokban; infrastrukturális 
projektek a környezetvédelem, a természeti 
erőforrások, a városfejlesztés terén és 
szociális területeken;

c) információs és kommunikációs 
technológia, ideértve a digitális 
infrastruktúrát, különös tekintettel 
kulturális és kreatív iparágakat támogató 
szélessávú és digitális infrastruktúrára;

d) az energiaágazat, többek között az 
energiaipari infrastruktúra fejlesztése, 
különös tekintettel az energiaipari 
összeköttetésekre, a megújuló energia 
alkalmazásának kiterjesztésére, valamint 
az energia- és erőforrás-hatékonyságra;

e) pénzügyi támogatás nyújtása a 
legfeljebb 3000 alkalmazottat 
foglalkoztató vállalkozások és egyéb 
szervezetek számára, különös hangsúlyt 
helyezve a kis- és középvállalkozásokra;

f) beruházások az oktatás és képzés, 
valamint az egészségügy, az innováció, a 
kreativitás és a kultúra területén;

Or. en

Indokolás

Ebben a rendeletben egyértelmű jogosultsági kritériumokat kell meghatározni. A 
projektjavaslatok támogathatóságának elbírálásakor meg kell vizsgálni, hogy azok 
hozzájárulnak-e meghatározott célkitűzések eléréséhez. Ennélfogva az ESBA célkitűzései is 
átkerültek ebbe a cikkbe.

Módosítás 297
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 



AM\1053517HU.doc 181/181 PE551.907v01-00

HU

Federley, Pavel Telička

Rendeletre irányuló javaslat
2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk

Az uniós garancia igénybevételére 
vonatkozó támogathatósági kritériumok

Az ESBA-megállapodásban elő kell írni, 
hogy az ESBA olyan projekteket 
támogathat, amelyek:

a) összhangban állnak az uniós 
politikákkal;

b) gazdasági és technikai szempontból 
életképesek;

c) addicionalitást biztosítanak és

d) amennyiben lehetséges, a lehető 
legnagyobb mértékben mobilizálnak tőkét 
a magánszektorból.

Or. en


