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Módosítás 526
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 527
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

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 

(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 
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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.

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. en

Módosítás 528
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Rámutat, hogy a további beruházások 
eredményessége az ország gazdaságának 
versenyképességén és hatékonyságán, 
valamint a befektetők által az ország 
államháztartásának fenntarthatóságába 
vetett bizalmon alapul, és ezért úgy véli, 
hogy egy országnak csak akkor szabad az 
Európai Stratégiai Beruházási Alapból 
nyújtott finanszírozásból részesülnie, ha a 
Bizottság a tagállamok költségvetésiterv-
javaslatainak értékelésekor megállapítja, 
hogy:

i. az adott ország betartja a Stabilitási és 
Növekedési Paktumot vagy a 
túlzottdeficit-eljárás ajánlásait; valamint

ii. az ország kellő haladást ért el 
országspecifikus ajánlásainak 
végrehajtásában.

Or. en

Módosítás 529
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer
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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 projekteket céloz meg. Az ESBA 
mindenekelőtt a strukturális
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 530
Cora van Nieuwenhuizen

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 

(17) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
támogatásának infrastrukturális és 
nagyszabású közepes tőkeértékű 
projektekhez való felhasználásáról egy 
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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.

beruházási bizottság dönt. A beruházási 
bizottság a beruházási projektek területein 
járatos és tapasztalt független szakértőkből 
áll.    A beruházási bizottság a feladatait 
teljesen függetlenül, az e rendeletben 
meghatározott feltételeknek megfelelően 
látja el, mivel ez döntő fontosságú a 
magánszektor beruházási terv iránti 
bizalmának elnyeréséhez és 
végrehajtásában való részvételének 
biztosításához. A beruházási bizottság az 
ESBA által finanszírozandó egyedi 
projektek kiválasztását illetően harmadik 
szervezettől utasítást nem fogadhat el, de
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 Alapnak 
támogatnia kell az EBA finanszírozását, 
hogy az EBA egyéni projektekbe 
kezdhessen a kis- és középvállalkozások, 
valamint a kisméretű közepes piaci 
tőkeértékű vállalatok terén. 

Or. en

Módosítás 531
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Rendeletre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) Annak érdekében, hogy a 
finanszírozott projektek sikeresen és 
időben kivitelezhetők legyenek, és ezáltal 
a lehető eredményesebben serkentsék a 
munkahelyteremtést és a növekedést, a 
Bizottság európai válsághelyzeti és 
helyreállítási rendeletet dolgoz ki, és e 
rendeletben átmenetileg mentesíti az 
ESBA által finanszírozott 
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infrastrukturális projekteket azon 
hatályos uniós jogszabályok hatálya alól, 
amelyek igazgatási eljárásokkal, főként 
fellebbezési eljárásokkal és a hatályos 
jogszabályoknak való megfelelésről szóló 
jelentéstétellel jelentős késedelmet 
okoznak. Ennek a válsághelyzeti és 
helyreállítási rendeletnek az európai 
gazdasági körülmények miatt kialakult 
jelenlegi sürgető helyzetre tekintettel le 
kell rövidítenie az igazgatási eljárásokat. 
A Bizottság az e rendelet elfogadását 
követő három hónapon belül európai 
válsághelyzeti és helyreállítási rendeletre 
vonatkozó javaslatot terjeszt a Tanács és 
az Európai Parlament elé.

Or. en

Módosítás 532
Cora van Nieuwenhuizen

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 uniós költségvetésből származó 
hozzájárulás részleges finanszírozása 
céljából csökkenteni kell az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapra, Európai 
Szociális Alapra, Kohéziós Alapra, 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapra és Európai Tengerügyi és 
Halászati Alapra vonatkozó közös 
rendelkezések megállapításáról, az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az 
Európai Szociális Alapra, a Kohéziós 
Alapra és az Európai Tengerügyi és 
Halászati Alapra vonatkozó általános 
rendelkezések megállapításáról és az 
1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 
17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet által létrehozott különböző 
európai strukturális és beruházási alapok
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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.

pénzügyi keretét.

__________________ __________________
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

Indokolás

Because the proposed reduction of financial resources of the European Structural and 
Investment Funds is spread over a total of nine funds, this reduction will be less injurious to 
the objectives of the respective funds than would be the case if the reduction would be carried 
by only two funds. The latter is what the Commission proposes for the financing of the 
contribution of the EU budget, by reducing the envelopes of Horizon2020 and the Connecting 
Europe Facility. Moreover, Horizon2020 and the Connecting Europe Facility are of primary 
importance for the long-term competitiveness of the Union, because of their large 
implications for innovation and structural research (in the case of Horizon2020), and for 
infrastructure projects that are already eligible for funding after they have gone through a 
long process of prioritisation (in the case of the Connecting Europe Facility) .

Módosítás 533
Cora van Nieuwenhuizen
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Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – a pont – i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. Az uniós költségvetésből származó 
hozzájárulás részleges finanszírozása 
céljából csökkenteni kell az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapra, Európai 
Szociális Alapra, Kohéziós Alapra, 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapra és Európai Tengerügyi és 
Halászati Alapra vonatkozó közös 
rendelkezések megállapításáról, az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az 
Európai Szociális Alapra, a Kohéziós 
Alapra és az Európai Tengerügyi és 
Halászati Alapra vonatkozó általános 
rendelkezések megállapításáról és az 
1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 
17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet által létrehozott 
különböző európai strukturális és 
beruházási alapok pénzügyi keretét.

Or. en

Indokolás

Because the proposed reduction of financial resources of the European Structural and 
Investment Funds is spread over a total of nine funds, this reduction will be less injurious to 
the objectives of the respective funds than would be the case if the reduction would be carried 
by only two funds. The latter is what the Commission proposes for the financing of the 
contribution of the EU budget, by reducing the envelopes of Horizon2020 and the Connecting 
Europe Facility. Moreover, Horizon2020 and the Connecting Europe Facility are of primary 
importance for the long-term competitiveness of the Union, because of their large 
implications for innovation and structural research (in the case of Horizon2020), and for 
infrastructure projects that are already eligible for funding after they have gone through a 
long process of prioritisation (in the case of the Connecting Europe Facility) .

Módosítás 534
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer
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Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság 2018. december 31-ig, majd 
azt követően évente felülvizsgálja a 
garanciaalap szintjének megfelelőségét, 
figyelembe véve a forrásoknak a garancia 
aktiválásából származó bármely 
csökkenését és az EBB által a 10. cikk (3) 
bekezdésének megfelelően benyújtott 
értékelést.

A Bizottság 2018. december 31-ig, majd 
azt követően évente felülvizsgálja a
garanciaalap szintjének megfelelőségét, 
figyelembe véve a forrásoknak a garancia 
aktiválásából származó bármely 
csökkenését és az EBB által a 10. cikk (3) 
bekezdésének megfelelően benyújtott 
értékelést.

E felülvizsgálat eredménye egyéb módon 
semmilyen körülmények között nem 
befolyásolhatja a Horizont 2020 és az 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
költségvetését.

Or. en

Módosítás 535
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) 2019. január 1-jétől, amennyiben a 
garanciából történő lehívások 
következtében a garanciaalap szintje nem 
éri el a célösszeg 50 %-át, a Bizottság 
jelentést nyújt be a garanciaalap 
feltöltéséhez esetleg szükséges rendkívüli 
intézkedésekről.

(8) 2019. január 1-jétől, amennyiben a 
garanciából történő lehívások 
következtében a garanciaalap szintje nem 
éri el a célösszeg 50 %-át, a Bizottság 
jelentést nyújt be a garanciaalap 
feltöltéséhez esetleg szükséges rendkívüli 
intézkedésekről.

Amennyiben ilyen jelentés készül, annak 
tartalma egyéb módon semmilyen 
körülmények között nem befolyásolhatja a 
Horizont 2020 és az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz 
költségvetését.

Or. en



AM\1054684HU.doc 11/11 PE551.995v01-00

HU

Módosítás 536
Patrizia Toia

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) az egységes piac és a hozzá tartozó 
infrastruktúrák, különösen a digitális és 
informatikai alkotóelemek fejlesztése, 
többek között a közlekedés területén, 
mindenekelőtt az ipari központokban; 
energiaügy, elsősorban az energiahálózatok 
összekapcsolása és vízi infrastruktúrák; 
valamint a digitális infrastruktúra, a városi 
és vidéki területek közötti digitális 
szakadék felszámolása érdekében;
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