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RÖVID INDOKOLÁS

Bevezetés

A politikai és a tudományos világ, valamint a civil társadalom befolyásos személyiségei már 
évek óta kiállnak az Unióban a beruházások fellendítése mellett, hogy meg lehessen birkózni 
a gazdasági és pénzügyi válság következményeként kialakult beruházási hiánnyal. A 
beruházások hiánya létrehozta a csökkentett kiadások, a növekvő munkanélküliség és a 
jövőbeni előrelépésbe vetett bizalom elvesztésének lefelé irányuló spirálját. Ezért melegen 
üdvözölni kell a Bizottság Európai Stratégiai Beruházási Alapról (ESBA) szóló javaslatát.

A beruházások fellendítését szolgáló új ösztönzők – uniós garanciákkal alátámasztva – ismét 
megteremthetik a holnap növekedésébe vetett bizalmat a befektetők, az állami hatóságok és az 
ipar körében. Az új beruházások beindításával az ESBA egy új, munkahelyeket és 
lehetőségeket teremtő beruházási ciklus lendkerekévé válhat. Ezekre az új beruházásokra 
nemcsak azért van szükség, hogy az uniós gazdaság újra beinduljon, hanem azért is, hogy 
ellenálló, innovatív, befogadó, karbonszegény és körkörös gazdasággá váljon. 

Ahelyett, hogy a régi úton járva az egyszerű pótlásokba és karbantartásba ruháznánk be, 
valódi változást hozó projektekbe, szolgáltatásokba és infrastruktúrákba kell beruháznunk, 
olyanokba, amelyek képesek megbirkózni a jólétünket és prosperitásunkat fenyegető „új” 
kihívásokkal. E kihívások közé tartozik a versenyképességünk elvesztése, éghajlatunk 
veszélyes változása, függőségünk az Unión kívüli ritka és kritikus fontosságú természeti 
erőforrásoktól, valamint az energia- és erőforrásárak volatilitása és kiszámíthatatlansága, ami 
ezzel együtt jár.

Az Unió, hogy megfelelhessen e kihívásoknak, formát adott ambiciózus foglalkoztatás-, 
innovációs, oktatás-, társadalmi befogadási, éghajlat- és energiapolitikájának. Az Európa 
2020 stratégiát az Unió jelen évtizedre vonatkozó növekedési stratégiájaként fogalmazták 
meg azzal a céllal, hogy „intelligens, fenntartható és inkluzív” gazdasággá váljék. A 20/20/20 
éghajlat- és energiastratégia, a Bizottság 2050-ig szóló energiaügyi ütemterve, a 7. 
Környezetvédelmi Akcióterv, valamint az üvegházhatású gázok 2020 utáni csökkentéséről 
szóló, 2014. október 28-i tanácsi következtetések dekarbonizált és körkörösebb gazdaságot, 
valamint közlekedési és energiaágazataink valódi átalakítását követelik. Az energiauniót 
célzó, közelmúltban útjára bocsátott stratégia inkább az összekapcsolt, egyre nagyobb 
mennyiségű megújuló forrásból származó energiát integrálni és cserélni képes energiapiacra 
összpontosít, és hangsúlyozza az energiahatékonyság mint önálló energiaforrás jelentőségét. 
A Horizont 2020 a valaha volt legnagyobb uniós kutatási és innovációs keretprogramként jött 
létre azzal az ígérettel, hogy a laborokból származó nagy ötletek piacra juttatásával ösztönzi 
majd az innovációt. Azzal, hogy a Horizont 2020 létrehozza a közvetlen kapcsolatot a kutatás 
és az innováció között, a cél Európa globális versenyképességének biztosítása a kiváló 
tudomány, az ipari vezetői szerep és a társadalmi kihívásokkal való megbirkózás 
nyomatékosításával. 

Alapvető érdekünk, hogy az ESBA erősítse ezeket a politikákat és segítse elő 
megvalósulásukat azzal, hogy a fenntartható és karbonszegény közlekedési infrastruktúrában, 
a digitális és kutatási infrastruktúrában, a megújuló energia, az energiahatékonyság és az 
energiatárolás, valamint az innovatív termékek, szolgáltatások és technológiák piacra hozatala 
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területén szükséges átalakító beruházásokra összpontosít. 

Ugyanakkor kerülni kell az Unió politikáinak az ilyen ambíciók elérését lehetővé tevő 
pénzeszközök helyrehozhatatlan csökkentése, szuboptimális vagy olyan beruházások 
támogatása révén történő gyengítését, amelyeknél nagy az életciklusuk vége előtti felhagyás 
kockázata (mert nem állnak összhangban a hosszú távú célokkal).

Ezért a vélemény előadója módosításokat fogalmaz meg a javasolt rendelethez, a következő 
céllal:

1. Alternatíva bevezetése az uniós garancialapból történő finanszírozáshoz képest a 
Horizont 2020 és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz alapján rendelkezésre álló források 
megőrzése érdekében.

2. Az ESBA-támogatásnak az Unió „intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést” 
célzó stratégiája alá rendelése, és az energiával és az éghajlattal kapcsolatos célok elérésének 
segítése a közlekedési és az energiaágazatban az átalakító beruházásokra való összpontosítás 
és a beragadó beruházások elkerülése révén.

3. Hozzájárulás az energiaunió energiahatékonysági céljainak eléréséhez.

Természetesen e vélemény az ITRE bizottság kizárólagos kompetenciáit veszi főleg 
figyelembe.

1. Az uniós garanciaalap általi finanszírozás alternatívája

Hangsúlyozni kell, hegy a vélemény előadójának nem áll szándékában érinteni az uniós 
költségvetésből finanszírozott uniós garancia általános filozófiáját. Az uniós garancia EBB 
számára való rendelkezésre állása jogilag és pénzügyileg biztosított lesz, amint az ESBA-
rendelet hatályba lép és az ESBA-megállapodást az EBB és az EK aláírja.

Amit a vélemény előadója támad, az az a mód, ahogyan az uniós garanciaalapot létrehozzák 
és finanszírozzák. Az ESBA-rendelet tervezetében úgy találtak forrást, hogy csökkentették a 
Horizont 2020 és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz költségvetését a támogatásokat 
fedező sorokon. Ezek a költségvetés-csökkentések e programok integritását sértik, különösen 
az olyan stratégiai beruházások – mint például az alapkutatás – esetében, amelyekhez nehéz 
piaci társfinanszírozást szerezni. A Horizont 2020 költségvetésének javasolt csökkentése 
legkeményebben „nyílt pályázati felhívásokat”, azaz éppen a leginkább szükséges területeken 
megvalósuló kutatásokat sújtja. E költségvetési sorok megvágása végső soron az ESBA 
további potenciálját gyengíti.

Az e jelentésben javasolt alternatíva elkerüli a Horizont 2020 és az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz költségvetésének megnyirbálását, mivel nincs szükség a 
garanciaalap finanszírozási rendszerének a priori eldöntésére. 

Az alap finanszírozható fokozatos költségvetési kötelezettségvállalási előirányzatokkal, 
amelyekről az éves költségvetési folyamat keretében lehet dönteni. E célból a költségvetési 
hatóság vegye igénybe, amennyiben helyénvaló, a 2014–2020-as többéves finanszírozási 
keretről szóló rendelet alapján rendelkezésre álló összes rugalmassági mechanizmust és a 
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rendelet releváns rendelkezéseit, ami csak végső esetben vezetne az 1A. cím alatti programok 
költségvetésének csökkentéséhez.

2. Az ESBA-beruházások összhangba hozatala az Unió intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedési stratégiájával és az Unió környezeti politikájával

Az ESBA által támogatott beruházásoknak hozzá kell járulniuk az Unió intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedési stratégiájához, amelyet az Európai Tanács a 2010. június 
17-i következtetéseiben fogadott el. Az Unió beruházási politikáinak jobb összehangolása 
érdekében jött létre az 1303/2013/EU rendelet a közös stratégiai kerettel együtt, hogy 
elősegítse az Unió harmonikus, kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődését. Ezt az integrált 
megközelítést kell tehát az ESBA által támogatott műveletekre és projektekre is alkalmazni. 
Az ESBA-nak hozzá kell járulnia a 2020-ra, 2030-ra és 2050-re jóváhagyott éghajlati célok 
teljesítéséhez, és ezért a közlekedési és az energiaágazatokban széndioxid-mentesítést és az 
anyagfolyamhurkok bezárását célzó, átalakító beruházásokra kell összpontosítania. Eközben 
kerülni kell a hosszú távú, magas széndioxid-kibocsátással járó infrastruktúrákba történő 
beruházásokat, mivel ezeknél fennáll az életciklusuk vége előtti megfeneklés veszélye, ha a 
közép és hosszú távú éghajlati célokat teljesíteni kell.

3. Az energiaunió megvalósítása és a jelenlegi energiapolitikák „drámai bukása” utáni 
továbblépés

A Bizottság energiaunióról szóló közleménye (COM(2015) 80) hangsúlyozta az 
energiahatékonyság mint önálló energiaforrás jelentőségét, és egyértelműen kimondja, hogy 
az ESBA „lehetőséget biztosít az épületfelújítási beruházások jelentős növelésére”. E 
lehetőség megragadásához arra van szükség, hogy az ESBA-rendelet külön összpontosítson 
az energiahatékonyságra: a megadott garanciák egy részét az energiahatékonyságra kell 
előirányozni, technikai segítségnyújtást kell biztosítani az aggregált energiahatékonysági 
projektek célzott beruházási platformjának létrehozásához és ki kell bővíteni az 
energiahatékonysági beruházások „beruházási záradékát”.

Az előirányzat (a megadott garanciák legalább 20%-át energiahatékonysági beruházásokra 
kell fenntartani) „első üzemanyagként” abszolút szükséges az energiaunió ambiciózus 
energiahatékonysági céljainak eléréséhez. A múlt tapasztalatai azt mutatják, hogy az elmúlt 
évtizedben az energiahatékonyság sokkal kevesebb támogatást kapott (a teljes 
energiatámogatás 8%-át), mint az összes többi energiaellátási lehetőség (megújulók, fosszilis 
üzemanyagok, atomenergia). Az előirányzat nélkül ez nem is változik meg. Az európai 
beruházási tervre benyújtott tagállami javaslatok E3G általi elemzése1 azt mutatja, hogy a 
tagállamok által felsorolt projekteknek mindössze 5%-a foglal magába energiahatékonysági 
intézkedéseket, intelligens városokat vagy keresletoldali szabályozást. Ahelyett, hogy „első 
számú energiaforrás” lenne, az energiahatékonyság a valóságban az utolsóként választott 
lehetőség. A Nemzetközi Energiaügynökség vezető közgazdásza, Fatih Birol kifejtette, hogy 
„az energiahatékonyság változatlanul a legtöbb ország energiapolitikájának »drámai 
bukása«”, miközben a világ energiahatékonyság javítására szolgáló gazdasági potenciáljának 

                                               
1 Luca Bergamaschi, Louia Casson, Jonathan Gaventa, ERG, „Europe's choice: low-carbon growth or high-
carbon risks? Analysis of Member State Proposals for the European Investment Plan” (Európa választása: 
karbonszegény növekedés, vagy a magas széndioxid-kibocsátás kockázatai? Az európai beruházási tervre 
vonatkozó tagállami javaslatok elemzése), 2015. január 28.
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kétharmada kihasználatlan marad. Az energiahatékonysági műveletek gyakran több kisebb 
beruházásból állnak, amelyeknek nehézkes az irányítása. Ha összehangolás nélkül, külön 
kezelik őket,  az energiahatékonysági intézkedések jelentős adminisztrációs és tranzakciós 
költségekkel szembesülnek, és gyakran nehezen finanszírozhatók.

Ezért az EBTP keretében létre kell hozni egy speciális eszközt, hogy technikai 
segítségnyújtást kínáljon e célt szolgáló beruházási platformok létrehozásához szerte 
Európában kis projektek összekapcsolásához, különösen az épületállomány felújítása terén. 
Ez az eszköz felhasználhatja az EBB már megszerzett tapasztalatait (JESSICA) és tanulhat a 
sikeres nemzeti felújítási programok jó példáiból. Ezek a programok bizonyítják a tömeges 
felújítás sokszoros előnyeit: jelentős munkahelyteremtés, kiváló költséghatékonyság, növekvő 
energiabiztonság, kkv-k támogatása és csökkenő energiaszegénység. Ezek olyan előnyök, 
amelyek az ESBA igénybevételével növelhetők és megsokszorozhatók. 

4. Egyéb rendelkezések

A vélemény előadója néhány, az ESBA irányítási kérdéseire vonatkozó módosítást is javasol. 
Nem kétséges, hogy a támogatandó projektekre vonatkozó támogathatósági kritériumok 
szempontjából kizárólagos kompetenciával rendelkező bizottságként a vélemény előadója azt 
is biztosítani kívánja, hogy a támogatott projektek valóban feleljenek meg a javasolt 
kritériumoknak és célkitűzéseknek. Nevezetesen ezzel a beruházási bizottság összetételére 
vonatkozó módosítások foglalkoznak, mivel ez a bizottság felel majd a támogatandó projekt 
kiválasztására irányuló napi döntések meghozataláért. Ezenkívül a vélemény előadója úgy 
véli, hogy ahhoz, hogy az ESBA a rendeletben lefektetett feltételeknek megfelelően 
működhessen, rendelkezéseket kell beilleszteni annak biztosítására, hogy e feltételek helyesen 
szerepeljenek abban a megállapodásban, amelyet a Bizottság az Európai Beruházási Bankkal 
az ESBA létrehozásáról megköt. 

Végül néhány meghatározást ad meg a kis és közepes méretű vállalkozásokra (kkv-k), a kis 
közepes tőkeerejű, illetve innovatív közepes tőkeerejű projektekre, amelyek számára az 
ESBA-támogatás különösen előnyös lesz. Ennek az az oka, hogy a vélemény előadója hisz az 
ilyen vállalkozások speciális képességében, miszerint valóban innovatív változásokat képesek 
hozni, amelyek gazdasági és társadalmi hozzáadott értéket teremtenek, javítják az EU 
polgárainak egészségét és mindennapi életfeltételeit, valamint ösztönzik az Unió 
versenyképességét.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

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 kettős: a) hogy 
segítsen az Unión belüli produktív 
beruházások finanszírozási nehézségeinek 
leküzdésében és hajtson végre ilyen 
beruházásokat és b) és biztosítsa a 
finanszírozáshoz való jobb hozzáférést a 
kis- és középvállalkozások, a kis közepes 
tőkeértékű projektek, valamint az 
innovatív kkv-k és az innovatív közepes 
tőkeértékű projektek 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 fenntartható 
és körkörös gazdaságra áll át.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy az ESBA célja kettős: a) hosszú távú stratégiai beruházások és 
b) hozzáférés a finanszírozáshoz kkv-k és kis közepes tőkeértékű vállalkozások számára. Az 1. 
cikk módosításához kapcsolódik az 5. cikk (2) bekezdésének e) pontjához és a 7. cikkhez fűzött 
módosítás.

Módosítás 2

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 
magas gazdasági és társadalmi hozzáadott 
értékkel rendelkező, a fenntartható 
innovációt, szakképzettséget és helyi 
munkahelyteremtést előmozdító, az Unió 
versenyképességének lendületet adó, és az 
Unió szakpolitikai céljainak eléréséhez 
hozzájáruló stratégiai beruházásokat 
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támogat.

Or. en

Indokolás

Kifejezetten üdvözölni kell a Bizottság új, beruházásokra való összpontosítását. Biztosítanunk 
kell azonban, hogy a beruházásokat a megfelelő típusú projektbe csatornázzák, amelyek 
nemcsak gazdasági, hanem társadalmi hozzáadott értéket hoznak létre és támogatják az EU 
éghajlati és energetikai céljai elérését. Csak ilyen módon valósulnak meg az igazi, jövőre 
irányuló beruházások, amelyek hosszan tartó munkahelyeket hoznak létre, amelyeket az 
európai polgárok hordozhatnak, és amelyek megmutatják a jelenlegi válságból kifelé vezető 
utat.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alap által támogatott beruházások 
hozzájárulnak a Szerződés 194. cikkének 
(1) bekezdésében lefektetett célhoz, 
különösen az energiahatékonyság és az 
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 jobb összehangolása 
érdekében jött létre az 1303/2013/EU 
rendelet a közös stratégiai kerettel együtt, 
hogy elősegítse az Unió harmonikus, 
kiegyensúlyozott és fenntartható 
fejlődését. Ezt az integrált megközelítést 
kell tehát az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap által támogatott 
műveletekre és projektekre is alkalmazni.

Or. en
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Indokolás

2010. június 17-én az Európai Tanács elfogadta a foglalkoztatást és az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedést célzó új, „Európa 2020” stratégiát. Az Európa 2020 
koherens keretet biztosít az Unió számára valamennyi eszközének és szakpolitikájának 
összehangolt mozgósításához. Az 1303/2013/EU rendelet azért jött létre, hogy javítsa a 
különféle uniós beruházási alapok koordinációját és összehangolja végrehajtásukat a „közös 
stratégiai keretben”, és ezzel járuljon hozzá az Európa 2020 stratégiához. Ezt az integrált 
megközelítést kell tehát az ESBA által támogatott műveletekre és projektekre is alkalmazni.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
11 b preambulumbekezdés (új)

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 szükség van az 
energiahatékonyság prioritásként való 
kezelésére 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

Indokolás

Az előirányzat (a megadott garanciák legalább 20%-át energiahatékonysági beruházásokra 
kell fenntartani) „első üzemanyagként” abszolút szükséges az energiaunió ambiciózus 
energiahatékonysági céljainak eléréséhez. Az elmúlt évtizedben az energiahatékonyság sokkal 
kevesebb támogatást kapott (a teljes energiatámogatás 8%-át), mint az összes többi 
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energiaellátási lehetőség. Kötelező érvényű célok nélkül, ha nincs előirányzat, ez a helyzet 
nem fog változni. Ugyancsak lényeges az energiahatékonysági projektekhez a célzott 
platformok létrehozását támogató speciális technikai segítségnyújtási eszköz.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(12) Uniószerte számos kis- és 
középvállalkozás, valamint 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 
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

Indokolás

Fontos, hogy az ESBA a kis és innovatív közepes tőkeértékű vállalkozásokat is megcélozza. Az 
Európai Beruházási Alap, bár választható eszköz, nem mindig a megfelelő közvetítő az ilyen 
közepes tőkeértékű vállalkozások számára. Az 1. cikk módosításához kapcsolódik az 5. cikk 
(2) bekezdésének e) pontjához és a 7. cikkhez fűzött módosítás.

Módosítás 6

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, 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. 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

Indokolás

Kifejezetten üdvözölni kell a Bizottság új, beruházásokra való összpontosítását. Biztosítanunk 
kell azonban, hogy a beruházásokat a megfelelő típusú projektbe csatornázzák, amelyek nem 
csak gazdasági, hanem társadalmi hozzáadott értéket hoznak létre és támogatják az EU 
éghajlati és energetikai céljai elérését. Csak ilyen módon valósulnak meg az igazi, jövőre 
irányuló beruházások, amelyek hosszan tartó munkahelyeket hoznak létre, amelyeket az 
európai polgárok hordozhatnak, és amelyek megmutatják a jelenlegi válságból kifelé vezető 
utat.
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Az ESBA-támogatásra jogosult 
projektek kiválasztása során külön 
figyelmet kell szentelni 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 versenyezhessenek 
azokkal a projektekkel, amelyek az 
energiaellátás növelését vagy új 
infrastruktúra fejlesztését célozzák meg;

Or. en

Indokolás

A Nemzetközi Energiaügynökség az energiahatékonyságot a „világ első üzemanyagaként” 
sorolja be. Az energia megtakarítása és hatékonyabb felhasználása az energiaszámlák 
csökkentésének, a harmadik országbeli szállítóktól való függés csökkentésének és az 
energiabiztonság növelésének legolcsóbb, leggyorsabb és leghatékonyabb módja, amely 
egyúttal segíti az EU éghajlati céljainak elérését is. Amellett, hogy az energiát hatékonyabban 
kell használnunk, összességében kevesebb energiát kell használnunk. Ezért az új 
energiatermelő kapacitásokba történő beruházásokról való döntéshozatal során mindig 
értékelni kell, hogy ugyanazokat az ellátásbiztonsági célokat el lehet-e érni 
energiahatékonysági vagy energia megtakarítási intézkedésekkel. Ez megelőzi a létesítmények 
megfeneklését is.

Módosítás 8

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, 
a rendeletben meghatározott ágazati 
területeken 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

Indokolás

A támogatandó projektek esetében a multidiszciplináris döntéshozatali folyamat biztosítása 
érdekében a beruházási bizottságba kinevezett valamennyi szakértőnek nemcsak beruházási 
projektekkel kapcsolatos tapasztalatokkal, hanem egy vagy több, támogatásra jogosult 
ágazatban bizonyított projektfinanszírozási tapasztalatokkal is kell rendelkeznie. Mivel a 
beruházási bizottság dönt arról, hogy melyik projektet támogatják, szükséges, hogy a 
döntéshozatal során ott legyenek a releváns piaci és ágazati ismeretek.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Ahhoz, hogy az ESBA betölthesse kettős célját, fontos egyértelművé tenni, hogy a garancia 
egy részét fenn kell tartani arra a célra, hogy a kkv-k és a kis közepes tőkeértékű 
vállalkozások hozzáférhessenek a kockázatfinanszírozáshoz. Az 1. cikk módosításához 
kapcsolódik az 5. cikk (2) bekezdésének e) pontjához és a 7. cikkhez fűzött módosítás.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

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 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 kapcsol össze; 
például energiahatékonysági projekteket, 
mint az épületállomány felújítása;

Or. en
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Indokolás

A beruházási platformok kiváló mechanizmusként szolgálnak a támogatásoknak a kis léptékű, 
például az energiahatékonysági projektek felé való irányításához, mivel ezek egyébként 
esetleg nem találnak utat az uniós pénzeszközökhöz vagy magánszektorbeli partnerekhez. 
Fontos szerepet játszhatnak a több, hasonló, kis léptékű, főleg régiók, városok és kkv-k miatt 
életre hívott projektek klaszterekbe szervezésében, csökkentve ezáltal a tranzakciós 
költségeket és növelve a siker esélyét.

Módosítás 11

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) és az EEEF (Európai 
Energiahatékonysági Alap). Ezáltal 
létrejön az Unión belüli beruházásokra 
vonatkozó technikai segítségnyújtással 
kapcsolatos kérdések megválaszolására 
szolgáló egyablakos rendszer.

Or. en

Indokolás

Már most is van több olyan eszköz, amely technikai segítségnyújtást is ad. Ezek a programok 
kiegészíthetik az ESBA-t, vagy a legjobb gyakorlatok átemelhetők az EBTP-be. Jó példák az 
Európai Energiahatékonysági Alap (EEEF), egy 20 millió eurós technikai segítségnyújtásra 
szóló támogatás és az ELENA (európai helyi energiahatékonysági támogatás). Az ELENA 
állami hatóságoknak nyújt támogatást technikai segítségnyújtásra ahhoz, hogy helyi szinten 
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indítsanak el fenntartható beruházásokat. 2009-es létrehozása óta több mint 60 projektet 
támogatott 72 millió euróval, ami a várhatóan 20-ra is emelkedő multiplikátorhatásnak 
köszönhetően ugyanebben az időszakban 3,815 milliárd eurós beruházást tett lehetővé.

Módosítás 12

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 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 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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__________________ __________________
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.).

törölve

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.).

törölve

Or. en

Indokolás

A 8 milliárd eurós EU költségvetési garancialap (GA) nem keverendő össze az EU által az 
EBB-nak nyújtott jogi / pénzügyi garanciával (1,6 milliárd euró). A vélemény előadója nem 
támadja az EU EBB-nek nyújtott garanciáját. Amint a Bizottság maga is kifejtette, jogilag és 
pénzügyileg biztosítva lesz, hogy az uniós garancia az EBB rendelkezésére álljon (4. cikk + 5. 
cikk (1) bekezdés)), amint az ESBA-rendelet hatályba lép és az ESBA-megállapodást az EBB 
és a Bizottság aláírja. A vélemény előadója ezért azt kívánja, hogy az EU költségvetési 
garanciaalapjáról a költségvetési hatóság döntsön az éves költségvetési eljárás keretében.

Módosítás 13

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 

(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 
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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,

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 14

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 kis közepes tőkeértékű projektek, 
különösen az innovatív kkv-k és közepes 
tőkeértékű projektek számára.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni az ESBA célját. Fontos megkülönböztetni a tervezett, hosszú távú 
beruházásokat olyan projektek esetében, amelyeknek meg kell felelniük az 5. cikk (2) 
bekezdésének a)–d) pontjaiban foglalt általános céloknak, de egyébként nem kell semmilyen 
küszöbértéket figyelembe venniük, és a vállalkozások pénzügyi támogatását (5. cikk (2) 
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bekezdésének e) pontja), amely az EBB-n keresztül zajlik (lásd a 7. cikket), és amely jellegénél 
fogva csak a kkv-kra és a kis (és innovatív) közepes tőkeértékű vállalkozásokra 
összpontosíthat. Ez összhangban áll a (13) preambulumbekezdéssel is.

Módosítás 15

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az ESBA-megállapodás feltételeit a 
Bizottság és az EBB határozza meg, és a 
társjogalkotó hagyja jóvá még e rendelet 
hatálybalépése előtt, biztosítva, hogy az 
ESBA-megállapodás megfelelő módon 
hajtsa végre a rendeletet.

Or. en

Indokolás

Ezt a rendeletet nem lehet elfogadni anélkül, hogy előbb a Parlament ne ismerné meg az 
ESBA-megállapodás tartalmát. A Parlamentnek biztosítania kell, hogy az ESBA-
megállapodás tartalmazza mindazt, ami a rendelet korrekt végrehajtásához szükséges, és ne 
terjeszkedjen túl a társjogalkotók jogain.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen rendelet alkalmazásában a 
következő fogalommeghatározásokat kell 
alkalmazni:

1. Kis és középvállalkozások (kkv-k): a 
250 főnél kevesebb embert foglalkoztató 
vállalkozások a 651/2014/EU rendelet 
meghatározása szerint.
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2. Kis közepes tőkeértékű vállalkozások: 
az 500 főnél kevesebb embert 
foglalkoztató vállalkozások.

3. Innovatív közepes tőkeértékű 
vállalkozások: olyan közepes tőkeértékű 
vállalkozások, amelyeknek az általános 
csoportmentességi rendeletben 
meghatározott K+F és innovációs 
költségei

a) teljes működési költségeik legalább 
15%-át képviselik a 
kockázatfinanszírozási állami támogatási 
intézkedés alapján létrejövő első 
beruházást megelőző három év legalább 
egyikében, vagy

b) teljes működési költségeik legalább 
10%-át képviselik a 
kockázatfinanszírozási állami támogatási 
intézkedés alapján létrejövő első 
beruházást megelőző három évben;

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a rendeletben használt kifejezéseket megfelelően meghatározzuk, biztosítva 
helyes értelmezésüket és végrehajtásukat a későbbiekben.

Módosítás 17

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

Or. en
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Indokolás

Kulcsfontosságú, hogy valamennyi, az ESBA által támogatott beruházás feleljen meg e
rendelet előírásainak. Különösen biztosítani kell, hogy az 5. cikk (2) és (2a) bekezdésében 
foglalt céloknak és jogosultsági kritériumoknak való megfelelést.

Módosítás 18

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), 
ami tanácsadási támogatást nyújt az e 
rendelet 5. cikk (2) és (2a) bekezdésében 
lefektetett céloknak megfelelő beruházási 
projekteknek.

Az EBTP az EBB és a Bizottság meglévő 
tanácsadó szolgálataira épít, és:

1. technikai tanácsadó platformként 
szolgáljon és támogatást biztosítson a 
beruházási projektek azonosításához, 
előkészítéséhez és kidolgozásához; 
valamint támogassa a 
projektstrukturáláshoz kapcsolódó 
technikai segítségnyújtás, az innovatív 
pénzügyi eszközök és a köz- és 
magánszférabeli partnerség, valamint adott 
esetben az uniós jogszabályok releváns 
kérdéseihez nyújtott tanácsadás 
igénybevételét.
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2. Speciális támogatást nyújt a magas 
gazdasági és társalmi hozzáadott értéket 
képviselő, valamint azokra a beruházási 
platformokra, amelyek a főleg régiók, 
városok és kkv-k által mozgatott kisebb 
projekteket aggregálják;

3. Létrehoz egy speciális eszközt az 
aggregált energiahatékonysági projektek 
befektetési platformjainak létrehozásához 
decentralizált szinten;

4. Pénzügyi és technikai támogatást nyújt 
az ESBA igénybevételéről olyan 
decentralizált intézményeknek, amelyek 
helyi szinten hasonló technikai 
segítségnyújtási programokat hajtanak 
végre;

5. Központi kapcsolattartó pontként 
szolgál a projektgazdák számára vagy 
átirányítja őket a 4. pontban említett 
intézményekhez;

6. Az ESBA-ban résztvevő összes érintett 
számára biztosítja az információk és 
legjobb gyakorlatok strukturált cseréjét.

Or. en

Indokolás

Az EBTP technikai segítségnyújtása és támogatása nagyon értékes eszköz, aminek 
biztosítania kell, hogy az ESBA-támogatás valóban elérje a jogosult projekteket. Ez történhet 
közvetlen úton, amikor az EBTP egyablakos rendszerként működik, vagy az olyan beruházási 
platformokkal való szoros együttműködés révén, amelyek kisebb projekteket klaszterekbe 
szerveznek. Együttműködést és pénzügyi támogatást kell biztosítani azoknak a decentralizált 
intézményeknek, amelyek helyi szinten nyújtanak hasonló technikai segítséget és jobban 
ismerik a helyi partnereket, gazdasági és társadalmi körülményeket. Az EBTP-nek 
csomópontot is kell kínálnia az információk és a legjobb gyakorlatok kicserélésére.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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) és az 
EEEF (Európai Energiahatékonysági 
Alap).

Or. en

Indokolás

Az 1303/2013/EU rendelet nagyon értékes, működtethető és befogadó módon vezette be a 
partnerség elvét. Bevezeti a helyi és ágazati szakértelmet biztosító helyi és regionális 
partnereket, ami kulcsfontosságú a projektek sikeréhez és a nyilvánosság általi 
elfogadásához. Ezért ezeket a partnereket be kell vonni az EBTP támogatásra jogosult 
projektek azonosításába, aggregálásába és bemutatásába. Már most is van több olyan eszköz, 
amely technikai segítségnyújtást is ad. Ezek a programok kiegészíthetik az ESBA-t, vagy a 
legjobb gyakorlatok átemelhetők az EBTP-be. Jó példák az Európai Energiahatékonysági 
Alap (EEEF), egy 20 millió eurós technikai segítségnyújtásra szóló támogatás és az ELENA 
(európai helyi energiahatékonysági támogatás).

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az ESBA-megállapodásban előírja, hogy 
az ESBA keretében beruházási bizottságot 
kell létrehozni, amelynek feladata a 
potenciális műveletek vizsgálata az ESBA 
beruházási politikájával összhangban, és a 
műveletek uniós garancia révén történő 
támogatásának jóváhagyása:

1. az 5. cikkel összhangban,

2. az EU 2020-ra, 2030-ra és 2050-re 
vonatkozó éghajlati és energetikai 
céljaival összhangban; elkerülve e célok 
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veszélyeztetését, vagy az olyan 
technológiákba, termelési folyamatokba 
és infrastruktúrákba való beragadást, 
amelyeknél fennáll a megfeneklés 
kockázata

3. bizonyítható gazdasági, társadalmi és 
fenntartható hozzáadott értékkel az uniós 
innováció, a szakképzettség, a 
munkahelyteremtés és a versenyképesség 
előmozdítása

4. földrajzi elhelyezkedésüktől függetlenül.

Or. en

Indokolás

Ahhoz, hogy az EU 2020-ra, 2030-ra és 2050-re vonatkozó éghajlati és energetikai céljait 
elérhessük, ma kell a megfelelő beruházásokat végrehajtani. Az ESBA kiváló eszköz a 
fenntartható és széndioxid-mentesített Unió felé vezető átmenethez alapvetően szükséges, 
ilyen jellegű projektek elősegítésére és támogatására. Ez nemcsak gazdasági, hanem 
társadalmi hozzáadott értéket hoz létre, valamint fenntartható munkahelyeket és kiutat a 
jelenlegi válságból. Ezzel szemben, az olyan projektek támogatása, amelyek olyan 
technológiákba, termelési folyamatokba vagy infrastruktúrákba való beragadást 
eredményeznek, amelyeknek nincs helyük egy fenntartható és széndioxid-mentesített 
gazdaságban, terméketlen, vissza nem térülő költségekhez, megfeneklett projektekhez és uniós 
pénzel elvesztéséhez vezet.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A beruházási bizottság legalább hat 
független szakértőből és az ügyvezető 
igazgatóból áll. A független szakértőknek 
jelentős és releváns piaci szakértelemmel 
kell rendelkezniük a 
projektfinanszírozásban az 5. cikk (2) 
bekezdésében felsorolt beruházási 
projektek terén.

A beruházási bizottságot az 
irányítóbizottság nevezi ki három évre, 
határozott idejű, megújítható 
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megbízatással.

Or. en

Indokolás

A beruházási bizottság, amely döntést hoz arról, hogy az ESBA mely projekteket támogassa 
összhangban az 5. cikk (2) és (2a) bekezdésében lefektetett célokkal, kellő számú szakértőből 
kell álljon. Erre az 5. cikk (2) és (2a) bekezdésében felsorolt valamennyi ágazatban a jogosult 
projektek számára a multidiszciplináris döntéshozatali folyamat biztosítása érdekében van 
szükség. Minden kinevezett szakértőnek rendelkezni kell a releváns piaci tapasztalatokkal és 
bizonyítottan projektfinanszírozási ismeretekkel egy vagy több ilyen ágazatban.

Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 23

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

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

a) a közlekedési infrastruktúra, különösen 
az ipari központokban;

Or. en

Módosítás 24

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a a) a fenntartható energetikai 
infrastruktúra fejlesztése, különösen a 
villamosáram-hálózatok összekapcsolása, 
intelligens hálózatok elosztási szinten és 
az energia tárolása;

Or. en

Indokolás

Az EU-n belüli hálózatok jobb integrációja és összekapcsolása csökkenti az Unió 
energiafüggőségét harmadik országbeli szállítóktól, megszünteti az energiaszigeteket és 
megakadályozza a túlkapacitást az egyes tagállamokban. Mivel 2050-re az energiarendszer 
már majdnem teljesen a megújulókra épül majd, más típusú elektromos hálózatra van 
szükség. Mivel a megújulók decentralizáltak, és több mint 90%-ban az elosztási szinthez 
kapcsolódnak, a beruházások az elosztási szinten éppen olyan kulcsfontosságúak, mint a 
szállítási szinten. Az intelligens tárolási megoldások, együtt a jobb összekapcsolással és a 
keresletoldali szabályozással, életfontosságúak a csúcsidős kereslet kiegyenlítéséhez és 
csillapításához.

Módosítás 25

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

(a b) a digitális infrastruktúra, az 
információs és kommunikációs 
technológia és az innováció fejlesztése;

Or. en

Indokolás

A digitális gazdaság hétszer olyan gyorsan nő, mint a gazdaság többi része, és egyike a 
legígéretesebb utaknak a gazdasági fellendülés és a minőségi munkahelyek teremtése felé. 
Kulcsfontosságú a kiváló minőségű távközlési és szélessávú internet infrastruktúrába történő 
beruházás. Azonban fokozni kell a beruházásokat az európai polgárok digitális tudatosítása 
és kompetenciája, a digitális kutatás és fejlesztés terén, a digitális területen működő kreatív 
vállalkozások segíteni kell és ki kell alakítani a mindennapi élet intelligens digitális eszközei 
és szolgáltatásai terjedéséhez kedvező környezetet.

Módosítás 26

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) beruházások az oktatás és képzés, az 
egészségügy, a kutatás-fejlesztés terén, 
beleértve a kutatást és az innováció 
szempontjából releváns technológiai 
infrastruktúrát;

Or. en

Indokolás

Az oktatás, a kutatás és fejlesztés és az innováció Európa legfontosabb eszközei közé 
tartoznak, ezek gazdasági versenyképességünk és emberi jólétünk és egészségünk motorjai. Az 
európaiak készségei és kreativitása Európa versenyelőnye a világgazdaságban. A beruházás 
az oktatásba, a kutatásba és az innovációba kulcsfontosságú eleme a gazdasági válságból 
kivezető stratégiának, új, minőségi munkahelyeket teremtve, új exportpiacokat fejlesztve és az 
Unió ipari versenyképességét növelve.

Módosítás 27

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

(c) a megújuló energia terjesztése, 
valamint az energia- és erőforrás-
hatékonyság fokozása;

(c) a megújuló energia terjesztése, az 
energiahatékonyság és az erőforrás-
hatékonyság fokozása, különösen az 
energia iránti kereslet csökkentésére 
összpontosítva a keresletoldali szabályzás 
és az épületek felújítása révén;

Or. en

Indokolás

A Bizottság a megújuló energiákba valamint az energiahatékonyságba történő beruházásokat 
egyaránt olyan lehetőségeknek nevezte, amelyeket nem fogunk megbánni. Csak ezekkel a 
beruházásokkal lehet egyidejűleg és hatékonyan elérni az energiabiztonság, a fenntarthatóság 
és a megfizethetőség céljait. A Nemzetközi Energiaügynökség az energiahatékonyságot a 
"világ első üzemanyagaként" említi, ezért az energiahatékonysági és -megtakarítási 
projekteknek egyenlő feltételek mellett kell versenyezniük az energiatermelő projektekkel. A 
keresletoldali szabályozásnak és az épületek felújításának kell adni a fő szerepet, mivel az 
épületek képviselik az elsődleges energiafogyasztás 40%-át.

Módosítás 28

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(d) infrastrukturális projektek az 
ökoszisztéma szolgáltatásaira fókuszálva a 
környezetvédelem, a természeti 
erőforrások, a városfejlesztés terén és a 
szociális ágazatban;

Or. en

Indokolás

Az ökoszisztéma szolgáltatási fontos szerepet játszanak az EU biodiverzitás stratégiájában, 
valamint az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra, annak enyhítésére szolgáló 
szakpolitikákban. A Bizottság által támogatott TEEB-jelentés (Az ökoszisztémák és a 
biodiverzitás gazdaságtana) bizonyítja ökoszisztémáink óriási gazdasági értéket és a bennük 
rejlő lehetőséget számos társadalmi probléma megoldására. Ezért indokolt az olyan 
infrastruktúrákra és beruházásokra fókuszálni, amelyek megerősíthetik az ökoszisztéma 
szolgáltatásait (például természetes árterek létrehozása, erdősítés).
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Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Emellett az uniós garancia kiterjed a 
célzottan létrehozott beruházási platformok 
és nemzeti fejlesztési bankok vagy a 3. 
cikk (5) bekezdésében említett beruházási 
bizottság által jóváhagyott intézmények 
finanszírozási és beruházási műveleteire. 
A kérdéses műveleteknek összhangban 
kell lenniük az Unió szakpolitikáival és az 
ebben a bekezdésben felsorolt célokkal, a 
nagy hozzáadott értékű átalakító 
ágazatokra összpontosítva, mint a kis 
léptékű energiahatékonysági és erőforrás-
hatékonysági projektek. Az 
irányítóbizottság meghatározza a 
támogatható beruházási platformokra, 
valamint a célzott beruházási platformok 
és nemzeti fejlesztése bankok műveleteire
vonatkozó szabályokat, hogy élvezhessék e 
cikk alapján az Unió garanciáját. Ezen 
kívül, az EBB részvétele a célzott 
beruházási platformokban és a nemzeti 
fejlesztési bankokban lehetővé teheti az 
EU garancia igénybevételét.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi javaslat szerint a beruházási platformok és a nemzeti fejlesztési bankok csak akkor 
élvezhetik az EU garanciát, ha őket az EBB támogatja. Az uniós szintű nagyobb projektekbe 
történő beruházások esetén az EBB részvétele valóban kívánatos lehet. Azonban a beruházási 
platformok, nemzeti fejlesztési bankok vagy intézmények által finanszírozott vagy irányított 
aggregáltabb, kisebb projektek esetben az EBB részvétele nem mindig szükséges, amennyiben 
az érintett műveletek támogatják az e cikkben lefektetett célokat és azokat a beruházási 
bizottság támogathatónak találja.
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Módosítás 30

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 1303/2013/EU rendelet 5. cikkével és II. 
fejezetével összhangban, adott esetben a 
nemzeti vagy regionális beruházási 
platformokba be kell vonni az illetékes 
hatóságokat, gazdasági és szociális 
partnereket és a civil társadalmat 
képviselő releváns szervezeteket,

Or. en

Indokolás

Be kell vonni a releváns érdekelteket azoknak a nemzeti és regionális beruházási 
platformoknak a létrehozásába és működtetésébe, amelyek támogatják a jelentős társadalmi 
hatással járó beruházásokat. Az ennek megvalósítására vonatkozó részletes rendelkezéseket a 
303/2013/EU rendelet ismerteti, Hasonló megközelítés kívánatos az ESBA által támogatott 
beruházási platformokban is. Partnerek bevonása az egyik legjobb módszer az elkötelezettség 
erősítésére és a beruházás eredményeinek maximalizálására.

Módosítás 31

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megadott garanciák legalább 20%-át 
energiahatékonysági beruházásokra kell 
fenntartani, különösen az épületállomány 
felújítását szolgáló célzott beruházási 
platformok létrehozása révén.

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak az energiaunióval foglalkozó közleménye szerint az energiahatékonyságot 
önmagában is erőforrásnak kell tekinteni. Az utolsó évtizedben az energiahatékonyság jóval 
kevesebb támogatást kapott, mint az egyéb energiaellátási lehetőségek. Elkülönítés nélkül ez 
nem fog változni. Az E3G által készített elemzés azt mutatja, hogy a tagállamok által az ESBA 
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számára felsorolt projektek mindössze 5%-ában szerepelnek energiahatékonysági 
intézkedések, intelligens városok vagy keresletoldali szabályozás. Az elkülönítéssel 
garantálható, hogy az ESBA-ból elegendő támogatás áll majd rendelkezésre az összesített 
hatékonysági projektekre, különösen az épületállomány erőteljes felújítására.

Módosítás 32

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az európai uniós garanciát csak azok 
a projektek és műveletek kapják meg, 
amelyek teljesítik a következő jogosultsági 
kritériumokat:

a) a projekteknek és műveleteknek hozzá 
kell járulniuk az Unió intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó stratégiájához, meg kell 
felelniük a 1303/2013/EU rendelet 9. 
cikke szerinti célkitűzéseknek és 
összhangban kell lenniük annak 10. 
cikkével és I. mellékletével,

b) a projekteknek és műveleteknek elő kell 
mozdítaniuk az intelligens, fenntartható, 
széndioxid-mentesített gazdaság felé 
történő átmenetet és meg kell felelniük az 
EU 2020-ra, 2030-ra és 2050-re 
vonatkozó éghajlati és energetikai 
célkitűzéseinek,

c) a célzott beruházási platformok és 
nemzeti fejlesztési bankok és intézmények 
által támogatott projekteknek és 
műveleteknek az 5. cikk (2) bekezdésének 
második albekezdése szerint meg kell 
felelni az irányítóbizottság politikáinak és 
jogosultsági kritériumainak, az 
irányítóbizottság politikái és jogosultsági 
kritériumai nem térhetnek el e cikk a) és 
b) bekezdésétől,

Or. en
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Indokolás

Világos jogosultsági kritériumok megfogalmazásával több iránymutatás keletkezik arról, hogy 
miként kell megvalósítani az 5. cikk (2) bekezdésének általános célkitűzéseit. Az a) pontban a 
tematikus célkitűzésekre és a 1303/2013/EU rendelet közös stratégiai keretére történik 
hivatkozás, Ennek tartalmaznia kell, hogy az ESBA az Unió harmonikus, kiegyensúlyozott és 
fenntartható fejlődés re irányuló integrált és koordinált megközelítése.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. Feltéve, hogy valamennyi releváns 
jogosultsági kritérium teljesül, a 
tagállamok bármilyen típusú uniós 
finanszírozást felhasználhatnak, beleértve
az európai strukturális és beruházási 
alapokat azon támogatható projektek 
finanszírozásához való hozzájárulásra, 
amelyeket az EBB az uniós garancia 
fedezete mellett finanszíroz.

Or. en

Indokolás

Világosnak kell lennie, hogy bármilyen típusú uniós finanszírozás felhasználható a műveletek 
és az EU garanciával támogatott projektek társfinanszírozására, nem csak az európai 
strukturális és beruházási alapok révén rendelkezése álló finanszírozás.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) EBB-hitelek, garanciák, 
viszontgaranciák, tőkepiaci eszközök, 
valamint a finanszírozás más formái vagy 
hitelminőség-javító eszközök, sajáttőke-
vagy kvázisajáttőke-részesedések. Ezeket 
az eszközöket az Unióban – többek között 
valamely tagállam és egy harmadik ország 

a) EBB-hitelek, garanciák, 
viszontgaranciák, tőkepiaci eszközök, a 
finanszírozás más formái vagy 
hitelminőség-javító eszközök, valamint 
tulajdonviszonyt, illetve részben 
tulajdonviszonyt megtestesítő befektetések, 
köztük a nemzeti fejlesztési bankokon 
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között határokon átnyúlóan – végrehajtott 
műveletek javára kell nyújtani, 
megszerezni vagy kibocsátani e 
rendeletnek megfelelően, és amennyiben az 
EBB-finanszírozásra még le nem járt vagy 
meg nem szüntetett, aláírt megállapodás 
alapján kerül sor;

vagy intézményeken, beruházási 
platformokon keresztül nyújtottak is.
Ezeket az eszközöket az Unióban – többek 
között valamely tagállam és egy harmadik 
ország között határokon átnyúlóan –
végrehajtott műveletek javára kell nyújtani, 
megszerezni vagy kibocsátani e 
rendeletnek megfelelően, és amennyiben az 
EBB-finanszírozásra még le nem járt vagy 
meg nem szüntetett, aláírt megállapodás 
alapján kerül sor;

Or. en

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az EBB által az EBA számára nyújtott 
finanszírozás annak érdekében, hogy az 
EBA hitelt, garanciát, viszontgaranciát, 
egyéb más hitelminőség-javító eszközt, 
tőkepiaci eszközt, sajáttőke- vagy 
kvázisajáttőke-részesedést biztosíthasson. 
Ezeket az eszközöket az Unióban 
végrehajtott műveletek javára kell nyújtani, 
megszerezni vagy kibocsátani e 
rendeletnek megfelelően, és amennyiben az 
EBA-finanszírozásra még le nem járt vagy 
meg nem szüntetett, aláírt megállapodás 
alapján kerül sor.

b) az EBB által az EBA számára annak 
érdekében nyújtott finanszírozás, hogy az 
EBA hitelt, garanciát, viszontgaranciát, 
egyéb más hitelminőség-javító eszközt, 
tőkepiaci eszközt, valamint 
tulajdonviszonyt, illetve részben 
tulajdonviszonyt megtestesítő 
befektetéseket nyújthasson, többek között 
nemzeti fejlesztési bankokon vagy 
intézményeken, beruházási platformokon 
keresztül. Ezeket az eszközöket az 
Unióban végrehajtott műveletek javára kell 
nyújtani, megszerezni vagy kibocsátani e 
rendeletnek megfelelően, és amennyiben az 
EBA-finanszírozásra még le nem járt vagy 
meg nem szüntetett, aláírt megállapodás 
alapján kerül sor.

Or. en
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Módosítás 36

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok vagy az állami szektorba 
sorolt, illetve az állam nevében eljáró 
nemzeti fejlesztési bankok vagy 
intézmények pénzügyi hozzájárulásait az e 
rendelet értelmében számításba jöhető 
projektekhez vagy beruházási 
platformokhoz az 1466/97/EK rendelet 5. 
cikk (1) bekezdése és a 1467/97/EK 
rendelet 3. cikk (4) bekezdése alapján 
egyszeri intézkedéseknek kell tekinteni. E 
pénzügyi hozzájárulások megvalósítják az 
Unió szakpolitikai céljait és releváns 
tényezőnek tekinthetők a 1467/97/EK 
rendelet 2. cikk (3) bekezdése alapján, 
hogy e pénzügyi hozzájárulások ne 
eredményezzék az EUMSZ 126. cikk (2) 
bekezdésében említett referenciaérték 
túllépését.

A Bizottság által az 1466/97/EU rendelet 
5. cikk (1) bekezdésének végrehajtására a 
2015. január 13-i COM(2015)12 
dokumentumban nyújtott útmutatástól 
eltérve, a tagállamok számára előnyösek 
az energiahatékonysági műveletekbe és 
projektekbe végrehajtandó, e rendelet 
alapján jogosult beruházások céljára 
létrehozott, célzott beruházási 
platformokba történő beruházásokra 
irányuló „beruházási klauzula", ha

i) a középtávú célkitűzéstől vagy a hozzá 
vezető, megállapodás szerinti költségvetési 
kiigazítási pályától való eltérés nem vezet 
a GDP hiány 3%-át meghaladó 
referenciaérték-túllépéshez, és megmarad 
a megfelelő biztonsági ráhagyás:

ii) ennek eredményeként a beruházási 
szintek ténylegesen megnőnek.

Ebben az esetben a „beruházási 
klauzulát" a negatív GDP növekedés vagy 
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a minimális negatív kibocsátási rés 
meglétére tekintet nélkül kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

E módosítás jogbiztonságra törekszik a tagállamoknak a Stabilitási és Növekedési Paktum 
értelmében EU garancia alá tartozó finanszírozásban és beruházási műveletekben való 
pénzügyi részvételének kezelését illetően (a 2015- január 13-i COM(2015)12 dokumentummal 
és Olli Rehnnek, a Bizottság korább elnökhelyettesének 2013. július 3-án az Európai Unió 
pénzügyminisztereihez a 1466/97/EK rendelet 5. cikk (1) bekezdése végrehajtásáról szóló 
levelével összhangban). Az energiahatékonysági műveletekbe történő beruházásokat célzó 
platformokhoz való pénzügyi hozzájárulás esetén a „beruházási klauzula" rugalmasabb 
alkalmazása javasolt, mivel ezeket a beruházásokat nem sajnálatos lehetőségnek tekintik és az 
energiatermékek beszerzésére fordított folyó kifizetések megfelelő csökkenéséhez vezetnek.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az EBB számára a (2) bekezdésnek
megfelelően biztosított uniós garancia 
összege 16 000 000 000 EUR, amelyből 
maximális összegként 2 500 000 000 EUR 
juttatható az EBB által az EBA-nak 
nyújtott finanszírozáshoz. A 8. cikk (9) 
bekezdésének sérelme nélkül az EBB 
számára biztosított garancia keretében 
teljesített uniós kifizetések összesítve nem 
haladhatják meg a garancia összegét.

1. Az EBB számára a (2) bekezdésnek 
megfelelően biztosított uniós garancia 
összege 16 000 000 000 EUR, amelyből 
legfeljebb 2 500 000 000 EUR juttatható az 
EBB által az EBA-nak nyújtott 
finanszírozáshoz az 1. cikkben 
meghatározott célokra. A 8. cikk (9) 
bekezdésének sérelme nélkül az EBB 
számára biztosított garancia keretében 
teljesített uniós kifizetések összesítve nem 
haladhatják meg a garancia összegét.

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása, hogy pénzeszközöket különítsenek el az ESBA-ből a kkv-k és a kis- és 
közepes piaci tőkeértékű vállalatok kockázati finanszírozására nem lehet sem választható, sem 
rugalmas.
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Módosítás 38

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 5. bekezdés sérelme nélkül, a 
célösszeget az éves költségvetési eljárás 
keretében eldöntendő, a garanciaalap 
javára tett fokozatos költségvetési 
kötelezettségvállalási előirányzatokkal kell 
teljesíteni, megfelelő módon figyelembe 
véve a 2014–2020-as időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. 
december 2-i 1311/2013/EK tanácsi 
rendelet alapján rendelkezésre álló 
minden eszközt, különös tekintettel a 11., 
13. és 14. cikkre, valamint ha szükséges, 
és végső megoldásként, az 1A fejezet 
értelmében alapok átcsoportosítási 
lehetőségét a többéves programokból, ha e 
programokra még lekötetlen eszközök 
maradtak. A garanciaalap 
finanszírozását, mind a 
kötelezettségvállalások, mind a kifizetési 
előirányzatok tekintetében, a 2014–2020-
as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keret legkésőbb 2016 végéig beindítandó 
félidős ellenőrzése/felülvizsgálata 
keretében felül kell vizsgálni a 2014–
2020-as időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keretet megállapító 2013. 
december 2-i, 1311/2013/EK tanácsi 
rendelet 2. cikke szerint.

Or. en

Indokolás

A 8 milliárd eurós EU költségvetési garancialap (GA) nem keverendő össze az EU által az 
EBB-nak nyújtott jogi / pénzügyi garanciával (1,6 milliárd euró). Az EU költségvetési 
garancialap (GA) létrehozása nem képezi az ESBA hatályba lépésének és működtetésének jogi 
előfeltételét. A vélemény előadója nem támadja az EU EBB-nek nyújtott garanciáját. Amint a 
Bizottság maga is kifejtette, jogilag és pénzügyileg biztosítva lesz, hogy az uniós garancia az 
EBB rendelkezésére álljon (4. cikk + 5. cikk (1) bekezdés)), amint az ESBA-rendelet hatályba 
lép és az ESBA-megállapodást az EBB és a Bizottság aláírja. A vélemény előadója ezért azt 
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kívánja, hogy az EU költségvetési garanciaalapjáról a költségvetési hatóság döntsön az éves 
költségvetési eljárás keretében.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. A tagállamok – regionális és helyi 
szinten, a 1303/2013/EU rendelet 5. cikke 
szerinti partnerek bevonásával –
rendszeres és strukturált alapon 
összeállítják, frissítik és terjesztik az 
aktuális és jövőbeli beruházásokra 
vonatkozó információkat a területükre 
vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

Az 1303/2013/EU rendelet nagyon értékes, működtethető és befogadó módon vezette be a 
partnerség elvét. Bevezeti a helyi és regionális partnereket, akik helyi és ágazati szakértelmet 
biztosíthatnak, ami elengedhetetlen a projektek sikeréhez és a közvélemény 
fogadókészségéhez. Ezért ezeket a partnereket akkor kell bevonni, amikor meghatározzák, 
összegezik és bemutatják a támogatásra jogosult projekteket.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) az EBB finanszírozási és beruházási 
műveletei gazdasági és társadalmi
hozzáadott értékének, a magánszektorbeli 
források mozgósításának, a becsült és a 
tényleges eredményeknek és az EBB 
finanszírozási és beruházási műveletei 
összesített eredményének és hatásának 
értékelése, amibe beletartozik a 
jövőorientált, fenntartható és helyi 
munkahelyek létrehozására gyakorolt 
hatás, a fenntartható átmenet és az EU 
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gazdaságának széndioxid-mentesítése, az 
ökoszisztéma-szolgáltatások 
életképességének megőrzése és növelése, 
az EU energia- és természeti 
erőforrásoktól való függőségének 
csökkentése, az Unió gazdasága 
versenyképességének és innovációs 
potenciáljának a növelése;

Or. en

Indokolás

Az ESBA-nek elő kell segítenie és támogatnia kell a fenntartható és széndioxid-mentes Unió 
irányába való átmenethez elengedhetetlen projekteket. Az ESBA hozzáadott értékének és 
hatékonyságának felmérésekor a fenntartható és széndioxid-mentes Unió irányába való 
átmenet előrehaladása azzal értékelhető, ha megmérik a beruházásoknak a cikkben említett 
paraméterekre gyakorolt hatásait.

Módosítás 41

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1 a) Finanszírozási és beruházási 
műveleteiben az EBB nem támogat olyan 
tevékenységeket, amelyek hátráltatják az 
Uniót a fenntartható fejlődés felé vezető 
pályán. Ebben a tekintetben az EBB nem 
vesz részt semmilyen projektben, amely a 
megrekedés veszélyével járó 
technológiákba, gyártási folyamatokba 
vagy infrastruktúrákba való beragadást 
okozhat, mivel nem állnak összhangban 
az EU 2020-ra, 2030-ra és 2050-re 
vonatkozó energetikai és éghajlati 
célkitűzéseivel.

Or. en

Indokolás

Az EU 2020-ra, 2030-ra és 2050-re vonatkozó energetikai és éghajlati célkitűzéseinek elérése 
érdekében ma kell végrehajtani a megfelelő döntéseket és beruházásokat. Az ESBA kiváló 
eszköz a fenntartható és széndioxid-mentesített Unió felé vezető átmenethez alapvetően 
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szükséges, ilyen jellegű projektek elősegítésére és támogatására. Ezzel szemben, az olyan 
projektek támogatása, amelyek olyan technológiákba, termelési folyamatokba vagy 
infrastruktúrákba való beragadást eredményeznek, amelyeknek nincs helyük egy fenntartható 
és széndioxid-mentesített gazdaságban, terméketlen, vissza nem térülő költségekhez, 
megfeneklett projektekhez és uniós pénzel elvesztéséhez vezet.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk
1291/2014/EK rendelet
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Indokolás

Az 8. cikkre vonatkozó módosításhoz kapcsolódik. A GA finanszírozását nem kell rögzíteni az 
ESBA rendelet elfogadásakor. Rögzíthető az éves költségvetési eljárásban. 

A Horizont 2020 már nagy sokszorozó hatással, nagymértékben hozzájárul a K+F és 
innovációs beruházásokhoz. Hosszadalmas jogalkotási folyamatban fogadták el, amelyben 
körültekintően, kényes egyensúlyt teremtve határozták meg az elsőbbséget élvező területeket, 
a különféle eszközöket és a kedvezményezetteket.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk
1316/2013/EK rendelet
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Indokolás

Az 8. cikkre vonatkozó módosításhoz kapcsolódik. A GA finanszírozását nem kell rögzíteni az 
ESBA rendelet elfogadásakor. Rögzíthető az éves költségvetési eljárásban. 
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Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz már nagy sokszorozó hatással, nagymértékben 
hozzájárul a K+F és innovációs beruházásokhoz. Hosszadalmas jogalkotási folyamatban 
fogadták el, amelyben körültekintően meghatározták a közös érdekű projekteket és az 
alkalmazandó különféle eszközöket.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet
1291/2014/EK rendelet
II melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Indokolás

Az 8. cikkre vonatkozó módosításhoz kapcsolódik. A GA finanszírozását nem kell rögzíteni az 
ESBA rendelet elfogadásakor. Rögzíthető az éves költségvetési eljárásban. 

A Horizont 2020 már nagy sokszorozó hatással, nagymértékben hozzájárul a K+F és 
innovációs beruházásokhoz. Hosszadalmas jogalkotási folyamatban fogadták el, amelyben 
körültekintően, kényes egyensúlyt teremtve határozták meg az elsőbbséget élvező területeket, 
a különféle eszközöket és a kedvezményezetteket.


