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12.4.2012 A7-0067/21 

Módosítás  21 

Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0067/2012 

Danuta Maria Hübner 

A pénzügyi stabilitásuk vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdı vagy komoly 

nehézségek által fenyegetett egyes tagállamok kockázatmegosztó eszközei 

COM(2011)0655 – C7-0350/2011 – 2011/0283(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (16a) A valamely kockázatmegosztó 

eszközbıl támogatható, kiválasztott 

tevékenységeknek vagy az 1083/2006/EK 

rendelet 41. cikke szerinti bizottsági 

határozat tárgyát képezı projekteknek 

vagy egyéb, az ERFA-ból vagy – 

amennyiben a projektek finanszírozása a 

magánberuházó által viselendı 

beruházási költségek tekintetében nem 

elegendı – a Kohéziós Alapból 

társfinanszírozott és azok egy vagy több 

operatív programjába tartozó 

projekteknek kell lenniük. A kiválasztott 

tevékenységek ezenkívül – a 

kockázatmegosztó eszközben 

rendelkezésre álló források függvényében 

– olyan tevékenységek is lehetnek, 

amelyek hozzájárulnak a kérelmezı 

tagállam nemzeti stratégiai 

referenciakeretében és a kohézióra 

vonatkozó közösségi stratégiai 

iránymutatásokban meghatározott 

célkitőzésekhez, és amelyek jellegüknél 

fogva hozzájárulhatnak a növekedés 

támogatásához és erısíthetik a gazdasági 

fellendülést. Végezetül, a 

kockázatmegosztó eszköz az Európai 

Regionális Fejlesztési Alapból vagy a 

Kohéziós Alapból társfinanszírozott 

operatív programok egy részének vagy 

egészének átprogramozásából adódó 
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mőveletek finanszírozására is 

felhasználható, figyelembe véve az 

Európai Regionális Fejlesztési Alapról 

szóló 1080/2006/EK rendeletnek az 

energiahatékonyságba és a megújuló 

energiaforrásokba való lakásberuházások 

támogathatósága tekintetében történı 

módosításáról szóló 397/2009/EK 

rendeletben rögzített beruházási 

lehetıségeket, valamint összhangban az 

Európai Regionális Fejlesztési Alapról 

szóló 1080/2006/EK rendeletnek a 

marginalizált közösségeket segítı, 

lakásberuházási intézkedések 

támogathatósága tekintetében történı 

módosításáról szóló 437/2010/EU 

rendelettel. 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0067/22 

Módosítás  22 

Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0067/2012 

Danuta Maria Hübner 

A pénzügyi stabilitásuk vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdı vagy komoly 

nehézségek által fenyegetett egyes tagállamok kockázatmegosztó eszközei 

COM(2011)0655 – C7-0350/2011 – 2011/0283(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (16b) A Bizottságnak ellenıriznie kell, 

hogy a kérelmezı tagállam által 

megküldött információ helyes-e, és így a 

tagállam kérelme indokolt-e, továbbá 

felhatalmazást kell kapnia arra, hogy 

végrehajtási aktus formájában négy 

hónapon belül határozatot hozzon a 

kérelmezı tagállam kockázatmegosztó 

eszközben való részvételének konkrét 

feltételeirıl. Ugyanakkor biztosítani kell, 

hogy egy létrehozott kockázatmegosztó 

eszközbıl való finanszírozásra csak azok a 

projektek lehessenek jogosultak, amelyek 

bizonyíthatóan kedvezı hatással vannak a 

helyi gazdaságra és munkaerıpiacra, és 

amelyek esetében vagy az Európai 

Beruházási Bank, vagy a nemzeti vagy 

nemzetközi közigazgatási szerv vagy adott 

esetben a magánjog alapján mőködı, 

közfeladatot ellátó szerv kedvezı 

finanszírozási határozatot hozott. Az 

átláthatóság és a jogbiztonság érdekében 

a Bizottság határozatát közzé kell tenni az 

Európai Unió Hivatalos Lapjában. 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0067/23 

Módosítás  23 

Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0067/2012 

Danuta Maria Hübner 

A pénzügyi stabilitásuk vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdı vagy komoly 

nehézségek által fenyegetett egyes tagállamok kockázatmegosztó eszközei 

COM(2011)0655 – C7-0350/2011 – 2011/0283(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 c preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (16c) Az Európai Regionális Fejlesztési 

Alapról szóló 1080/2006/EK rendeletnek 

az energiahatékonyságba és a megújuló 

energiaforrásokba való lakásberuházások 

támogathatósága tekintetében történı 

módosításáról szóló 397/2009/EK 

rendelettel, valamint az Európai 

Regionális Fejlesztési Alapról szóló 

1080/2006/EK rendeletnek a marginalizált 

közösségeket segítı, lakásberuházási 

intézkedések támogathatósága 

tekintetében történı módosításáról szóló 

437/2010/EU rendelettel összhangban, 

továbbá a kohézióra vonatkozó közösségi 

stratégiai iránymutatásokról szóló 

2006/702/EK tanácsi határozat 1.1.3. 

pontjával összhangban preferenciális 

hozzáférést kell biztosítani a 

kockázatmegosztó eszközön keresztül 

történı finanszírozáshoz a marginalizált 

közösségeket segítı, lakásberuházási 

intézkedésekbıl álló projektek és az 

energiahatékonyságot – például az 

épületek energiahatékonyságát –, 

valamint az alacsony energiaintenzitású 

fejlesztési modellek terjesztését és a 

megújuló energiaforrásokon alapuló 

technológiák kifejlesztését, elıállítását , 

terjesztését és felhasználását elımozdító 

projektek számára, mivel ezek az 
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élvonalba emelhetik az érintett 

tagállamokat, és ezáltal erısíthetik a 

versenyhelyzetüket, hozzájárulva egyúttal 

az Európa 2020 stratégia intelligens, 

fenntartható és inkluzív növekedésre 

irányuló célkitőzéseinek 

megvalósításához. 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0067/24 

Módosítás  24 

Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0067/2012 

Danuta Maria Hübner 

A pénzügyi stabilitásuk vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdı vagy komoly 

nehézségek által fenyegetett egyes tagállamok kockázatmegosztó eszközei 

COM(2011)0655 – C7-0350/2011 – 2011/0283(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 pont 

1083/2006/EK rendelet 

36 cikk – 2a bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A 36. cikk a következı (2a) bekezdéssel 

egészül ki: 

törölve 

„(2a) A 77. cikk (2) bekezdése szerinti 

feltételek valamelyikének megfelelı 

tagállamok a 19. és a 20. cikkben említett 

pénzügyi allokációk egy részét olyan 

kockázatmegosztó eszköz számára is 

rendelkezésre bocsáthatják, amelyet a 

Bizottság az Európai Beruházási Bankkal 

vagy – az Európai Beruházási Bankra, 

illetve általa alkalmazottakhoz hasonló 

feltételek mellett – az 1605/2002/EK, 

Euratom tanácsi rendelet 54. cikke (2) 

bekezdésének c) pontja szerinti megfelelı 

garanciákat nyújtó nemzeti vagy 

nemzetközi közszektorbeli szervekkel vagy 

a magánjog hatálya alá tartozó, 

közfeladatot ellátó szervekkel kötött 

megállapodás szerint hoz létre annak 

érdekében, hogy biztosítsa a 

kockázatmegosztó eszköz keretében 

nyújtott garanciák és kölcsönök, valamint 

egyéb finanszírozási megoldások 

céltartalékait, illetve forrásait. 

 

Ilyen kockázatmegosztó eszköz kizárólag 

az Európai Regionális Fejlesztési Alapból 

vagy a Kohéziós Alapból 

társfinanszírozott mőveletek 
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finanszírozását szolgáló kölcsönök és 

garanciák, valamint egyéb finanszírozási 

megoldások céljára használható fel, az 56. 

cikk hatályán kívül esı kiadások 

tekintetében. 

A Bizottság a kockázatmegosztó eszközt az 

1605/2002/EK, Euratom rendelet 54. 

cikkének (2) bekezdésével összhangban 

közvetett centralizált irányítással hajtja 

végre.  

 

A kockázatmegosztó eszköz 

finanszírozását részfolyósításokkal kell 

biztosítani, a kockázatmegosztó eszköz 

konkrét mőveletekhez kapcsolódó 

kölcsön- és garancianyújtási ütemtervével 

összhangban. 

 

Az érintett tagállam kérését a Bizottsághoz 

nyújtja be, amely végrehajtási aktussal 

elfogadott határozatban ismerteti egyrészt 

a létrehozott rendszert – annak biztosítása 

érdekében, hogy a rendelkezésre bocsátott 

összeget kizárólag azon tagállam javára 

lehessen felhasználni, amely azt a 18. cikk 

(2) bekezdésének megfelelı kohéziós 

politikai pénzügyi allokációjából nyújtja –

, másrészt a kockázatmegosztó eszközre 

vonatkozó feltételeket. E feltételek 

legalább az alábbiakra terjednek ki: 

 

a) nyomon követhetıség és elszámolás, a 

források felhasználására, valamint a 

monitoring- és kontrollrendszerekre 

vonatkozó információk; valamint 

 

b) a díjak, valamint az egyéb igazgatási és 

irányítási költségek struktúrája.  

 

A kockázatmegosztó eszköz pénzügyi 

allokációira szigorú korlátok érvényesek, 

és nem teremthetnek függı 

kötelezettségeket az uniós költségvetés 

vagy az érintett tagállam számára. 

 

Amennyiben a tagállam továbbra is 

megfelel a 77. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott feltételeknek, úgy a 

kockázatmegosztó eszközbıl finanszírozott 

mővelet befejezése után fennmaradó 

összegek az érintett tagállam kérésére az 

eszköz keretében újra felhasználhatók. Ha 

a tagállam már nem felel meg a 
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feltételeknek, akkor a fennmaradó összeg 

a költségvetési rendelet 18. cikke szerinti 

címzett bevételnek minısül. Az érintett 

tagállam kérésére az e címzett bevételbıl 

fedezhetı kötelezettségvállalási 

elıirányzatokat a következı évben 

hozzáadják az érintett tagállam kohéziós 

politikai pénzügyi allokációjához.” 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0067/25 

Módosítás  25 

Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0067/2012 

Danuta Maria Hübner 

A pénzügyi stabilitásuk vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdı vagy komoly 

nehézségek által fenyegetett egyes tagállamok kockázatmegosztó eszközei 

COM(2011)0655 – C7-0350/2011 – 2011/0283(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 a pont (új) 

1083/2006/EK rendelet 

36 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A szöveg a következı cikkel egészül 

ki: 

 „36a. cikk 

 Kockázatmegosztó eszköz 

 1. E cikk alkalmazásában 

kockázatmegosztó eszköz az a pénzügyi 

eszköz, amely egy meghatározott kockázat 

teljes vagy részleges fedezetét garantálja, 

adott esetben megállapodás szerinti 

ellentételezés fejében. 

 2. A 77. cikk (2) bekezdésének a), b) és c) 

pontja szerinti feltételek valamelyikének 

megfelelı tagállam a 19. és a 20. cikkben 

említett összforrások egy részét olyan 

kockázatmegosztó eszköz számára is 

rendelkezésre bocsáthatja, amelyet a 

Bizottság vagy az Európai Beruházási 

Bankkal, vagy – az Európai Beruházási 

Bankra, illetve az EIB (szerzıdı 

végrehajtó szerv) által alkalmazottakhoz 

hasonló feltételek mellett – az 

1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 

54. cikke (2) bekezdésének c) pontja 

szerinti megfelelı garanciákat nyújtó 

nemzeti vagy nemzetközi közszektorbeli 

szervekkel vagy a magánjog hatálya alá 
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tartozó, közfeladatot ellátó szervekkel (a 

továbbiakban: szerzıdı végrehajtó szerv) 

kötendı együttmőködési megállapodás 

révén hoz létre annak érdekében, hogy 

biztosítsa a kockázatmegosztó eszköz 

keretében nyújtott garanciák és 

kölcsönök, valamint egyéb finanszírozási 

megoldások céltartalékait, illetve 

forrásait. 

 3. A (2) bekezdésben említett 

együttmőködési megállapodásnak 

különösen az alábbiakra vonatkozó 

szabályokat kell tartalmaznia: az uniós 

hozzájárulás teljes összege és 

rendelkezésre bocsátásának ütemezése; a 

vagyonkezelıi számlára vonatkozó, a 

szerzıdı végrehajtó szerv által 

meghatározandó feltételek; az uniós 

hozzájárulás felhasználására vonatkozó 

támogathatósági kritériumok; a pontos 

fedezendı kockázatmegosztás részletei (a 

tıkeáttételt is beleértve), valamint a 

szerzıdı végrehajtó szerv által nyújtandó 

garanciák; a kockázatmegosztó eszköz 

árazása a kockázati ráhagyást és az eszköz 

valamennyi igazgatási költségének 

fedezését is figyelembe véve; a 

kockázatmegosztó eszköz hatálya alá 

tartozó projektjavaslatokra vonatkozó 

kérelmezési és jóváhagyási eljárás; a 

kockázatmegosztó eszköz rendelkezésre 

állásának idıtartama; illetve a 

jelentéstételi követelmények. 

 Arra kell törekedni, hogy a szerzıdı 

végrehajtó szerv által az együttmőködési 

megállapodásban vállalt pontos 

kockázatmegosztás (ideértve a tıkeáttételt 

is) átlagosan a kockázatmegosztó 

eszközhöz való uniós hozzájárulás 

legalább 1,5-szeresét kitegye. 

 A kockázatmegosztó eszköz 

finanszírozását részfolyósításokkal kell 

biztosítani, a kockázatmegosztó eszköz 

konkrét mőveletekhez kapcsolódó 

kölcsön- és garancianyújtási ütemtervével 

összhangban. 
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 4. Az 54 cikk (5) bekezdésétıl eltérve a 

kockázatmegosztó eszközt az Európai 

Regionális Fejlesztési Alapból vagy a 

Kohéziós Alapból társfinanszírozott 

mőveletek finanszírozására kell 

felhasználni azon beruházási költségek 

tekintetében, amelyek sem az 

1083/2006/EK rendelet 55. cikke, sem 

pedig az állami támogatásokról szóló 

uniós szabályok szerint nem 

finanszírozhatók támogatható kiadásként. 

 Felhasználható továbbá olyan mőveletek 

finanszírozására, amelyek hozzájárulnak 

a kérelmezı tagállam nemzeti stratégiai 

referenciakeretében és a 2006/702/EK 

tanácsi határozat* alapján a kohézióra 

vonatkozó közösségi stratégiai 

iránymutatásokban meghatározott 

célkitőzésekhez, és amelyek az intelligens, 

fenntartható és inkluzív növekedésre 

irányuló uniós stratégiához a legnagyobb 

hozzáadott értéket adják. 

 Emellett az eszköz az Európai Regionális 

Fejlesztési Alapból vagy a Kohéziós 

Alapból társfinanszírozott operatív 

program egészének vagy részeinek 

átprogramozásából adódó mőveletek 

finanszírozására is felhasználható, 

figyelembe véve az Európai Regionális 

Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK 

rendeletnek az energiahatékonyságba és a 

megújuló energiaforrásokba való 

lakásberuházások támogathatósága 

tekintetében történı módosításáról szóló 

397/2009/EK rendeletben rögzített 

beruházási lehetıségeket, valamint 

figyelembe véve az Európai Regionális 

Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK 

rendeletnek a marginalizált közösségeket 

segítı, lakásberuházási intézkedések 

támogathatósága tekintetében történı 

módosításáról szóló 437/2010/EU rendelet 

által biztosított beruházási lehetıségeket. 

 5. A Bizottság a kockázatmegosztó eszközt 

az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 54. és 

56. cikkével összhangban közvetett 
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centralizált irányítással hajtja végre. 

 6. A kockázatmegosztó eszközbıl 

támogatásra pályázó tagállamnak 

legkésıbb 2013. augusztus 31-ig írásbeli 

kérelmet kell benyújtania a Bizottsághoz. 

A tagállam kérelmében megadja az 

alábbiak megállapításához szükséges 

valamennyi információt: 

 a) teljesíti a 77. cikk (2) bekezdésének a), 

b) vagy c) pontjában említett feltételek 

egyikét valamely tanácsi határozatra vagy 

e tényt bizonyító más jogi aktusra való 

hivatkozás révén; 

 b) az ERFA-ból vagy a Kohéziós Alapból 

társfinanszírozott programok jegyzéke 

többek között a javasolt projektek és 

finanszírozási szükségletek konkrét listája 

is) és a 2012-es és 2013-as allokációk 

programokra szánt része, amelyeket a 

kockázatmegosztó eszközbe kíván 

áthelyezni; 

 c) a javasolt projektek (4) bekezdés 

szerinti jegyzéke és a 2012-es és 2013-as 

allokációk azon része, amelyet a 

kockázatmegosztó eszközbe kíván 

áthelyezni; 

 d) a 18. cikk (2) bekezdése szerinti 

kohéziós politikai pénzügyi allokáción 

belül kizárólag saját javára fordítható 

összeget és azon összeget, amely a 75. cikk 

(1) bekezdése szerint kizárólag a 2012-es 

és 2013-as uniós költségvetési 

kötelezettségvállalásokból különíthetı el a 

kockázatmegosztó eszköz céljaira; 

 e) a 41. cikk szerinti bizottsági határozat 

tárgyát nem képezı mőveletek esetében a 

40. cikkben elıírt információk; 

 f) az olyan mőveleteket érintı kérelmek, 

illetve a kérelmek olyan mőveleteket 

érintı részei esetében, amelyek nem 

tartoznak egy vagy több, az Európai 

Regionális Fejlesztési Alapból vagy a 

Kohéziós Alapból társfinanszírozott 

operatív program körébe, annak 

igazolása, hogy a kérelmet a 11. cikkben 
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említett partnerekkel együttmőködésben 

készítették el. 

 
7. Miután leellenırizte, hogy a kérelmezı 

tagállam kérelme helyes-e és indokolt-e, a 

Bizottság az érintett tagállam kérelmétıl 

számított négy hónapon belül végrehajtási 

aktussal határozatot fogad el, amelyben 

meghatározza az annak biztosítása 

érdekében létrehozott rendszert, hogy a 

rendelkezésre bocsátott összeget kizárólag 

azon tagállam javára lehessen 

felhasználni, amely azt a 18. cikk (2) 

bekezdésének megfelelı kohéziós politikai 

pénzügyi allokációjából nyújtja, másrészt 

a kockázatmegosztó eszközre vonatkozó 

feltételeket. A feltételek különösen az 

alábbiakra terjednek ki: 

 
a) nyomon követhetıség, demokratikus 

ellenırzés és elszámolás, a források 

felhasználására, a fizetési feltételekre, 

valamint a monitoring- és 

kontrollrendszerekre vonatkozó 

információk; 

 
b) a díjak, valamint az egyéb igazgatási és 

irányítási költségek struktúrája; 

 
c) a finanszírozásban részesíthetı 

projektek indikatív jegyzéke; valamint 

 
d) a rendelkezésre álló tagállami 

allokációból a kockázatmegosztó eszközbe 

allokálható uniós hozzájárulás maximális 

összege, valamint a gyakorlati 

végrehajtáshoz szükséges 

részletkifizetések. 

 
A Bizottság határozatát közzé kell tenni az 

Európai Unió Hivatalos Lapjában. 

 
A tagállami kérelem elbírálásakor a 

Bizottság biztosítja, hogy egy létrehozott 

kockázatmegosztó eszközbıl való 

finanszírozásra csak azok a projektek 

lehessenek jogosultak, amelyek 

bizonyítottan kedvezı hatással vannak a 

helyi gazdaságra és munkaerıpiacra, és 

amelyek esetében vagy az Európai 

Beruházási Bank, vagy a nemzeti vagy 
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nemzetközi közigazgatási szerv vagy a 

magánjog alapján mőködı, közfeladatot 

ellátó szerv kedvezı finanszírozási 

határozatot hozott. 

 
8. A (7) bekezdésben említett bizottsági 

határozatot az ERFA és a Kohéziós Alap 

szerinti operatív program 33. cikk (2) 

bekezdése alapján felülvizsgálatnak kell 

megelıznie. 

 
9. A kockázatmegosztó eszköz pénzügyi 

allokációira szigorú korlátok érvényesek, 

és nem haladhatják meg a kérelmezı 

tagállam számára a 2007–2013 közötti 

idıszakra az ERFA és a Kohéziós Alap 

tekintetében biztosított és a 28. cikk (3) 

bekezdésének b) pontjával összhangban 

jóváhagyott indikatív összes allokáció 

10%-át. A (7) bekezdésben említett 

határozatban meghatározott teljes uniós 

hozzájáruláson felül az Unió 

kockázatmegosztó eszközben való 

részvétele nem teremthet semmilyen 

további függı kötelezettséget sem az uniós 

költségvetés, sem az érintett tagállam 

számára. 

 
10. Amennyiben a tagállam továbbra is 

megfelel a 77. cikk (2) bekezdésének a), b) 

és c) pontjában meghatározott 

feltételeknek, úgy a kockázatmegosztó 

eszközbıl finanszírozott mővelet 

befejezése után visszafolyó vagy 

fennmaradó összegek az érintett tagállam 

kérésére a kockázatmegosztó eszköz 

keretében újra felhasználhatók. Ha a 

tagállam már nem felel meg a feltételek 

egyikének sem, akkor minden visszafolyó 

vagy fennmaradó összeg az 

1605/2002/EK, Euratom rendelet 18. 

cikke szerinti címzett bevételnek minısül. 

Az érintett tagállam kérésére az e címzett 

bevételbıl fedezhetı kötelezettségvállalási 

elıirányzatokat a következı évben 

hozzáadják az érintett tagállam kohéziós 

politikai pénzügyi allokációjához.” 

Or. en 


