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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

10.1.2019 A8-0482/3 

Módosítás  3 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

az InvestEU program létrehozásáról 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13 a) az InvestEU programnak 

lehetőségeket kell biztosítania azoknak a 

polgároknak és közösségeknek, akik és 

amelyek egy fenntarthatóbb, 

dekarbonizált társadalomban kívánnak 

befektetni, ideértve az energetikai átállást 

is. Mivel a [megújuló energiaforrásokról 

szóló felülvizsgált irányelv] és [a villamos 

energiáról szóló felülvizsgált irányelv] 

immár elismeri és támogatja a megújuló 

és a polgárok által létrehozott 

energiaközösségeket, valamint a saját 

megújulóenergia-fogyasztókat, mint az 

Unió energetikai átállásának alapvető 

szereplőit, az InvestEU-nak elő kell 

segítenie e szereplők piaci részvételét. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

10.1.2019 A8-0482/4 

Módosítás  4 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout, Monika Vana 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

az InvestEU program létrehozásáról 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(20) A tagállami komponenst 

kifejezetten úgy kell kialakítani, hogy 

lehetővé tegye a megosztott irányítás alá 

tartozó alapok felhasználását az Unió 

által biztosított garancia feltöltéséhez. E 

kombináció célja, hogy az Unió magas 

hitelminősítését kihasználva előmozdítsa a 

nemzeti és regionális beruházásokat, 

miközben biztosítja a függő 

kötelezettségek következetes 

kockázatkezelését azáltal, hogy a Bizottság 

által nyújtott garanciát közvetett irányítás 

mellett használja fel. Az Uniónak 

garanciát kell nyújtania a Bizottság és a 

végrehajtó partnerek között a tagállami 

komponens keretében kötött 

garanciamegállapodásokban előirányzott 

finanszírozási és beruházási műveletekre, 

a garancia feltöltését a megosztott 

irányítás alá tartozó alapoknak kell 

biztosítaniuk a Bizottság által a műveletek 

jellege és az ebből eredő várható 

veszteségek alapján meghatározott 

feltöltési rátának megfelelően, a 

tagállamnak pedig a várható veszteségeket 

meghaladó veszteségre back-to-back 

garanciát kell vállalnia az Unió javára. 

Ezeket a követelményeket az egyes – a 

lehetőséget önként választó – 

tagállamokkal kötött átfogó hozzájárulási 

megállapodásban kell meghatározni. A 

hozzájárulási megállapodásnak 

törölve 
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tartalmaznia kell az érintett tagállamban 

végrehajtandó összes – egy vagy több – 

egyedi garanciamegállapodást. A feltöltési 

ráta eseti alapon történő meghatározásához 

szükség van az XXXX (EU, Euratom) 

rendelet19 (a költségvetési rendelet) 

[211. cikkének (1) bekezdésétől] való 

eltérésre. Ez a megoldás továbbá olyan 

egységes szabályrendszert biztosít a 

központilag irányított alapokból vagy 

megosztott irányítás alá tartozó alapokból 

támogatott költségvetési garanciákra, ami 

megkönnyíti kombinációjukat. 

_________________  

19 null  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

10.1.2019 A8-0482/5 

Módosítás  5 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

az InvestEU program létrehozásáról 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(35) Az InvestEU Tanácsadó Platform 

célja, hogy segítse az egyes szakpolitikai 

keretekhez kapcsolódóan stabil beruházási 

projektportfólió-tervek kialakítását. 

Emellett az InvestEU program keretében 

ágazatközi funkciójának létrehozásával 

egyablakos ügyintézési pontot és a 

szakpolitikákon átívelő projektfejlesztési 

tanácsadást kell biztosítani a központi 

irányítású uniós programokhoz 

biztosítandó. 

(35) Az InvestEU Tanácsadó Platform 

célja, hogy segítse az egyes szakpolitikai 

keretekhez kapcsolódóan stabil beruházási 

projektportfólió-tervek kialakítását, 

gondoskodva a földrajzi diverzifikáció 

hatékony megvalósításáról azzal a céllal, 

hogy hozzájáruljanak a gazdasági, 

társadalmi és területi kohézióra vonatkozó 

uniós célkitűzéshez és a regionális 

egyenlőtlenségek csökkentéséhez. A 

Tanácsadó Platformnak különös 

figyelmet kell fordítania arra, hogy a kis 

projekteket nagyobb portfóliókba kell 

összevonni. A Bizottságnak 

megállapodásokat kell aláírnia az EBB-

csoporttal és más végrehajtó partnerekkel, 

hogy a Tanácsadó Platformban 

partnerként vegyenek részt. A 

Bizottságnak, az EBB-csoportnak és a 

többi végrehajtó partnernek szorosan 

együtt kell működnie annak érdekében, 

hogy az egész Unióban biztosítsák a 

támogatás hatékonyságát, a szinergiákat 

és a kellő földrajzi lefedettséget, 

figyelembe véve a helyi végrehajtó 

partnerek szakértelmét és helyi 

kapacitásait, valamint a meglévő 

struktúrákat, például az Európai 

Beruházási Tanácsadó Platformot. 

Emellett az InvestEU program keretében 

ágazatközi funkciójának létrehozásával 

egyablakos ügyintézési pontot és a 
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szakpolitikákon átívelő projektfejlesztési 

tanácsadást kell biztosítani a központi 

irányítású uniós programokhoz 

biztosítandó. 

Or. en 



 

AM\1173540HU.docx  PE631.636v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

10.1.2019 A8-0482/6 

Módosítás  6 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

az InvestEU program létrehozásáról 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3. Az V. és a VI. fejezetben előírt 

intézkedések végrehajtására szánt pénzügyi 

keretösszeg (folyó árakon) 525 000 000 

EUR. 

3. Az V. és a VI. fejezetben előírt 

intézkedések végrehajtására szánt pénzügyi 

keretösszeg (folyó árakon) 725 000 000 

EUR. 

Or. en 

Indokolás 

Az ESBA I-ből és a II-ből levont korábbi tapasztalatok arra engednek következtetni, hogy a 

tanácsadó központok kulcsfontosságú szereplők voltak abban, hogy fenntarthatósági 

iránymutatást nyújtsanak a beruházási projekteknek, valamint a kisebb projektek nagyobb, 

ambiciózusabb projektekké való összevonásának előmozdításában. Ezért javasoljuk a 

tanácsadó központok költségvetésének (V. fejezet) növelését. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

10.1.2019 A8-0482/7 

Módosítás  7 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

az InvestEU program létrehozásáról 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 5 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

5. A végrehajtó partnereknek a 

fenntartható infrastruktúrára vonatkozó 

szakpolitikai keretre irányuló beruházások 

legalább 50%-át az Unió éghajlat-politikai 

és környezetvédelmi célkitűzéseinek 

elérésére kell fordítaniuk. 

5. A végrehajtó partnereknek arra kell 

törekedniük, hogy: 

a) a Párizsi Megállapodással összhangban 

a fenntartható infrastruktúrára vonatkozó 

szakpolitikai kereten belüli beruházások 

legalább 80%-a az Unió éghajlat-politikai 

és környezetvédelmi célkitűzéseinek 

eléréséhez járuljon hozzá jelentős 

mértékben; 

b) a közlekedés területén a fenntartható 

infrastruktúrára vonatkozó szakpolitikai 

keret alá tartozó beruházások legalább 

10%-a járuljon hozzá a halálos 

kimenetelű közúti balesetek és súlyos 

sérülések 2050-ig történő 

felszámolásához, valamint a vasúti és 

közúti hidak és alagutak biztonsági 

felújítására irányuló uniós célkitűzés 

teljesítéséhez; 

c) a kutatásra, innovációra és 

digitalizációra vonatkozó szakpolitikai 

kereten belüli beruházások legalább 35%-

a járuljon hozzá a Horizont Európa 

célkitűzéseinek eléréséhez; 

d) a kkv-kra irányuló szakpolitikai keretbe 

tartozó, kkv-k és közepes piaci tőkeértékű 

vállalkozások részére kínált garanciák 

jelentős része támogassa az innovatív kkv-

kat. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

10.1.2019 A8-0482/8 

Módosítás  8 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

az InvestEU program létrehozásáról 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 a cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 7a. cikk 

 Addicionalitás 

 E rendelet alkalmazásában az 

„addicionalitás” az InvestEU Alap által 

olyan műveletekhez nyújtott támogatás, 

amelyek az egész Unióra jellemző vagy 

tagállamspecifikus piaci hiányosságok 

vagy az optimálistól elmaradó beruházási 

helyzetek kezelésére irányulnak – mint 

például a beruházások hosszú távú 

megtérülése vagy a hosszú távú környezeti 

és társadalmi haszonnal járó projektek 

magasabb kockázatfinanszírozási igényei 

–, és amelyeket a végrehajtó partnerek az 

InvestEU Alap nyújtotta támogatás nélkül 

nem tudtak volna végrehajtani azon 

időszak alatt, amely alatt az uniós 

garancia igénybe vehető, vagy nem tudtak 

volna ugyanolyan mértékben 

végrehajtani. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

10.1.2019 A8-0482/9 

Módosítás  9 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout, Monika Vana 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

az InvestEU program létrehozásáról 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – cím 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

[...] törölve 

Or. en 

Indokolás 

Nem értünk egyet azzal, hogy a kohéziós politika keretében forrásokat csoportosítsunk át az 

InvestEU javára. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

10.1.2019 A8-0482/10 

Módosítás  10 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

az InvestEU program létrehozásáról 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1 a. Az InvestEU Alap nem támogathat 

a fosszilis tüzelőanyagok gyártásával, 

feldolgozásával, forgalmazásával, 

tárolásával vagy égetésével, illetve szén-

dioxid-szállítási infrastruktúrával 

kapcsolatos tevékenységeket. 

Or. en 

 


