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11.11.2020 A9-0203/3

Módosítás 3
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0203/2020
José Manuel Fernandes, Irene Tinagli
 InvestEU program
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az InvestEU Alap éghajlat-
politikai célok eléréséhez való 
hozzájárulásának nyomon követése a 
Bizottság által a lehetséges végrehajtó 
partnerekkel együttműködésben 
kidolgozott uniós éghajlat-politikai 
teljesítménykövetési rendszeren keresztül 
történik majd, megfelelő módon 
felhasználva [a fenntartható befektetések 
előmozdítását célzó keret létrehozásáról 
szóló rendelet25] által előírt kritériumokat 
annak meghatározására, hogy egy 
gazdasági tevékenység környezeti 
szempontból fenntartható-e. Az InvestEU 
programnak a fenntartható fejlődési célok 
egyéb dimenzióinak végrehajtásához is 
hozzá kell járulnia.

(11) Az InvestEU Alap éghajlati 
szempontok érvényesítéséhez és ily módon 
a rövid és hosszú távú uniós 
környezetvédelmi, éghajlat- és 
energiapolitikai célok, valamint a 2050-ig 
megvalósítandó átfogó klímasemlegességi 
cél eléréséhez való hozzájárulásának 
nyomon követése a Bizottság által a 
lehetséges végrehajtó partnerekkel 
együttműködésben kidolgozott, 
felülvizsgált és szilárd uniós éghajlat-
politikai teljesítménykövetési rendszeren 
keresztül történik majd, megfelelő módon 
felhasználva az (EU) 2020/852 rendelet 
(taxonómiai rendelet) által előírt 
kritériumokat annak meghatározására, 
hogy egy gazdasági tevékenység 
környezeti szempontból fenntartható-e. Az 
InvestEU programnak a fenntartható 
fejlődési célok egyéb dimenzióinak 
végrehajtásához is hozzá kell járulnia.

_________________
25 COM(2018)353.
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11.11.2020 A9-0203/4

Módosítás 4
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0203/2020
José Manuel Fernandes, Irene Tinagli
 InvestEU program
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság kijelölheti az európai szociális 
partnerek munkaerőoldalának szavazati 
joggal nem rendelkező képviselőjét azon 
szervezetek egyikének javaslata alapján, 
amelynek képviselői felvételt nyertek a 
tanácsadó testületbe.

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/5

Módosítás 5
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0203/2020
José Manuel Fernandes, Irene Tinagli
 InvestEU program
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság 2024. szeptember 30-ig 
független időközi értékelési jelentést nyújt 
be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak az InvestEU programról, 
mindenekelőtt az uniós garancia 
felhasználásáról, az EBB csoport 10. cikk 
(1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti 
kötelezettségeinek teljesítéséről, az uniós 
garanciának a 12. cikk (4) és (5) 
bekezdésében előírt allokációjáról, az 
InvestEU tanácsadó központ működéséről, 
a 10. cikk (1) bekezdése d) pontjának i. 
alpontjában előírt költségvetési 
allokációról, valamint a 7. cikk (6) 
bekezdéséről. Az értékelésben be kell 
mutatni különösen, hogy a végrehajtó és a 
tanácsadó partnerek bevonása az InvestEU 
program végrehajtásába miként járult 
hozzá az InvestEU program, valamint az 
uniós szakpolitikák célkitűzéseinek 
eléréséhez, különös tekintettel a támogatott 
finanszírozási és beruházási műveletek 
hozzáadott értékére, valamint földrajzi és 
ágazati egyensúlyára. Az értékelésben meg 
kell vizsgálni továbbá a 7. cikk (3) 
bekezdése szerinti fenntarthatósági 
vizsgálat alkalmazását és azt, hogy a 7. 
cikk (1) bekezdésének c) pontjában 
említett, kkv-kra vonatkozó szakpolitikai 
keretben milyen mértékben sikerült 
megvalósítani a kkv-k középpontba 
állítását.

(2) A Bizottság 2024. szeptember 30-ig 
független időközi értékelési jelentést nyújt 
be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak az InvestEU programról, 
mindenekelőtt az uniós garancia 
felhasználásáról, az EBB csoport 10. cikk 
(1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti 
kötelezettségeinek teljesítéséről, az uniós 
garanciának a 12. cikk (4) és (5) 
bekezdésében előírt allokációjáról, az 
InvestEU tanácsadó központ működéséről, 
a 10. cikk (1) bekezdése d) pontjának i. 
alpontjában előírt költségvetési 
allokációról, valamint a 7. cikk (6) 
bekezdéséről. Az értékelésben be kell 
mutatni különösen, hogy a végrehajtó és a 
tanácsadó partnerek bevonása az InvestEU 
program végrehajtásába miként járult 
hozzá az InvestEU program, valamint az 
uniós szakpolitikák célkitűzéseinek 
eléréséhez, különös tekintettel a támogatott 
finanszírozási és beruházási műveletek 
hozzáadott értékére, valamint földrajzi és 
ágazati egyensúlyára. Az értékelésben meg 
kell vizsgálni továbbá a 7. cikk (3) 
bekezdése szerinti fenntarthatósági 
vizsgálat alkalmazását és azt, hogy a 7. 
cikk (1) bekezdésének c) pontjában 
említett, kkv-kra vonatkozó szakpolitikai 
keretben milyen mértékben sikerült 
megvalósítani a kkv-k középpontba 
állítását. Az időközi jelentést, amennyiben 
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szükséges, az e rendelet módosítására 
irányuló jogalkotási javaslatok kísérik.

Or. en


