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HU Egyesülve a sokféleségben HU

11.11.2020 A9-0203/9

Módosítás 9
Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0203/2020
José Manuel Fernandes, Irene Tinagli
Az InvestEU program létrehozása
(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 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. Az 
InvestEU programnak a fenntartható 
fejlődési célok egyéb dimenzióinak 
végrehajtásához is hozzá kell járulnia.

__________________

25 COM(2018)0353.

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/10

Módosítás 10
Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk
az ECR képviselőcsoport nevében

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

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A jelentős uniós támogatásban 
részesülő, mindenekelőtt az 
infrastruktúrára irányuló beruházási 
projekteket a végrehajtó partnernek át kell 
világítania annak megállapítása érdekében, 
hogy azoknak van-e környezeti, éghajlati 
vagy társadalmi hatása. Az említett 
hatással járó beruházási projekteket 
fenntarthatósági vizsgálatnak kell alávetni 
egy olyan iránymutatás alapján, amelyet a 
Bizottságnak az InvestEU program 
keretében a lehetséges végrehajtó 
partnerekkel szoros együttműködésben kell 
kidolgoznia. Ennek az iránymutatásnak 
megfelelő módon fel kell használnia [a 
fenntartható befektetések előmozdítását 
célzó keret létrehozásáról szóló rendelet] 
által megállapított kritériumokat annak 
meghatározásához, hogy a gazdasági 
tevékenység környezeti szempontból 
fenntartható-e, továbbá összeegyeztethető-
e a más uniós programokhoz kidolgozott 
iránymutatásokkal. Ennek az 
iránymutatásnak az arányosság elvével 
összhangban megfelelő rendelkezéseket 
kell tartalmaznia az indokolatlan 
adminisztratív terhek elkerülésére, és az 
iránymutatásban meghatározandó, 
bizonyos nagyságrend alatti projekteket ki 
kell zárni a fenntarthatósági vizsgálatból. 
Amennyiben a végrehajtó partner arra a 
megállapításra jut, hogy nincs szükség 

(13) A jelentős uniós támogatásban 
részesülő, mindenekelőtt az 
infrastruktúrára irányuló beruházási 
projekteket a végrehajtó partnernek át kell 
világítania annak megállapítása érdekében, 
hogy azoknak van-e környezeti, éghajlati 
vagy társadalmi hatása. Az említett 
hatással járó beruházási projekteket 
fenntarthatósági vizsgálatnak kell alávetni 
egy olyan iránymutatás alapján, amelyet a 
Bizottságnak az InvestEU program 
keretében a lehetséges végrehajtó 
partnerekkel szoros együttműködésben kell 
kidolgoznia. Ennek az iránymutatásnak az 
arányosság elvével összhangban megfelelő 
rendelkezéseket kell tartalmaznia az 
indokolatlan adminisztratív terhek 
elkerülésére, és az iránymutatásban 
meghatározandó, bizonyos nagyságrend 
alatti projekteket ki kell zárni a 
fenntarthatósági vizsgálatból. Amennyiben 
a végrehajtó partner arra a megállapításra 
jut, hogy nincs szükség fenntarthatósági 
vizsgálat elvégzésére, e megállapítását 
indokolnia kell az InvestEU Alaphoz 
létrehozott beruházási bizottság felé. Az 
éghajlat-politikai célkitűzésekkel össze 
nem egyeztethető műveletek nem 
jogosultak az e rendelet szerint nyújtható 
támogatásra.
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fenntarthatósági vizsgálat elvégzésére, e 
megállapítását indokolnia kell az InvestEU 
Alaphoz létrehozott beruházási bizottság 
felé. Az éghajlat-politikai célkitűzésekkel 
össze nem egyeztethető műveletek nem 
jogosultak az e rendelet szerint nyújtható 
támogatásra.
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11.11.2020 A9-0203/11

Módosítás 11
Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk
az ECR képviselőcsoport nevében

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

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Az InvestEU-nak a méltányos 
átállási régiók számára is finanszírozási 
támogatást kell nyújtania a beruházások 
ösztönzéséhez.

(30) Mint arra az európai zöld 
megállapodás és az európai zöld 
megállapodáshoz kapcsolódó beruházási 
terv javaslatot tett, az Unió éghajlat-
politikai céljának és a klímasemlegesség 
EU általi, 2050-ig történő elérésére 
vonatkozó céljának megvalósításával járó 
társadalmi, gazdasági és környezeti 
kihívások kezelése érdekében egy 
méltányos átállást támogató 
mechanizmust kell létrehozni. Ennek a 
három pillérből – a Méltányos Átállást 
Támogató Alap (1. pillér), az InvestEU 
keretében létrehozott célzott méltányos 
átállási program (2. pillér) és egy 
közszektor-hitelezési eszköz (3. pillér) – 
álló mechanizmusnak azokra a régiókra 
kell összpontosítania, amelyeket a 
leginkább érint a zöld átállás, és amelyek 
kevésbé képesek a szükséges beruházások 
finanszírozására. Ezeket a beruházásokat 
nem helyénvaló figyelembe venni annak 
értékelésekor, hogy valamely konkrét 
földrajzi területen túlzottan 
koncentrálódnak-e a program fellépései. 
Ezzel összhangban az InvestEU-nak a 
méltányos átállási régiók számára is 
finanszírozási támogatást kell nyújtania a 
beruházások ösztönzéséhez, valamint 
lehetőséget kell nyújtania az adott 
régióknak arra, hogy az InvestEU 
tanácsadó központon keresztül célzott 
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technikai segítségnyújtást vegyenek 
igénybe.

Or. en

Indokolás

A földrajzi koncentráció elvének a méltányos átállási program keretében történő alkalmazása 
jelentősen csökkenti annak lehetőségét, hogy a zöld átállás által leginkább érintett régiók 
finanszírozásban részesüljenek. Ezért jelentős a kockázata annak, hogy az átállás hatásai 
által leginkább sújtott régióknak választaniuk kell a szokásos InvestEU-tevékenységek és a 
méltányos átállási programhoz kapcsolódó finanszírozás között.
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11.11.2020 A9-0203/12

Módosítás 12
Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk
az ECR képviselőcsoport nevében

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

Rendeletre irányuló javaslat
64 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(64) Erre a rendeletre az Európai 
Parlament és a Tanács által az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 
(EUMSZ) 322. cikke alapján elfogadott 
horizontális költségvetési szabályok 
alkalmazandók. E szabályokat a 
költségvetési rendelet rögzíti, és azok 
meghatározzák különösen a költségvetés 
elkészítésére és annak vissza nem térítendő 
támogatások, közbeszerzés, pénzdíjak és 
közvetett végrehajtás révén történő 
végrehajtására vonatkozó eljárást, valamint 
rendelkeznek a pénzügyi szereplők 
felelősségére vonatkozó ellenőrzésekről. 
Az EUMSZ 322. cikke alapján elfogadott 
szabályok az Unió költségvetésének abban 
az esetben történő védelmére is 
vonatkoznak, amikor a tagállamokban a 
jogállamiság tekintetében általánossá vált 
hiányosságok állnak fenn, mivel a 
jogállamiság tiszteletben tartása a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
és a hatékony uniós finanszírozás 
alapvető előfeltétele.

(64) Erre a rendeletre az Európai 
Parlament és a Tanács által az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 
(EUMSZ) 322. cikke alapján elfogadott 
horizontális költségvetési szabályok 
alkalmazandók. E szabályokat a 
költségvetési rendelet rögzíti, és azok 
meghatározzák különösen a költségvetés 
elkészítésére és annak vissza nem térítendő 
támogatások, közbeszerzés, pénzdíjak és 
közvetett végrehajtás révén történő 
végrehajtására vonatkozó eljárást, valamint 
rendelkeznek a pénzügyi szereplők 
felelősségére vonatkozó ellenőrzésekről. 
Az EUMSZ 322. cikke alapján elfogadott 
szabályok a költségvetés védelmére 
szolgáló egyéb feltételrendszerre is 
vonatkoznak.

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/13

Módosítás 13
Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk
az ECR képviselőcsoport nevében

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

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az uniós gazdaság Covid19-
világjárvány okozta válságot követő 
fenntartható és inkluzív helyreállításához, 
fenntartva és megerősítve a stratégiai 
értékláncait, továbbá fenntartva és 
megerősítve az Unió stratégiai jelentőségű, 
a kritikus infrastruktúrákkal, 
transzformatív technológiákkal, áttörést 
jelentő innovációkkal, valamint a 
vállalkozások és a fogyasztók számára 
biztosított inputokkal kapcsolatos 
tevékenységeit.

g) az uniós gazdaság – és különösen a 
kkv-k – Covid19-világjárvány okozta 
válságot követő fenntartható, gazdaság 
által vezérelt és inkluzív helyreállításához, 
fenntartva és megerősítve a tárgyi eszközök 
és az immateriális javak meglévő stratégiai 
értékláncait és új hasonló értékláncokat 
kialakítva, továbbá fenntartva és 
megerősítve az Unió stratégiai jelentőségű, 
a kritikus – akár fizikai, akár virtuális, 
akár szellemi tulajdonon alapuló – 
infrastruktúrákkal, transzformatív 
technológiákkal, áttörést jelentő 
innovációkkal, valamint a vállalkozások és 
a fogyasztók számára biztosított inputokkal 
kapcsolatos tevékenységeit.

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/14

Módosítás 14
Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk
az ECR képviselőcsoport nevében

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

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 6 bekezdés – első albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A végrehajtó partnereknek azt kell 
célul kitűzniük, hogy a fenntartható 
infrastruktúrára vonatkozó szakpolitikai 
keretre irányuló beruházások legalább 
60 %-át az Unió éghajlat-politikai és 
környezetvédelmi célkitűzéseinek elérésére 
fordítják.

(6) A végrehajtó partnereknek azt kell 
célul kitűzniük, hogy a fenntartható 
infrastruktúrára vonatkozó szakpolitikai 
keretre irányuló beruházások legalább 
55%-át az Unió éghajlat-politikai és 
környezetvédelmi célkitűzéseinek elérésére 
fordítják.

Or. en


