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HU Egyesülve a sokféleségben HU

11.11.2020 A9-0203/15

Módosítás 15
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana, Michael Bloss
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

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

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az éghajlatváltozás kezelésének 
fontosságára való tekintettel és 
összhangban az Uniónak a Párizsi 
Megállapodás végrehajtása és a 
fenntartható fejlődési célok elérése 
tekintetében tett kötelezettségvállalásaival 
az InvestEU program hozzájárul majd az 
éghajlat-politikai szempontok 
érvényesítését célzó intézkedésekhez és 
ahhoz az átfogó célkitűzéshez, hogy az 
uniós költségvetési kiadások 25 %-át 
éghajlat-politikai célkitűzések 
támogatására fordítsák. Az InvestEU 
program keretében végrehajtott 
intézkedések várhatóan az InvestEU 
program teljes pénzügyi keretösszegének 
30 %-át fordítják éghajlat-politikai 
célkitűzésekre. A releváns intézkedések 
meghatározására az InvestEU program 
előkészítése és végrehajtása során, 
újraértékelésére pedig a vonatkozó 
értékelések és felülvizsgálatok keretében 
kerül sor.

(10) Az éghajlatváltozás kezelésének 
fontosságára való tekintettel és 
összhangban az Uniónak a Párizsi 
Megállapodás végrehajtására, a 
klímasemlegesség 2050-ig történő 
elérésére, a módosított 2030-as céloknak 
az európai klímarendelettel és a 2030-ig 
tartó időszakra szóló uniós biodiverzitási 
stratégiával összhangban történő 
megvalósítására és a fenntartható fejlődési 
célok elérésére vonatkozó 
kötelezettségvállalásaival az InvestEU 
program hozzájárul majd az éghajlat-
politikai szempontok érvényesítését célzó 
intézkedésekhez és ahhoz az átfogó 
célkitűzéshez, hogy az uniós költségvetési 
kiadások legalább 30%-át éghajlat-
politikai célkitűzések, legalább 10%-át 
pedig a biodiverzitással kapcsolatos célok 
támogatására fordítsák. Az InvestEU 
program keretében végrehajtott 
intézkedések várhatóan az InvestEU 
program teljes pénzügyi keretösszegének 
legalább 50%-át fordítják éghajlat-politikai 
és környezetvédelmi célkitűzésekre. A 
releváns intézkedések meghatározására az 
InvestEU program előkészítése és 
végrehajtása során, újraértékelésére pedig a 
vonatkozó értékelések és felülvizsgálatok 
keretében kerül sor.
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11.11.2020 A9-0203/16

Módosítás 16
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0203/2020
José Manuel Fernandes
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 
éghajlatpolitikai teljesítménykövetési 
rendszeren keresztül, a multilaterális 
fejlesztési bankok éghajlatpolitikai 
intézkedések azonosítására szolgáló 
harmonizált módszertanával összhangban 
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 dimenziói és különösen a nemek 
közötti egyenlőség végrehajtásához is 
hozzá kell járulnia.

_________________ _________________
25 COM(2018)353. 25 COM(2018)353.

Or. en



AM\1217968HU.docx PE658.414v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

11.11.2020 A9-0203/17

Módosítás 17
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana, Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner, Karen Melchior, Sirpa Pietikäinen

Jelentés A9-0203/2020
José Manuel Fernandes
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 – ezen belül a nemek 
közötti egyenlőségre, a munkaerőpiaci 
szegregációra, a munkahelyi 
esélyegyenlőségre és egyenlő bánásmódra 
gyakorolt – 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 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, 
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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.

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 és 
környezetvédelmi célkitűzésekkel, 
valamint az uniós taxonómiában 
megfogalmazott kritériumokkal és a 
„jelentős károkozás elkerülését célzó” 
elvvel össze nem egyeztethető műveletek, 
különösen a fosszilis tüzelőanyagok 
előállításával, feldolgozásával, 
forgalmazásával, tárolásával, szállításával 
vagy égetésével összefüggő tevékenységek 
nem jogosultak az e rendelet szerint 
nyújtható támogatásra. Az éghajlatváltozás 
és a környezetkárosodás aránytalanul 
sújtja a nőket, a nők ugyanakkor 
alulreprezentáltak az éghajlatváltozás 
mérséklését célzó politikákkal kapcsolatos 
döntéshozatalban. Szükséges, hogy a 
nőket és más kiszolgáltatott csoportokat 
minden szinten bevonják az uniós és 
nemzeti szintű döntéshozatalba.

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/18

Módosítás 18
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana, Michael Bloss
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az Unió éghajlat-politikai és 
környezetvédelmi célkitűzéseinek 
támogatása és az azokkal való teljes 
összhang biztosítása érdekében – ideértve 
különösen az Unió módosított 2030-as 
éghajlat-politikai céljainak elérésére és a 
klímasemleges Unió 2050-ig, [a 
klímasemlegesség elérését célzó keret 
létrehozásáról és az (EU) 2018/1999 
rendelet (az európai klímarendelet) 
módosításáról szóló 2020/XXX 
rendelettel] összhangban történő 
megvalósítására vonatkozó célkitűzés 
teljesítésére irányuló átállást – az 
InvestEU program teljes pénzügyi 
keretösszege legalább 50%-ának az 
(EU) .../... rendeletben [az európai 
klímarendelet] meghatározott uniós 
éghajlat-politikai és környezetvédelmi 
célkitűzésekhez kell hozzájárulnia.

Or. en

Indokolás

Ez a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről szóló rendeletben szereplő pontos 
megfogalmazás.
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11.11.2020 A9-0203/19

Módosítás 19
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana, Tilly Metz
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a fenntartható infrastruktúrára 
vonatkozó szakpolitikai keret: magában 
foglalja a közlekedés, azon belül a 
multimodális közlekedés, a közúti 
közlekedésbiztonság – egyebek mellett a 
halálos kimenetelű közúti balesetek és 
súlyos sérülések 2050-ig történő 
felszámolására irányuló uniós 
célkitűzésnek megfelelően –, a vasúti és 
közúti infrastruktúra felújítása és 
karbantartása, az energiaügy – különösen a 
megújuló energia –, a 2030-ra vonatkozó 
energiapolitikai kerettel összhangban az 
energiahatékonyság, az 
energiamegtakarítást és az épületek 
összekapcsolt energiaellátási, -tárolási, 
digitális és közlekedési rendszerekbe való 
integrálását célzó épületfelújítási projektek, 
az összekapcsolási szint javítása, a digitális 
konnektivitás és hozzáférés, a vidéki 
térségeket is beleértve, a nyersanyagellátás 
és -feldolgozás, a világűr, az óceánok, a 
víz, ideértve a belvízi utakat is, a 
hulladékhierarchiának és a körforgásos 
gazdaságnak megfelelő 
hulladékgazdálkodás, a természeti és más 
környezeti infrastruktúra, a kulturális 
örökség, az idegenforgalom, a 
berendezések, a mobil eszközök területére 
irányuló, valamint az Uniónak a 
környezeti vagy az éghajlatváltozás 
hatásaival szembeni rezilienciával 
összefüggő vagy társadalmi 

a) a fenntartható infrastruktúrára 
vonatkozó szakpolitikai keret: magában 
foglalja a közlekedés, azon belül a modális 
váltást elősegítő multimodális közlekedési 
infrastruktúrák, a közúti 
közlekedésbiztonság – egyebek mellett a 
halálos kimenetelű közúti balesetek és 
súlyos sérülések 2050-ig történő 
felszámolására irányuló uniós 
célkitűzésnek megfelelően –, a vasúti és 
közúti infrastruktúra és a belvízi utak 
felújítása és karbantartása, a vasút – többek 
között az éjszakai vasútjáratok – bővítése, 
az energiaügy – különösen a megújuló 
energia –, a 2030-ra vonatkozó 
energiapolitikai kerettel összhangban az 
energiahatékonyság, az 
energiamegtakarítást és az épületek 
összekapcsolt energiaellátási, -tárolási, 
digitális és közlekedési rendszerekbe való 
integrálását célzó épületfelújítási projektek, 
az összekapcsolási szint javítása, a digitális 
konnektivitás és hozzáférés – többek között 
a vidéki területeken –, a nyersanyagellátás 
és -feldolgozás, a világűr, az óceánok, a 
víz, ideértve a belvízi utakat is, a 
hulladékhierarchiának és a körforgásos 
gazdaságnak megfelelő 
hulladékgazdálkodás, a természeti és más 
környezeti infrastruktúra, a kulturális 
örökség, a fenntartható idegenforgalom, a 
berendezések, a mobil eszközök, valamint 
az Uniónak a környezeti vagy az 
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fenntarthatósági célkitűzéseihez 
hozzájáruló, és az uniós környezetvédelmi 
vagy társadalmi fenntarthatósági 
előírásoknak megfelelő innovatív 
technológiák telepítésére irányuló 
fenntartható beruházásokat;

éghajlatváltozás hatásaival szembeni 
rezilienciával összefüggő vagy társadalmi 
fenntarthatósági célkitűzéseihez 
hozzájáruló, és az uniós környezetvédelmi 
vagy társadalmi fenntarthatósági 
előírásoknak megfelelő innovatív 
technológiák telepítésének területére 
irányuló fenntartható beruházásokat;

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/20

Módosítás 20
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana, Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner, Karen Melchior, Sirpa Pietikäinen

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

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kkv-kra vonatkozó szakpolitikai 
keret: magában foglalja elsősorban a kkv-
k, köztük az innovatív kkv-k, valamint a 
kulturális és a kreatív ágazatokban működő 
kkv-k, továbbá a kis méretű, közepes piaci 
tőkeértékű vállalatok finanszírozáshoz 
jutását és a finanszírozás rendelkezésre 
állását;

c) a kkv-kra vonatkozó szakpolitikai 
keret: magában foglalja elsősorban a kkv-
k, köztük az innovatív kkv-k, a kulturális 
és a kreatív ágazatokban működő kkv-k és 
a kis méretű, közepes piaci tőkeértékű 
vállalatok, ezeken belül pedig különösen a 
nők által vezetett kkv-k finanszírozáshoz 
jutását és a finanszírozás rendelkezésre 
állását;

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/21

Módosítás 21
Tilly Metz, Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – iv alpont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a fenntartható, intelligens és 
automatizált mobilitáshoz és logisztikához 
kapcsolódó technológiák valamennyi 
közlekedési mód esetében, beleértve az 
átszállójegyeket és a zökkenőmentes 
mobilitási technológiai szolgáltatásokat;

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/22

Módosítás 22
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság fenntarthatósági 
iránymutatást dolgoz ki, amely az uniós 
környezetvédelmi és társadalmi 
célkitűzésekkel és normákkal összhangban 
lehetővé teszi a következőket:

(4) A Bizottság fenntarthatósági 
iránymutatást dolgoz ki, amely az uniós 
környezetvédelmi és társadalmi 
célkitűzésekkel és normákkal összhangban 
– és figyelembe véve különösen az európai 
klímarendeletet – lehetővé teszi a 
következőket:

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/23

Módosítás 23
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana, Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) azon projektek azonosítása, 
amelyek nem egyeztethetők össze a nemek 
közötti egyenlőség előmozdításával, 
valamint a nemek közötti egyenlőség 
általános érvényesítése és a nemek közötti 
egyenlőség szempontját érvényesítő 
költségvetés-tervezés elvével;

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

11.11.2020 A9-0203/24

Módosítás 24
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az éghajlat-politikai és 
környezetvédelmi kiadási célértékekhez 
való hozzájárulásba csak az 
(EU) 2020/852 rendelet alapján 
kidolgozott, vonatkozó szűrési 
feltételeknek megfelelő projektek 
számíthatók be.

Or. en


