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Módosítás 57
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
-

Elutasításra irányuló indítvány

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. en

Módosítás 58
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A vállalati szintű adatokból 
származó bizottsági becslések arra 
engednek következtetni, hogy a Covid19-
világjárvány hatásából eredő sajáttőke-
helyreállítási szükségletek 2020-ban 
mintegy 720 milliárd EUR-t tehetnek ki a 
régióban. Ez az összeg még magasabb 
lehet abban az esetben, ha a korlátozó 
intézkedések a jelenleg feltételezettnél 
hosszabb ideig maradnak érvényben, vagy 
ha azokat a fertőzések újbóli megjelenése 
miatt ismét el kell rendelni. Megoldás 
hiányában ez a tőkehiány ahhoz vezethet, 
hogy a beruházások visszaesése és a magas 
munkanélküliség hosszabb időszakon át 
fennmarad. A tőkehiány hatása 
ágazatonként és tagállamonként 
egyenlőtlen lesz, és eltérésekhez vezet az 
egységes piacon. Mindezt súlyosbítja, hogy 
a tagállamok állami támogatás nyújtására 
irányuló kapacitása jelentős mértékben 
eltér.

(1) A 2020. tavaszi gazdasági 
előrejelzés alapján a vállalati szintű 
adatokból származó bizottsági becslések 
arra engednek következtetni, hogy a 
Covid19-világjárvány hatásából eredő 
sajáttőke-helyreállítási szükségletek 2020-
ban mintegy 720 milliárd EUR-t tehetnek 
ki a régióban. Ez az összeg lényegesen 
magasabb lehet abban az esetben, ha a 
korlátozó intézkedések a jelenleg 
feltételezettnél hosszabb ideig maradnak 
érvényben, vagy ha azokat a fertőzések 
újbóli megjelenése miatt ismét el kell 
rendelni. Ezenfelül a Bizottság 2020. nyári 
gazdasági előrejelzése az eredeti 
előrejelzéshez képest 2020-ra az uniós 
gazdaság lényegesen nagyobb mértékű 
zsugorodását, 2021-re pedig annak 
kevésbé stabil helyreállását jelzi előre, ami 
még súlyosabb recesszióhoz vezet, 
amelyhez nagyobb mértékű eltérések 
társulnak. A stresszforgatókönyv szerint, 
amely 2020-ra -15,5%-os GDP-növekedést 
vetít előre, az Unióban bejegyzett összes 
(tőzsdén jegyzett és nem jegyzett) 
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vállalkozás saját tőkéjére gyakorolt 
közvetlen hatás 1,2 billió EUR-ra is 
emelkedhet. Megoldás hiányában ez a 
tőkehiány ahhoz fog vezetni, hogy a 
beruházások visszaesése és a sokkal magas 
munkanélküliség hosszabb időszakon át 
fennmarad. A tőkehiány hatása 
ágazatonként és tagállamonként 
egyenlőtlen lesz, és még nagyobb mértékű 
eltérésekhez vezet az egységes piacon. 
Mindezt súlyosbítja, hogy a tagállamok 
állami támogatás nyújtására irányuló 
kapacitása jelentős mértékben eltér.

Or. en

Módosítás 59
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A vállalati szintű adatokból 
származó bizottsági becslések arra 
engednek következtetni, hogy a Covid19-
világjárvány hatásából eredő sajáttőke-
helyreállítási szükségletek 2020-ban 
mintegy 720 milliárd EUR-t tehetnek ki a 
régióban. Ez az összeg még magasabb 
lehet abban az esetben, ha a korlátozó 
intézkedések a jelenleg feltételezettnél 
hosszabb ideig maradnak érvényben, vagy 
ha azokat a fertőzések újbóli megjelenése 
miatt ismét el kell rendelni. Megoldás 
hiányában ez a tőkehiány ahhoz vezethet, 
hogy a beruházások visszaesése és a 
magas munkanélküliség hosszabb 
időszakon át fennmarad. A tőkehiány 
hatása ágazatonként és tagállamonként 
egyenlőtlen lesz, és eltérésekhez vezet az 
egységes piacon. Mindezt súlyosbítja, hogy 
a tagállamok állami támogatás nyújtására 
irányuló kapacitása jelentős mértékben 
eltér.

(1) A vállalati szintű adatokból 
származó bizottsági becslések arra 
engednek következtetni, hogy a Covid19-
világjárványra reagálva hozott nemzeti és 
regionális korlátozó intézkedések 
gazdasági hatásaiból eredő sajáttőke-
helyreállítási szükségletek 2020-ban 
mintegy 720 milliárd EUR-t tehetnek ki a 
régióban. Ez az összeg még magasabb 
lehet abban az esetben, ha a korlátozó 
intézkedések a jelenleg feltételezettnél 
vagy a szükségesnél hosszabb ideig 
maradnak érvényben, vagy ha azokat a 
fertőzések újbóli megjelenése miatt ismét 
el kell rendelni. Megoldás hiányában ez a 
tőkehiány ahhoz vezethet, hogy hosszabb 
időszakon át tartósan visszaesnek a 
beruházások, spekulatívabbá válnak a 
befektetések, mivel a befektetők továbbra 
is hozamok elérésére törekednek a 
piacokon, ami pedig 
eszközárbuborékokhoz vezethet, továbbá 
nő a munkanélküliség. A tőkehiány hatása 
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ágazatonként és tagállamonként 
egyenlőtlen lesz, és az egységes valuta már 
korábban is fennálló katasztrofális 
hatásain túlmenően további eltérésekhez 
vezet az egységes piacon. Mindezt 
súlyosbítja, hogy a tagállamok intézményi 
keretrendszere és közkiadási kultúrája 
jelentős mértékben eltér.

Or. en

Módosítás 60
Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A vállalati szintű adatokból 
származó bizottsági becslések arra 
engednek következtetni, hogy a Covid19-
világjárvány hatásából eredő sajáttőke-
helyreállítási szükségletek 2020-ban 
mintegy 720 milliárd EUR-t tehetnek ki a 
régióban. Ez az összeg még magasabb 
lehet abban az esetben, ha a korlátozó 
intézkedések a jelenleg feltételezettnél 
hosszabb ideig maradnak érvényben, vagy 
ha azokat a fertőzések újbóli megjelenése 
miatt ismét el kell rendelni. Megoldás 
hiányában ez a tőkehiány ahhoz vezethet, 
hogy a beruházások visszaesése és a magas 
munkanélküliség hosszabb időszakon át 
fennmarad. A tőkehiány hatása 
ágazatonként és tagállamonként 
egyenlőtlen lesz, és eltérésekhez vezet az 
egységes piacon. Mindezt súlyosbítja, 
hogy a tagállamok állami támogatás 
nyújtására irányuló kapacitása jelentős 
mértékben eltér.

(1) A vállalati szintű adatokból 
származó bizottsági becslések arra 
engednek következtetni, hogy a Covid19-
világjárvány hatásából eredő sajáttőke-
helyreállítási szükségletek 2020-ban 
mintegy 720 milliárd EUR-t tehetnek ki a 
régióban. Ez az összeg még magasabb 
lehet abban az esetben, ha a korlátozó 
intézkedések a jelenleg feltételezettnél 
hosszabb ideig maradnak érvényben, vagy 
ha azokat a fertőzések újbóli megjelenése 
miatt ismét el kell rendelni. Ha gazdasági 
és költségvetési területen korlátozott lesz a 
tagállamok szuverenitása, ez a tőkehiány 
ahhoz vezethet, hogy a beruházások 
visszaesése és a magas munkanélküliség 
hosszabb időszakon át fennmarad.

Or. en

Módosítás 61



AM\1211825HU.docx 7/146 PE655.933v01-00

HU

Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A vállalati szintű adatokból 
származó bizottsági becslések arra 
engednek következtetni, hogy a Covid19-
világjárvány hatásából eredő sajáttőke-
helyreállítási szükségletek 2020-ban 
mintegy 720 milliárd EUR-t tehetnek ki a 
régióban. Ez az összeg még magasabb 
lehet abban az esetben, ha a korlátozó 
intézkedések a jelenleg feltételezettnél 
hosszabb ideig maradnak érvényben, vagy 
ha azokat a fertőzések újbóli megjelenése 
miatt ismét el kell rendelni. Megoldás 
hiányában ez a tőkehiány ahhoz vezethet, 
hogy a beruházások visszaesése és a magas 
munkanélküliség hosszabb időszakon át 
fennmarad. A tőkehiány hatása 
ágazatonként és tagállamonként 
egyenlőtlen lesz, és eltérésekhez vezet az 
egységes piacon. Mindezt súlyosbítja, hogy 
a tagállamok állami támogatás nyújtására 
irányuló kapacitása jelentős mértékben 
eltér.

(1) A vállalati szintű adatokból 
származó bizottsági becslések (amelyek 
forrására megfelelően hivatkozni kell, és 
azt megfelelően meg kell adni a 
nyilvánosság számára) arra engednek 
következtetni, hogy a Covid19-
világjárvány hatásából eredő sajáttőke-
helyreállítási szükségletek 2020-ban 
mintegy 720 milliárd EUR-t tehetnek ki a 
régióban. Ez az összeg még magasabb 
lehet abban az esetben, ha a korlátozó 
intézkedések a jelenleg feltételezettnél 
hosszabb ideig maradnak érvényben, vagy 
ha azokat a fertőzések újbóli megjelenése 
miatt ismét el kell rendelni. Megoldás 
hiányában ez a tőkehiány ahhoz vezethet, 
hogy a beruházások visszaesése és a magas 
munkanélküliség hosszabb időszakon át 
fennmarad. A tőkehiány hatása 
ágazatonként és tagállamonként 
egyenlőtlen lesz, és eltérésekhez vezet az 
egységes piacon. Mindezt súlyosbítja, hogy 
a tagállamok állami támogatás nyújtására 
irányuló kapacitása jelentős mértékben 
eltér.

Or. en

Módosítás 62
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A vállalati szintű adatokból 
származó bizottsági becslések arra 
engednek következtetni, hogy a Covid19-
világjárvány hatásából eredő sajáttőke-

(1) A vállalati szintű adatokból 
származó bizottsági becslések arra 
engednek következtetni, hogy a Covid19-
világjárvány hatásából eredő sajáttőke-



PE655.933v01-00 8/146 AM\1211825HU.docx

HU

helyreállítási szükségletek 2020-ban 
mintegy 720 milliárd EUR-t tehetnek ki a 
régióban. Ez az összeg még magasabb 
lehet abban az esetben, ha a korlátozó 
intézkedések a jelenleg feltételezettnél 
hosszabb ideig maradnak érvényben, vagy 
ha azokat a fertőzések újbóli megjelenése 
miatt ismét el kell rendelni. Megoldás 
hiányában ez a tőkehiány ahhoz vezethet, 
hogy a beruházások visszaesése és a magas 
munkanélküliség hosszabb időszakon át 
fennmarad. A tőkehiány hatása 
ágazatonként és tagállamonként 
egyenlőtlen lesz, és eltérésekhez vezet az 
egységes piacon. Mindezt súlyosbítja, hogy 
a tagállamok állami támogatás nyújtására 
irányuló kapacitása jelentős mértékben 
eltér.

helyreállítási szükségletek 2020-ban 
mintegy 720 milliárd EUR-t tehetnek ki a 
régióban. Ez az összeg még magasabb 
lehet abban az esetben, ha a korlátozó 
intézkedések a jelenleg feltételezettnél 
hosszabb ideig maradnak érvényben, vagy 
ha azokat a fertőzések újbóli megjelenése 
miatt ismét el kell rendelni. Megoldás 
hiányában ez a tőkehiány ahhoz vezethet, 
hogy a beruházások visszaesése, a magas 
munkanélküliség és a széles körben 
előforduló vállalati csődök jelensége 
hosszabb időszakon át fennmarad. A 
tőkehiány hatása ágazatonként és 
tagállamonként egyenlőtlen lesz, és 
eltérésekhez vezet az egységes piacon. 
Mindezt súlyosbítja, hogy a tagállamok 
állami támogatás és fizetőképesség-
támogatás nyújtására irányuló kapacitása 
jelentős mértékben eltér.

Or. en

Módosítás 63
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Fizetőképesség-támogatási 
Eszköz alapvető célkitűzése a 
munkahelyek megőrzése és a széles 
körben bekövetkező vállalati csődök 
megelőzése az Unióban, az egységes piac 
védelmére és a kohézió erősítésére való 
törekvés mellett. A fizetőképesség-
támogatási keretből nyújtott ESBA-
finanszírozás az olyan vállalkozások 
feltőkésítési szükségleteire fog megoldást 
nyújtani, amelyek hosszú távon 
életképesek, ám a Covid19-világjárvány 
miatt fizetőképességi kockázatokkal 
szembesülnek. Ahhoz, hogy az EBB 
kezelje az Unió beruházási szükségleteit, 
tekintettel a Covid19-világjárvány miatt 
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felmerült súlyos gazdasági problémákra, a 
Fizetőképesség-támogatási Eszközből 
mozgósított magánberuházás összegének 
maximalizálására kell törekednie, tekintve 
hogy ez az ESBA részeként egy piaci 
alapú eszköz.

Or. en

Módosítás 64
Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az ESBA irányítóbizottságának a 
földrajzi koncentrációra vonatkozó 
határértékeket kell meghatároznia azt 
biztosítandó, hogy a beruházások 
eloszlása megfeleljen ezeknek az elveknek. 
Mivel a helyzet gyorsan változik, a 
földrajzi koncentrációra vonatkozó 
határértékeket a Covid19-világjárvány 
által Unió-szerte gyakorolt hatások 
alakulásának a fényében felül lehet 
vizsgálni. Ennek a feltőkésítési 
támogatásnak a rendeltetése az egységes 
piac felaprózódásának az elkerülése, 
amely a nemzetgazdaságok egymástól való 
kölcsönös függésén alapul, ami jelentős 
rendszerszintű gazdasági válság esetén 
gyenge pontot jelent.

Or. en

Módosítás 65
Nicolae Ştefănuță

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(1a) A támogatásnak friss likviditást 
kell biztosítania sajáttőke-támogatás 
formájában a világjárvány sújtotta 
vállalkozások számára, és a vállalati 
eladósodottság növekedésével járó negatív 
mellékhatások nélkül kell átsegítenie a 
vállalkozásokat és a munkavállalókat a 
válságon. A Fizetőképesség-támogatási 
Eszköznek a szimmetrikusabb 
helyreállítás biztosítása érdekében azon 
tagállamok vállalkozásait kell 
támogatással megcéloznia, amelyekben 
korlátozottabb az állami támogatás.

Or. en

Módosítás 66
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Covid19 negatív gazdasági 
hatásai – célzott intézkedések hiányában – 
veszélyeztethetik az Unió éghajlati, 
energetikai és környezetvédelmi céljainak 
elérésére irányuló erőfeszítéseket. A 
Fizetőképesség-támogatási Eszköznek 
hozzá kell járulnia az ezeknek a céloknak 
a teljesítése irányában történő folyamatos 
előrehaladás biztosításához.

Or. en

Módosítás 67
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A Fizetőképesség-támogatási 
Eszköznek az éghajlatváltozásról szóló 
Párizsi Megállapodás és a FFC-k 
végrehajtására irányuló uniós 
vállalásokkal összhangban hozzá kell 
járulnia a 2021–2027-re szóló többéves 
pénzügyi keretben az éghajlat-politikai 
fellépések általános érvényesítéséhez és az 
éghajlat-politika érvényesítésére irányuló 
célkitűzés 50%-os célértékének 
teljesítéséhez, és ezért a fizetőképesség-
támogatási keret támogatási 
projektösszetevőinek a hatálya alatt az 
Európai Stratégiai Beruházási Alap 
(ESBA) által nyújtott finanszírozásnak 
legalább 50%-ban hozzá kell járulnia az 
éghajlat-politikai fellépésekhez – 
összhangban a klímasemlegesség 
legkésőbb 2040-re történő elérésével.

Or. en

Módosítás 68
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az [Európai Uniós Helyreállítási 
Eszközről szóló] rendelettel összhangban 
és az abban előirányzott források keretein 
belül az Európai Stratégiai Beruházási 
Alap fizetőképesség-támogatási keretéből 
helyreállítási és rezilienciaépítési 
intézkedéseket kell végrehajtani a 
Covid19-válság példátlan hatásainak 
kezelése érdekében. Ezeket a kiegészítő 
forrásokat oly módon kell felhasználni, 
hogy biztosított legyen az [EURI] 
rendeletben előírt időkorlátoknak való 
megfelelés.

(2) Az [Európai Uniós Helyreállítási 
Eszközről szóló] rendelettel összhangban 
és az abban előirányzott források keretein 
belül az Európai Stratégiai Beruházási 
Alap fizetőképesség-támogatási keretéből 
helyreállítási és rezilienciaépítési 
intézkedéseket kell végrehajtani a 
Covid19-világjárványra reagálva hozott 
nemzeti és regionális korlátozó 
intézkedések példátlan hatásainak kezelése 
érdekében. Ezeket a forrásokat oly módon 
kell felhasználni, hogy biztosított legyen az 
[EURI] rendeletben előírt időkorlátoknak 
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való megfelelés.

Or. en

Módosítás 69
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az [Európai Uniós Helyreállítási 
Eszközről szóló] rendelettel összhangban 
és az abban előirányzott források keretein 
belül az Európai Stratégiai Beruházási 
Alap fizetőképesség-támogatási keretéből 
helyreállítási és rezilienciaépítési 
intézkedéseket kell végrehajtani a 
Covid19-válság példátlan hatásainak 
kezelése érdekében. Ezeket a kiegészítő 
forrásokat oly módon kell felhasználni, 
hogy biztosított legyen az [EURI] 
rendeletben előírt időkorlátoknak való 
megfelelés.

(2) A vállalkozások, különösen a kkv-
k tőkehiányának, valamint az általa a 
beruházások és a foglalkoztatás 
tekintetében kiváltott hatásnak a kezelése 
érdekében az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap fizetőképesség-támogatási 
keretéből mielőbb célzott és eredményes 
helyreállítási és rezilienciaépítési 
intézkedéseket kell végrehajtani a 
Covid19-válság példátlan társadalmi-
gazdasági hatásainak kezelése érdekében.

Or. en

Módosítás 70
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Európai Tanács 2020. július 
17–21-i következtetéseiben nem szerepel a 
Fizetőképesség-támogatási Eszköz a 
helyreállítási csomagot alkotó eszközök 
között. Ez az állam- és kormányfők 
sajnálatos döntése, amelyet a források 
máshová történő átirányítására vonatkozó 
döntés tett szükségessé. Mindazonáltal 
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számos tagállamban továbbra is szükség 
lesz támogatásra, különösen a kkv-k 
számára, kiváltképp a kisebb 
tagállamokban, amelyek költségvetési 
kapacitásai korlátozottabbak.

Or. en

Módosítás 71
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Előfordulhat, hogy azok a 
vállalkozások, amelyek likviditási 
problémákkal szembesülnek, nem tudnak 
állami támogatáshoz hozzáférni, és 
harmadik országokból származó 
magántőke-befektetők célpontjaivá 
válnak. Ez jelentős fenyegetést jelent az 
európai gazdaságok erejére és számos 
tagállam innovatív képességeire nézve.

Or. en

Módosítás 72
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
2 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) A likviditási problémákat kiállni 
képes fizetőképes vállalkozások továbbra 
is egyéb akadályokkal szembesülnek, 
többek között a piacra jutás korlátaival és 
szabályozási terhekkel, amelyek a 
továbbiakban is az összeomlás 
kockázatának teszik ki ezeket a 
vállalkozásokat, ha megtorpan a 
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gazdasági kilábalás.

Or. en

Módosítás 73
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
2 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2d) Tekintettel annak fontosságára, 
hogy biztosítsuk az európai vállalatok 
versenypozícióját, az eszközöket és az 
innovatív kapacitást, valamint arra, hogy 
Unió-szerte támogatni kell a tagállamokat 
nemzetgazdaságaik és azok 
kiterjesztéseként az egységes piac 
támogatásában, a Fizetőképesség-
támogatási Eszközre irányuló javaslat 
továbbra is releváns beavatkozás, 
amennyiben a helyreállítás fellendítésére 
szolgáló további eszközök iránti igényt 
tárnak fel.

Or. en

Módosítás 74
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Covid19-világjárvány által az 
Unió gazdaságában előidézett súlyos 
következmények kezelése érdekében azon 
vállalkozások számára, amelyek a 
világjárvány okozta gazdasági válság miatt 
nehézségekkel kerültek szembe, és 
amelyek piaci finanszírozás vagy tagállami 
intézkedések révén nem jutnak elegendő 
támogatáshoz, sürgősen fizetőképességi 

(3) A Covid19-világjárvány által az 
Unió gazdaságában előidézett súlyos 
következmények kezelése érdekében azon 
vállalkozások számára, amelyek a 
világjárvány okozta gazdasági válság miatt 
nehézségekkel kerültek szembe, és 
amelyek piaci finanszírozás vagy tagállami 
intézkedések révén nem jutnak elegendő 
támogatáshoz, sürgősen fizetőképességi 
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támogatást kell nyújtani egy 
Fizetőképesség-támogatási Eszköz révén, 
amelyet harmadik keretként be kell építeni 
az Európai Stratégiai Beruházási Alapba.

támogatást kell nyújtani egy 
Fizetőképesség-támogatási Eszköz révén, 
amelyet harmadik keretként be kell építeni 
az Európai Stratégiai Beruházási Alapba. A 
Fizetőképesség-támogatási Eszköznek 
kizárólag erre a célkitűzésre kell 
összpontosítania, és nem irányulhat 
másodlagos célkitűzésekre (pl. az adózás 
területén).

Or. en

Módosítás 75
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Covid19-világjárvány által az 
Unió gazdaságában előidézett súlyos 
következmények kezelése érdekében azon 
vállalkozások számára, amelyek a 
világjárvány okozta gazdasági válság miatt 
nehézségekkel kerültek szembe, és 
amelyek piaci finanszírozás vagy tagállami 
intézkedések révén nem jutnak elegendő 
támogatáshoz, sürgősen fizetőképességi 
támogatást kell nyújtani egy 
Fizetőképesség-támogatási Eszköz révén, 
amelyet harmadik keretként be kell építeni 
az Európai Stratégiai Beruházási Alapba.

(3) A Covid19-világjárvány által az 
Unió gazdaságában előidézett súlyos 
következmények kezelése érdekében azon 
vállalkozások számára, amelyek a 
világjárvány okozta gazdasági válság miatt 
nehézségekkel kerültek szembe, és 
amelyek piaci finanszírozás, és/vagy 
hitelfinanszírozás vagy tagállami 
intézkedések révén nem jutnak elegendő 
támogatáshoz, sürgősen fizetőképességi 
támogatást kell nyújtani egy 
Fizetőképesség-támogatási Eszköz révén, 
amelyet harmadik keretként be kell építeni 
az Európai Stratégiai Beruházási Alapba. 
Külön figyelmet kell fordítani az 
idegenforgalmi ágazatra, amely a 
Covid19-világjárvány miatt súlyos 
gazdasági következményeket szenved el.

Or. en

Módosítás 76
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Covid19-világjárvány által az 
Unió gazdaságában előidézett súlyos 
következmények kezelése érdekében azon 
vállalkozások számára, amelyek a 
világjárvány okozta gazdasági válság miatt 
nehézségekkel kerültek szembe, és 
amelyek piaci finanszírozás vagy tagállami 
intézkedések révén nem jutnak elegendő 
támogatáshoz, sürgősen fizetőképességi 
támogatást kell nyújtani egy 
Fizetőképesség-támogatási Eszköz révén, 
amelyet harmadik keretként be kell építeni 
az Európai Stratégiai Beruházási Alapba.

(3) A Covid19-világjárvány által az 
Unió gazdaságában előidézett súlyos 
gazdasági és társadalmi következmények 
kezelése érdekében azon vállalkozások 
számára, amelyek a világjárvány okozta 
gazdasági válság miatt nehézségekkel 
kerülnek szembe, valamint a mikro- és 
kisvállalkozások számára, amelyek már 
korábban is nehézségekkel küzdöttek, 
amelyeket a világjárvány tovább 
súlyosbított, és amelyek piaci finanszírozás 
vagy tagállami intézkedések révén nem 
jutnak elegendő támogatáshoz, sürgősen 
fizetőképességi támogatást kell nyújtani 
egy Fizetőképesség-támogatási Eszköz 
révén, amelyet harmadik keretként be kell 
építeni az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapba.

Or. en

Módosítás 77
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Covid19-világjárvány által az 
Unió gazdaságában előidézett súlyos 
következmények kezelése érdekében azon 
vállalkozások számára, amelyek a 
világjárvány okozta gazdasági válság miatt 
nehézségekkel kerültek szembe, és 
amelyek piaci finanszírozás vagy tagállami 
intézkedések révén nem jutnak elegendő 
támogatáshoz, sürgősen fizetőképességi 
támogatást kell nyújtani egy 
Fizetőképesség-támogatási Eszköz révén, 
amelyet harmadik keretként be kell építeni 

(3) A Covid19-világjárvány által az 
Unió gazdaságában előidézett súlyos 
következmények kezelése érdekében azon 
vállalkozások számára, amelyek a 
világjárvány okozta gazdasági válság miatt 
nehézségekkel kerültek szembe, és 
amelyek feltőkésítése szükségesnek 
bizonyul, és amelyek piaci finanszírozás 
vagy tagállami intézkedések révén nem 
jutnak elegendő támogatáshoz, amit közös 
kritériumok alapján még igazolni kell, 
sürgősen fizetőképességi támogatást kell 
nyújtani egy Fizetőképesség-támogatási 
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az Európai Stratégiai Beruházási Alapba. Eszköz révén, amelyet harmadik keretként 
be kell építeni az Európai Stratégiai 
Beruházási Alapba.

Or. en

Módosítás 78
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Covid19-világjárvány által az 
Unió gazdaságában előidézett súlyos 
következmények kezelése érdekében azon 
vállalkozások számára, amelyek a 
világjárvány okozta gazdasági válság miatt 
nehézségekkel kerültek szembe, és 
amelyek piaci finanszírozás vagy tagállami 
intézkedések révén nem jutnak elegendő 
támogatáshoz, sürgősen fizetőképességi 
támogatást kell nyújtani egy 
Fizetőképesség-támogatási Eszköz révén, 
amelyet harmadik keretként be kell építeni 
az Európai Stratégiai Beruházási Alapba.

(3) A Covid19-világjárvány által az 
Unió gazdaságában előidézett súlyos 
következmények kezelése érdekében azon 
vállalkozások és különösen a kkv-k 
számára, amelyek a világjárvány okozta 
gazdasági válság miatt nehézségekkel 
kerültek szembe, és amelyek piaci 
finanszírozás vagy tagállami intézkedések 
révén nem jutnak elegendő támogatáshoz, 
sürgősen fizetőképességi támogatást kell 
nyújtani egy Fizetőképesség-támogatási 
Eszköz révén, amelyet harmadik keretként 
be kell építeni az Európai Stratégiai 
Beruházási Alapba.

Or. en

Módosítás 79
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Covid19-világjárvány által az 
Unió gazdaságában előidézett súlyos 
következmények kezelése érdekében azon 
vállalkozások számára, amelyek a 
világjárvány okozta gazdasági válság miatt 

(3) A Covid19-világjárvány által az 
Unió gazdaságában előidézett súlyos 
következmények kezelése érdekében azon 
vállalkozások és különösen a kkv-k 
számára, amelyek a világjárvány okozta 
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nehézségekkel kerültek szembe, és 
amelyek piaci finanszírozás vagy tagállami 
intézkedések révén nem jutnak elegendő 
támogatáshoz, sürgősen fizetőképességi 
támogatást kell nyújtani egy 
Fizetőképesség-támogatási Eszköz révén, 
amelyet harmadik keretként be kell építeni 
az Európai Stratégiai Beruházási Alapba.

gazdasági válság miatt nehézségekkel 
kerültek szembe, és amelyek piaci 
finanszírozás vagy tagállami intézkedések 
révén nem jutnak elegendő támogatáshoz, 
sürgősen fizetőképességi támogatást kell 
nyújtani egy Fizetőképesség-támogatási 
Eszköz révén, amelyet harmadik keretként 
be kell építeni az Európai Stratégiai 
Beruházási Alapba.

Or. en

Módosítás 80
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Covid19-világjárvány által az 
Unió gazdaságában előidézett súlyos 
következmények kezelése érdekében azon 
vállalkozások számára, amelyek a 
világjárvány okozta gazdasági válság 
miatt nehézségekkel kerültek szembe, és 
amelyek piaci finanszírozás vagy tagállami 
intézkedések révén nem jutnak elegendő 
támogatáshoz, sürgősen fizetőképességi 
támogatást kell nyújtani egy 
Fizetőképesség-támogatási Eszköz révén, 
amelyet harmadik keretként be kell építeni 
az Európai Stratégiai Beruházási Alapba.

(3) A Covid19-világjárványra 
reagálva hozott nemzeti és regionális 
korlátozó intézkedések által az Unió 
gazdaságában előidézett súlyos 
következmények kezelése érdekében azon 
vállalkozások számára, amelyek a 
világjárvánnyal összefüggő korlátozó 
intézkedések miatt nehézségekkel kerültek 
szembe, és amelyek piaci finanszírozás 
vagy tagállami intézkedések révén nem 
jutnak elegendő támogatáshoz, egy 
kompenzációs mechanizmust kell 
biztosítani a korlátozó intézkedéseket 
követően felmerült károkra kiterjedően, 
vagy a piacról való kilépéshez.

Or. en

Módosítás 81
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Fizetőképesség-támogatási 
Eszköz célja az, hogy a vállalkozások 
segítséget kapjanak e nehéz időszak 
átvészeléséhez, és ezáltal képesek legyenek 
előrevinni a helyreállítást, megőrizni a 
foglalkoztatás szintjét és ellensúlyozni az 
egységes piacon várható torzulásokat, 
mivel definíció szerint nem minden 
vállalkozás fér hozzá azonos szinten piaci 
finanszírozáshoz, és bizonyos tagállamok 
esetleg nem rendelkeznek elegendő 
költségvetési eszközzel ahhoz, hogy 
megfelelő támogatást nyújtsanak a 
rászoruló vállalkozásoknak. A 
vállalkozásokra irányuló nemzeti 
fizetőképesség-támogatási intézkedések 
lehetősége ezért jelentős mértékben eltérő 
lehet a tagállamok és az ágazatok között, 
ami egyenlőtlen versenyfeltételekhez 
vezethet. Továbbá, mivel jelentős a 
kockázata annak, hogy a Covid19-járvány 
hatása hosszan tartó és bizonyos fokig 
kiszámíthatatlan lesz, rendszerszintű 
torzuláshoz vezethet az, ha nincs 
lehetőség az életképes vállalkozások 
megsegítésére, ami új egyenlőtlenségeket 
teremt, vagy rögzíti a meglévőket. 
Tekintettel az uniós gazdaság erős 
kölcsönös függőségeire, az Unió egyik 
részében vagy valamely meghatározott 
ágazatban jelentkező gazdasági visszaesés 
negatív továbbgyűrűző hatással lenne a 
határokon átnyúló ellátási láncokra és 
más ágazatokra, és ily módon az uniós 
gazdaság egészére. Megfordítva, 
ugyanezen okból az Unió egy részén vagy 
valamely meghatározott ágazatban 
nyújtott támogatás viszont pozitív 
továbbgyűrűző hatással lenne a 
határokon átnyúló ellátási láncokra és 
más ágazatokra, és ily módon az uniós 
gazdaság egészére.

Or. en
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Módosítás 82
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Fizetőképesség-támogatási 
Eszköz célja, hogy a visszaesés alatt a 
gazdasági kilábalás elősegítése érdekében 
támogassa a vállalkozásokat. Ebben az 
értelemben Unió-szerte rendkívül fontos a 
foglalkoztatási szintek megőrzése. Ezen 
túlmenően a Fizetőképesség-támogatási 
Eszköz kritikus jelentőségű az egységes 
piacon máris zajló torzulások 
ellensúlyozásához, mivel egyes kisebb 
mértékű eladósodottsággal és nagyobb 
költségvetési mozgástérrel rendelkező 
központi tagállamok a nagy mértékben 
eladósodott, peremhelyzetű tagállamokhoz 
képest jelentős előnnyel rendelkeznek 
vállalkozásaik támogatása során. 
Tekintettel arra a kockázatra, hogy a 
Covid19-világjárvány hatása miatt nő a 
szakadék a gazdagabb és a szegényebb 
tagállamok között, a Fizetőképesség-
támogatási Eszközt úgy kell kialakítani, 
hogy ez utóbbiakat támogassa, és 
előmozdítsa az Unión belüli 
konvergenciát.

Or. en

Módosítás 83
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Fizetőképesség-támogatási 
Eszköznek külön hangsúlyt kell helyeznie 
a kkv-kra, mivel ezek adják az Unióban 
működő vállalkozások több mint 99%-t, és 
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jelentős és kritikus gazdasági értékkel 
rendelkeznek. A Covid19-válság 
különösen nagy hatással volt a kkv-kre, a 
jelentések szerint az uniós kkv-knak akár 
90%-át is érintette gazdaságilag, 
nevezetesen a szolgáltatási szektorban, a 
gyártásban, az építőiparban, a 
turizmusban és a kulturális és a kreatív 
ágazatokban. A Fizetőképesség-
támogatási Eszköz egyik alapvető 
célkitűzése a munkahelyek megőrzése a 
kkv-szektorban, a versenyképesség és az 
innováció elősegítésének folytatása 
mellett, a zöld és a digitális gazdaságra 
helyezve a hangsúlyt.

Or. en

Módosítás 84
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Fizetőképesség-támogatási 
Eszköz célja az, hogy az életképes 
vállalkozások segítséget kapjanak e nehéz 
időszak átvészeléséhez, és ezáltal képesek 
legyenek előrevinni a helyreállítást, 
megőrizni a foglalkoztatás fenntartható 
szintjét és ellensúlyozni az egységes 
piacon várható torzulásokat,.

Or. en

Módosítás 85
Nicolae Ştefănuță

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(3a) A Fizetőképesség-támogatási 
Eszköznek gondoskodnia kell arról, hogy 
a köztámogatás az európai zöld 
megállapodással, az új európai ipari 
stratégiával és az Európa digitális 
jövőjének megtervezésére irányuló 
stratégiával összhangban munkahelyeket 
biztosítson, elkerülje a piaci koncentrációt 
és növekedési pályára állítsa a 
vállalkozásokat.

Or. en

Módosítás 86
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Megállapítja, hogy minél hosszabb 
ideig tart a Covid19-világjárvány, annál 
nagyobb az európai vállalkozások, 
különösen a kkv-k fenntarthatóságát 
érintő kockázat. Úgy véli, hogy a 
világjárvány alakulásával párhuzamosan 
a járvány miatt felmerülő folyamatos 
kihívásokra való reagálás érdekében 
szükségessé válhat a fizetőképesség-
támogatási keret növelése.

Or. en

Módosítás 87
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Fizetőképesség-támogatási 
Eszközből az Unióban letelepedett és ott 

(4) A Fizetőképesség-támogatási 
Eszközből az Unióban letelepedett és ott 
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működő vállalkozásoknak nyújtható 
támogatás, vagyis a vállalkozások létesítő 
okirat szerinti székhelyének valamelyik 
tagállamban kell lennie, és az Unióban kell 
tevékenykedniük abban az értelemben, 
hogy alkalmazottaik, a gyártás, a kutatás és 
fejlesztés vagy egyéb üzleti tevékenységek 
jelentős része az Unióban található. Olyan 
tevékenységet kell végezniük, amely 
hozzájárul az e rendelet hatályába tartozó 
célkitűzések megvalósításához. Életképes 
üzleti modellel kell rendelkezniük és az 
állami támogatásokra vonatkozó keret7 
értelmében nem voltak nehéz helyzetben 
már 2019 végén. A támogatásnak olyan 
támogatható vállalkozásokra kell 
irányulnia, amelyek a Covid19-válság által 
leginkább érintett tagállamokban és 
ágazatokban működnek, és/vagy amelyek 
esetében az állam által nyújtott 
fizetőképességi támogatás korlátozottabb 
mértékben áll rendelkezésre.

működő vállalkozások – amelyeknek 
többségükben kkv-knak kell lenniük – 
részére nyújtható támogatás, vagyis a 
vállalkozások létesítő okirat szerinti 
székhelyének valamelyik tagállamban kell 
lennie, és az Unióban kell tevékenykedniük 
abban az értelemben, hogy alkalmazottaik, 
a gyártás, a kutatás és fejlesztés vagy 
egyéb üzleti tevékenységek jelentős része 
az Unióban található. Nem lehetnek részei 
egy olyan csoportnak, amely 
leányvállalatokkal rendelkezik, anélkül, 
hogy reálgazdasági tevékenységet 
végezne, egy olyan országban, amely a 
nem együttműködő országokat és 
területeket magába foglaló uniós listán 
szerepel, és a támogatás időtartama alatt 
számottevő tevékenységeket kell 
fenntartaniuk az Unióban. Emellett a 
rendszerből kapott támogatást követő 
legalább kétéves időszakra fel kell 
függeszteniük az osztalékfizetést, a 
prémiumkifizetéseket és a részvények 
visszavásárlását. Olyan tevékenységet kell 
végezniük, amely hozzájárul az e rendelet 
hatályába tartozó célkitűzések 
megvalósításához. Életképes üzleti 
modellel kell rendelkezniük a tőkéjük 
ötszörösét meg nem haladó tőkeáttétellel, 
és az állami támogatásokra vonatkozó keret 
értelmében nem voltak nehéz helyzetben 
már 2019 végén, valamint nem vettek részt 
pénzmosásban, a terrorizmus 
finanszírozásában, adókikerülésben, 
adócsalásban vagy adókijátszásban. A 
támogatásnak olyan támogatható 
vállalkozásokra kell irányulnia, amelyek a 
Covid19-válság és a fokozódó 
munkanélküliségi ráták által leginkább 
érintett tagállamokban és ágazatokban 
működnek, és/vagy amelyek esetében az 
állam által nyújtott fizetőképességi 
támogatás korlátozottabb mértékben áll 
rendelkezésre. Csak a Covid19-válsághoz 
kapcsolódó számviteli veszteségek várható 
összegének az erejéig nyújtható támogatás 
a vállalkozásoknak.

_________________
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7 A Szerződés 107. és 108. cikke 
alkalmazásában bizonyos támogatási 
kategóriáknak a belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 
2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági 
rendelet 2. cikkének 18. pontjában 
szereplő meghatározás szerint (HL L 187., 
2014.6.26., 1. o.).

Or. en

Módosítás 88
Hélène Laporte, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Valentino Grant, Anna 
Bonfrisco, Francesca Donato

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Fizetőképesség-támogatási 
Eszközből az Unióban letelepedett és ott 
működő vállalkozásoknak nyújtható 
támogatás, vagyis a vállalkozások létesítő 
okirat szerinti székhelyének valamelyik 
tagállamban kell lennie, és az Unióban kell 
tevékenykedniük abban az értelemben, 
hogy alkalmazottaik, a gyártás, a kutatás és 
fejlesztés vagy egyéb üzleti tevékenységek 
jelentős része az Unióban található. Olyan 
tevékenységet kell végezniük, amely 
hozzájárul az e rendelet hatályába tartozó 
célkitűzések megvalósításához. Életképes 
üzleti modellel kell rendelkezniük és az 
állami támogatásokra vonatkozó keret7 
értelmében nem voltak nehéz helyzetben 
már 2019 végén. A támogatásnak olyan 
támogatható vállalkozásokra kell 
irányulnia, amelyek a Covid19-válság által 
leginkább érintett tagállamokban és 
ágazatokban működnek, és/vagy amelyek 
esetében az állam által nyújtott 
fizetőképességi támogatás korlátozottabb 
mértékben áll rendelkezésre.

(4) A Fizetőképesség-támogatási 
Eszközből az Unióban letelepedett és ott 
működő vállalkozásoknak nyújtható 
támogatás, vagyis a vállalkozások létesítő 
okirat szerinti székhelyének valamelyik 
tagállamban kell lennie, és túlnyomórészt 
az Unióban kell tevékenykedniük abban az 
értelemben, hogy alkalmazottaik, a gyártás, 
a kutatás és fejlesztés vagy egyéb üzleti 
tevékenységek jelentős része az Unióban 
található. Olyan tevékenységet kell 
végezniük, amely hozzájárul az e rendelet 
hatályába tartozó célkitűzések 
megvalósításához. Életképes üzleti 
modellel kell rendelkezniük és az állami 
támogatásokra vonatkozó keret7 
értelmében nem voltak nehéz helyzetben 
már 2019 végén. A támogatásnak olyan 
támogatható vállalkozásokra kell 
irányulnia, amelyek a Covid19-válság által 
leginkább érintett tagállamokban és 
ágazatokban működnek, és/vagy amelyek 
esetében az állam által nyújtott 
fizetőképességi támogatás korlátozottabb 
mértékben áll rendelkezésre. A kiegészítő 
jelleg biztosítása érdekében (a 
tőkefinanszírozásra az ESBA támogatása 
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nélkül nem került volna azonos 
mértékben sor), az eszköz figyelembe 
fogja venni az európai részvénypiacok 
egyenlőtlenségét is. Végezetül jogos lenne 
nem automatikusan kizárni az állami 
támogatási szabályok értelmében már 
2019 végén, a világjárvány kezdete előtt 
nehéz helyzetben lévő vállalkozásokat, 
amelyek rosszabb helyzetben lennének, 
mint a Covid19 utáni vállalkozások, 
annak ellenére sem, hogy ez a 
fogalommeghatározás nem dönt eleve az 
orvosolhatatlanul tönkrement 
vállalkozásokról.

_________________ _________________
7 A Szerződés 107. és 108. cikke 
alkalmazásában bizonyos támogatási 
kategóriáknak a belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 
2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági 
rendelet 2. cikkének 18. pontjában szereplő 
meghatározás szerint (HL L 187., 
2014.6.26., 1. o.).

7 A Szerződés 107. és 108. cikke 
alkalmazásában bizonyos támogatási 
kategóriáknak a belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 
2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági 
rendelet 2. cikkének 18. pontjában szereplő 
meghatározás szerint (HL L 187., 
2014.6.26., 1. o.).

Or. en

Módosítás 89
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Fizetőképesség-támogatási 
Eszközből az Unióban letelepedett és ott 
működő vállalkozásoknak nyújtható 
támogatás, vagyis a vállalkozások létesítő 
okirat szerinti székhelyének valamelyik 
tagállamban kell lennie, és az Unióban kell 
tevékenykedniük abban az értelemben, 
hogy alkalmazottaik, a gyártás, a kutatás és 
fejlesztés vagy egyéb üzleti tevékenységek 
jelentős része az Unióban található. Olyan 
tevékenységet kell végezniük, amely 

(4) A Fizetőképesség-támogatási 
Eszközből az Unióban letelepedett és ott 
működő vállalkozásoknak nyújtható 
támogatás, vagyis a vállalkozások létesítő 
okirat szerinti székhelyének valamelyik 
tagállamban kell lennie, és az Unióban kell 
tevékenykedniük abban az értelemben, 
hogy alkalmazottaik, a gyártás, a kutatás és 
fejlesztés vagy egyéb üzleti tevékenységek 
jelentős része az Unióban található. Olyan 
tevékenységet kell végezniük, amely 
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hozzájárul az e rendelet hatályába tartozó 
célkitűzések megvalósításához. Életképes 
üzleti modellel kell rendelkezniük és az 
állami támogatásokra vonatkozó keret7 
értelmében nem voltak nehéz helyzetben 
már 2019 végén. A támogatásnak olyan 
támogatható vállalkozásokra kell 
irányulnia, amelyek a Covid19-válság által 
leginkább érintett tagállamokban és 
ágazatokban működnek, és/vagy amelyek 
esetében az állam által nyújtott 
fizetőképességi támogatás korlátozottabb 
mértékben áll rendelkezésre.

hozzájárul az e rendelet hatályába tartozó 
célkitűzések megvalósításához. Életképes 
üzleti modellel kell rendelkezniük és az 
állami támogatásokra vonatkozó keret7 
értelmében nem voltak nehéz helyzetben 
már 2019 végén. A támogatásnak olyan 
vállalkozásokra is irányulnia kell, 
amelyeket 2020 vége előtt újonnan hoztak 
létre, és amelyek olyan vállalkozások 
eszközeit vagy fióktelepeit vásárolták meg 
vagy kezelik, amely az állami 
támogatásokra vonatkozó keret 
értelmében 2019 végén már nehéz 
helyzetben voltak, feltéve, hogy változás 
történt a vezetésben. Bizonyos feltételek 
mellett szintén támogathatónak kell 
lenniük az olyan mikro- vagy 
kisvállalkozásoknak, amelyek 2019. 
december 31-én már nehéz helyzetben 
voltak, mivel azok az állami támogatási 
intézkedésekre vonatkozó ideiglenes 
keret7a alapján is támogathatók. A 
támogatásnak olyan támogatható 
vállalkozásokra kell irányulnia, amelyek a 
Covid19-válság által leginkább érintett 
tagállamokban és ágazatokban működnek, 
és/vagy amelyek esetében korlátozottabb 
az állam által nyújtott fizetőképesség-
támogatás és a piaci finanszírozáshoz való 
hozzáférés lehetősége.

_________________ _________________
7 A Szerződés 107. és 108. cikke 
alkalmazásában bizonyos támogatási 
kategóriáknak a belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 
2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági 
rendelet 2. cikkének 18. pontjában szereplő 
meghatározás szerint (HL L 187., 
2014.6.26., 1. o.).

7 A Szerződés 107. és 108. cikke 
alkalmazásában bizonyos támogatási 
kategóriáknak a belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 
2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági 
rendelet 2. cikkének 18. pontjában szereplő 
meghatározás szerint (HL L 187., 
2014.6.26., 1. o.).
7a A Bizottság 2020. március 20-i 
közleménye: Állami támogatási 
intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret 
a gazdaságnak a jelenlegi Covid19-
járvánnyal összefüggésben való 
támogatása céljából.

Or. en



AM\1211825HU.docx 27/146 PE655.933v01-00

HU

Módosítás 90
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Fizetőképesség-támogatási 
Eszközből az Unióban letelepedett és ott 
működő vállalkozásoknak nyújtható 
támogatás, vagyis a vállalkozások létesítő 
okirat szerinti székhelyének valamelyik 
tagállamban kell lennie, és az Unióban kell 
tevékenykedniük abban az értelemben, 
hogy alkalmazottaik, a gyártás, a kutatás és 
fejlesztés vagy egyéb üzleti tevékenységek 
jelentős része az Unióban található. Olyan 
tevékenységet kell végezniük, amely 
hozzájárul az e rendelet hatályába tartozó 
célkitűzések megvalósításához. Életképes 
üzleti modellel kell rendelkezniük és az 
állami támogatásokra vonatkozó keret7 
értelmében nem voltak nehéz helyzetben 
már 2019 végén. A támogatásnak olyan 
támogatható vállalkozásokra kell 
irányulnia, amelyek a Covid19-válság által 
leginkább érintett tagállamokban és 
ágazatokban működnek, és/vagy amelyek 
esetében az állam által nyújtott 
fizetőképességi támogatás korlátozottabb 
mértékben áll rendelkezésre.

(4) A Fizetőképesség-támogatási 
Eszközből az Unióban letelepedett és ott 
működő vállalkozásoknak nyújtható 
támogatás, vagyis a vállalkozások létesítő 
okirat szerinti székhelyének valamelyik 
tagállamban kell lennie, és az Unióban kell 
tevékenykedniük abban az értelemben, 
hogy alkalmazottaik, a gyártás, a kutatás és 
fejlesztés vagy egyéb üzleti tevékenységek 
jelentős része az Unióban található. Az 
offshore joghatóságokban nyilvántartásba 
vett vállalkozásokat mindenfajta 
köztámogatásból ki kell zárni. Olyan 
tevékenységet kell végezniük, amely 
hozzájárul az e rendelet hatályába tartozó 
célkitűzések megvalósításához. Életképes 
üzleti modellel kell rendelkezniük és az 
állami támogatásokra vonatkozó keret7 
értelmében nem voltak nehéz helyzetben 
már 2019 végén. A támogatásnak olyan 
támogatható vállalkozásokra kell 
irányulnia, amelyek a Covid19-válság által 
leginkább érintett tagállamokban és 
ágazatokban működnek, és/vagy amelyek 
esetében az állam által nyújtott 
fizetőképességi támogatás korlátozottabb 
mértékben áll rendelkezésre. Ezen 
túlmenően az e program keretében 
támogatott vállalkozások számára meg 
kell tiltani az alkalmazottak elbocsátását 
és a bérek csökkentését.

_________________ _________________
7 A Szerződés 107. és 108. cikke 
alkalmazásában bizonyos támogatási 
kategóriáknak a belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 
2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági 
rendelet 2. cikkének 18. pontjában szereplő 

7 A Szerződés 107. és 108. cikke 
alkalmazásában bizonyos támogatási 
kategóriáknak a belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 
2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági 
rendelet 2. cikkének 18. pontjában szereplő 
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meghatározás szerint (HL L 187., 
2014.6.26., 1. o.).

meghatározás szerint (HL L 187., 
2014.6.26., 1. o.).

Or. en

Módosítás 91
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Fizetőképesség-támogatási 
Eszközből az Unióban letelepedett és ott 
működő vállalkozásoknak nyújtható 
támogatás, vagyis a vállalkozások létesítő 
okirat szerinti székhelyének valamelyik 
tagállamban kell lennie, és az Unióban kell 
tevékenykedniük abban az értelemben, 
hogy alkalmazottaik, a gyártás, a kutatás és 
fejlesztés vagy egyéb üzleti tevékenységek 
jelentős része az Unióban található. Olyan 
tevékenységet kell végezniük, amely 
hozzájárul az e rendelet hatályába tartozó 
célkitűzések megvalósításához. Életképes 
üzleti modellel kell rendelkezniük és az 
állami támogatásokra vonatkozó keret7 
értelmében nem voltak nehéz helyzetben 
már 2019 végén. A támogatásnak olyan 
támogatható vállalkozásokra kell 
irányulnia, amelyek a Covid19-válság által 
leginkább érintett tagállamokban és 
ágazatokban működnek, és/vagy amelyek 
esetében az állam által nyújtott 
fizetőképességi támogatás korlátozottabb 
mértékben áll rendelkezésre.

(4) A Fizetőképesség-támogatási 
Eszközből az Unióban letelepedett és ott 
működő vállalkozásoknak nyújtható 
támogatás, vagyis a vállalkozások létesítő 
okirat szerinti székhelyének valamelyik 
tagállamban kell lennie, és az Unióban kell 
tevékenykedniük abban az értelemben, 
hogy alkalmazottaik, a gyártás, a kutatás és 
fejlesztés vagy egyéb üzleti tevékenységek 
jelentős része az Unióban található. Olyan 
tevékenységet kell végezniük, amely 
hozzájárul az e rendelet hatályába tartozó 
célkitűzések megvalósításához. Annak 
biztosítása érdekében, hogy csak azok a 
vállalkozások részesüljenek 
támogatásban, amelyeket valóban érintett 
a Covid19 terjedése, a kedvezményezett 
vállalkozásoknak életképes üzleti modellel 
kell rendelkezniük, és képesnek kell 
lenniük bizonyítani, hogy az állami 
támogatásokra vonatkozó keret7 
értelmében nem voltak nehéz helyzetben 
már 2019 végén. A támogatásnak olyan 
támogatható vállalkozásokra kell 
irányulnia, amelyek a Covid19-válság által 
leginkább érintett tagállamokban és 
ágazatokban működnek, és/vagy amelyek 
esetében az állam által nyújtott 
fizetőképességi támogatás korlátozottabb 
mértékben áll rendelkezésre.

_________________ _________________
7 A Szerződés 107. és 108. cikke 
alkalmazásában bizonyos támogatási 

7 A Szerződés 107. és 108. cikke 
alkalmazásában bizonyos támogatási 
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kategóriáknak a belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 
2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági 
rendelet 2. cikkének 18. pontjában szereplő 
meghatározás szerint (HL L 187., 
2014.6.26., 1. o.).

kategóriáknak a belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 
2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági 
rendelet 2. cikkének 18. pontjában szereplő 
meghatározás szerint (HL L 187., 
2014.6.26., 1. o.).

Or. en

Módosítás 92
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Fizetőképesség-támogatási 
Eszközből az Unióban letelepedett és ott 
működő vállalkozásoknak nyújtható 
támogatás, vagyis a vállalkozások létesítő 
okirat szerinti székhelyének valamelyik 
tagállamban kell lennie, és az Unióban kell 
tevékenykedniük abban az értelemben, 
hogy alkalmazottaik, a gyártás, a kutatás és 
fejlesztés vagy egyéb üzleti tevékenységek 
jelentős része az Unióban található. Olyan 
tevékenységet kell végezniük, amely 
hozzájárul az e rendelet hatályába tartozó 
célkitűzések megvalósításához. Életképes 
üzleti modellel kell rendelkezniük és az 
állami támogatásokra vonatkozó keret7 
értelmében nem voltak nehéz helyzetben 
már 2019 végén. A támogatásnak olyan 
támogatható vállalkozásokra kell 
irányulnia, amelyek a Covid19-válság által 
leginkább érintett tagállamokban és 
ágazatokban működnek, és/vagy amelyek 
esetében az állam által nyújtott 
fizetőképességi támogatás korlátozottabb 
mértékben áll rendelkezésre.

(4) A Fizetőképesség-támogatási 
Eszközből az Unióban letelepedett és ott 
működő vállalkozásoknak nyújtható 
támogatás, vagyis a vállalkozások létesítő 
okirat szerinti székhelyének valamelyik 
tagállamban kell lennie, és az Unióban kell 
tevékenykedniük abban az értelemben, 
hogy alkalmazottaik, a gyártás, a kutatás és 
fejlesztés vagy egyéb üzleti tevékenységek 
jelentős része az Unióban található. Olyan 
tevékenységet kell végezniük, amely 
hozzájárul az e rendelet hatályába tartozó 
célkitűzések megvalósításához. Hosszú 
távon gazdaságilag életképesnek kell 
lenniük, és az állami támogatásokra 
vonatkozó keret7 értelmében nem voltak 
nehéz helyzetben már 2019 végén. A 
támogatásnak olyan támogatható 
vállalkozásokra kell irányulnia, amelyek a 
Covid19-válság által leginkább érintett 
tagállamokban és ágazatokban működnek, 
és/vagy amelyek esetében az állam által 
nyújtott fizetőképességi támogatás 
korlátozottabb mértékben áll 
rendelkezésre, ugyanakkor Unió-szerte 
biztosítania kell a kiegyensúlyozott 
földrajzi elosztást.

_________________ _________________
7 A Szerződés 107. és 108. cikke 7 A Szerződés 107. és 108. cikke 
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alkalmazásában bizonyos támogatási 
kategóriáknak a belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 
2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági 
rendelet 2. cikkének 18. pontjában szereplő 
meghatározás szerint (HL L 187., 
2014.6.26., 1. o.).

alkalmazásában bizonyos támogatási 
kategóriáknak a belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 
2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági 
rendelet 2. cikkének 18. pontjában szereplő 
meghatározás szerint (HL L 187., 
2014.6.26., 1. o.).

Or. en

Módosítás 93
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Fizetőképesség-támogatási 
Eszközből az Unióban letelepedett és ott 
működő vállalkozásoknak nyújtható 
támogatás, vagyis a vállalkozások létesítő 
okirat szerinti székhelyének valamelyik 
tagállamban kell lennie, és az Unióban kell 
tevékenykedniük abban az értelemben, 
hogy alkalmazottaik, a gyártás, a kutatás és 
fejlesztés vagy egyéb üzleti tevékenységek 
jelentős része az Unióban található. Olyan 
tevékenységet kell végezniük, amely 
hozzájárul az e rendelet hatályába tartozó 
célkitűzések megvalósításához. Életképes 
üzleti modellel kell rendelkezniük és az 
állami támogatásokra vonatkozó keret7 
értelmében nem voltak nehéz helyzetben 
már 2019 végén. A támogatásnak olyan 
támogatható vállalkozásokra kell 
irányulnia, amelyek a Covid19-válság által 
leginkább érintett tagállamokban és 
ágazatokban működnek, és/vagy amelyek 
esetében az állam által nyújtott 
fizetőképességi támogatás korlátozottabb 
mértékben áll rendelkezésre.

(4) A Fizetőképesség-támogatási 
Eszközből az Unióban letelepedett és ott 
működő életképes vállalkozásoknak 
nyújtható támogatás, vagyis a 
vállalkozások létesítő okirat szerinti 
székhelyének valamelyik tagállamban kell 
lennie, és az Unióban kell tevékenykedniük 
abban az értelemben, hogy alkalmazottaik, 
a gyártás, a kutatás és fejlesztés vagy 
egyéb üzleti tevékenységek jelentős része 
az Unióban található. Olyan tevékenységet 
kell végezniük, amely hozzájárul az e 
rendelet hatályába tartozó célkitűzések 
megvalósításához. Életképes üzleti 
modellel kell rendelkezniük és az állami 
támogatásokra vonatkozó keret7 
értelmében nem voltak nehéz helyzetben 
már 2019 végén. A támogatásnak csak 
olyan támogatható vállalkozásokra kell 
irányulnia, amelyek a Covid19-válság által 
leginkább érintett tagállamokban és 
ágazatokban működnek, és amelyek 
esetében az állam által nyújtott 
fizetőképességi támogatás korlátozottabb 
mértékben áll rendelkezésre.

_________________ _________________
7 A Szerződés 107. és 108. cikke 
alkalmazásában bizonyos támogatási 

7 A Szerződés 107. és 108. cikke 
alkalmazásában bizonyos támogatási 
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kategóriáknak a belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 
2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági 
rendelet 2. cikkének 18. pontjában szereplő 
meghatározás szerint (HL L 187., 
2014.6.26., 1. o.).

kategóriáknak a belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 
2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági 
rendelet 2. cikkének 18. pontjában szereplő 
meghatározás szerint (HL L 187., 
2014.6.26., 1. o.).

Or. en

Módosítás 94
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Fizetőképesség-támogatási 
Eszközből az Unióban letelepedett és ott 
működő vállalkozásoknak nyújtható 
támogatás, vagyis a vállalkozások létesítő 
okirat szerinti székhelyének valamelyik 
tagállamban kell lennie, és az Unióban kell 
tevékenykedniük abban az értelemben, 
hogy alkalmazottaik, a gyártás, a kutatás és 
fejlesztés vagy egyéb üzleti tevékenységek 
jelentős része az Unióban található. Olyan 
tevékenységet kell végezniük, amely 
hozzájárul az e rendelet hatályába tartozó 
célkitűzések megvalósításához. Életképes 
üzleti modellel kell rendelkezniük és az 
állami támogatásokra vonatkozó keret7 
értelmében nem voltak nehéz helyzetben 
már 2019 végén. A támogatásnak olyan 
támogatható vállalkozásokra kell 
irányulnia, amelyek a Covid19-válság által 
leginkább érintett tagállamokban és 
ágazatokban működnek, és/vagy amelyek 
esetében az állam által nyújtott 
fizetőképességi támogatás korlátozottabb 
mértékben áll rendelkezésre.

(4) A Fizetőképesség-támogatási 
Eszközből az Unióban letelepedett és ott 
működő vállalkozásoknak nyújtható 
támogatás, vagyis a vállalkozások létesítő 
okirat szerinti székhelyének valamelyik 
tagállamban kell lennie, és az Unióban kell 
tevékenykedniük abban az értelemben, 
hogy alkalmazottaik, a gyártás, a kutatás és 
fejlesztés vagy egyéb üzleti tevékenységek 
jelentős része az Unióban található. Olyan 
tevékenységet kell végezniük, amely 
hozzájárul az e rendelet hatályába tartozó 
célkitűzések megvalósításához. Életképes 
üzleti modellel kell rendelkezniük és az 
állami támogatásokra vonatkozó keret7 
értelmében nem voltak nehéz helyzetben 
már 2019 végén. A támogatásnak olyan 
támogatható vállalkozásokra kell 
irányulnia, amelyek a korlátozó 
intézkedések GDP-re gyakorolt hatását 
tekintve a Covid19-válság által leginkább 
érintett tagállamokban és ágazatokban 
működnek.

_________________ _________________
7 A Szerződés 107. és 108. cikke 
alkalmazásában bizonyos támogatási 
kategóriáknak a belső piaccal 

7 A Szerződés 107. és 108. cikke 
alkalmazásában bizonyos támogatási 
kategóriáknak a belső piaccal 
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összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 
2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági 
rendelet 2. cikkének 18. pontjában szereplő 
meghatározás szerint (HL L 187., 
2014.6.26., 1. o.).

összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 
2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági 
rendelet 2. cikkének 18. pontjában szereplő 
meghatározás szerint (HL L 187., 
2014.6.26., 1. o.).

Or. en

Módosítás 95
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
a Renew képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az irányítóbizottságnak a Bizottság 
által meghatározott mutatókkal és 
módszertannal összhangban konkrét 
földrajzi koncentrációs határértékeket kell 
megállapítania a fizetőképesség-
támogatási keret számára, annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
Fizetőképesség-támogatási Eszköz 
keretében nyújtott uniós garancia nagy 
része a Covid19-világjárvány által 
gazdaságilag leginkább sújtott 
tagállamokban és ágazatokban működő 
támogatható vállalkozásokra irányuljon, 
illetve a garancia nagyobb részét olyan 
tagállamokban lévő támogatható 
vállalkozások támogatására használják 
fel, ahol az állami fizetőképességi 
támogatás lehetősége a leginkább 
korlátozott. A Bizottság által megállapított 
mutatóknak és módszertannak 
összhangban kell lenniük a Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszközre1a 
alkalmazandó elosztási kulccsal. A 
határértékeket a Covid19 kibontakozó 
gazdasági hatásainak és/vagy a járvány 
további hullámainak a figyelembevétele 
érdekében rendszeresen felül kell 
vizsgálni és naprakésszé kell tenni.
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_________________
1a A Tanács [] rendelete a Covid19-
világjárvány utáni helyreállítás 
támogatására szolgáló Európai Uniós 
Helyreállítási Eszköz létrehozásáról. 

Or. en

Módosítás 96
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az irányítóbizottságnak a Bizottság 
által meghatározott mutatókkal és 
módszertannal összhangban konkrét 
földrajzi és ágazati koncentrációs 
határértékeket kell megállapítania a 
fizetőképesség-támogatási keret számára, 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
Fizetőképesség-támogatási Eszköz 
keretében nyújtott uniós garancia nagy 
része a Covid19-világjárvány által 
gazdaságilag leginkább sújtott 
tagállamokban és ágazatokban működő 
támogatható vállalkozásokra irányuljon, 
illetve a garancia nagyobb részét olyan 
tagállamokban lévő támogatható 
vállalkozások támogatására használják 
fel, ahol az állami fizetőképességi 
támogatás és a piaci finanszírozáshoz való 
hozzáférés lehetősége a leginkább 
korlátozott. A határértékek a Covid19-
járvány hatásai tekintetében idővel 
aktualizálhatók.

Or. en

Módosítás 97
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster
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Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az irányítóbizottságnak a Bizottság 
által meghatározott mutatókkal és 
módszertannal összhangban konkrét 
földrajzi koncentrációs határértékeket kell 
megállapítania a fizetőképesség-
támogatási keret számára, annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
Fizetőképesség-támogatási Eszköz 
keretében nyújtott uniós garancia a 
Covid19-világjárvány által gazdaságilag 
leginkább sújtott tagállamokban és 
ágazatokban működő támogatható 
vállalkozásokra irányuljon, illetve a 
garanciát kizárólag olyan tagállamokban 
lévő támogatható vállalkozások 
támogatására használják fel, ahol az 
állami fizetőképességi támogatás 
lehetősége a leginkább korlátozott.

Or. en

Módosítás 98
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Hangsúlyozza, hogy a 
Fizetőképesség-támogatási Eszközt 
semmiképpen nem szabad egyfajta 
elfajzott állami támogatásként 
felhasználni azon tagállamok számára, 
amelyek az elmúlt évek során nem 
kezelték megfelelően az 
államháztartásukat, és ezért kevesebb 
költségvetési mozgástérrel rendelkeznek 
ahhoz, hogy állami támogatást 
biztosítsanak. Ez arra ösztönözné a 
tagállamokat, hogy ne folytassanak 
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hatékony és eredményes költségvetési 
politikát, hanem a jövőbeli uniós 
vészhelyzeti programokra spekuláljanak, 
amelyeket főként azok a tagállamok 
finanszíroznak, amelyek valóban 
hatékony és eredményes költségvetési 
politikát folytattak.

Or. en

Módosítás 99
Hélène Laporte, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Valentino Grant, Anna 
Bonfrisco, Francesca Donato

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A vállalkozás válság leküzdéséhez 
szükséges feltőkésítése ellenében és az 
igazságosság érdekében a Fizetőképesség-
támogatási Eszközt igénybe vevő 
vállalkozások igazgatóit és tisztségviselőit 
a 2020-as és 2021-es évekre megillető 
rögzített javadalmazásnak a 2019-es 
rögzített javadalmazásuk alapján felső 
határt kell szabni.

Or. en

Módosítás 100
Nicolae Ştefănuță

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottságnak világos 
prioritásokat kell szerepeltetnie a földrajzi 
elosztásra, az ágazati összetételre és a 
program keretében támogatással célba 
vett vállalkozások méretére vonatkozóan, 
összhangban az európai zöld 
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megállapodással, az új európai 
iparstratégiával, az Európa digitális 
jövőjének megtervezésére irányuló 
stratégiával és a szociális jogok európai 
pillérével.

Or. en

Módosítás 101
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A fizetőképesség-támogatási keret 
alapján nyújtott támogatásnak nagyobb 
mértékű kockázatot kell lehetővé tennie, 
mint a rendes EBB-műveleteknek. A 
Fizetőképesség-támogatási Eszköz 
keretében csak olyan tevékenységek 
részesülhetnek támogatásban, amelyek 
összhangban vannak az Unió 
prioritásaival és a Szerződésen alapuló 
alapvető értékeivel.

Or. en

Módosítás 102
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A fizetőképesség-támogatási 
keretből ESBA-finanszírozásban 
részesülő vállalkozásoknak az 
osztalékfizetések és a vezetői fizetések és 
prémiumok tekintetében korlátozások 
hatálya alá kell tartozniuk, és meg kell 
tiltani számukra, hogy ezen időszak alatt 
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részvény-visszavásárlást végezzenek.

Or. en

Módosítás 103
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az eszköz lehető legnagyobb 
mértékű rugalmasságának biztosítása 
érdekében ezen eszköz keretében nem 
szabad a forrásokat semmilyen 
meghatározott földrajzi terület számára 
elkülöníteni.

Or. en

Módosítás 104
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A fizetőképesség-támogatási 
keretből nyújtott ESBA-finanszírozásnak 
főként azokra az ágazatokra kell 
összpontosulnia, amelyekben a 
legnagyobb a likviditási és működőtőke-
hiánnyal szembesülő vállalkozások 
aránya, így például a szállás- és étkezési 
szolgáltatási tevékenységekre, a 
művészetekre, a szórakoztatásra és a 
rekreációra, a szállítmányozásra, a 
feldolgozóiparra, az induló 
vállalkozásokra és az újonnan létrehozott 
vállalkozásokra, valamint a nagy- és a 
kiskereskedelemre.

Or. en
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Módosítás 105
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
a Renew képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Felállítását követően az InvestEU 
rendelet szerinti beruházási bizottság 
felelősségi körébe kell tartoznia az e 
rendelet szerinti uniós garancia 
nyújtásának is.
(A (14) preambulumbekezdésből 
áthelyezve.)

Or. en

Módosítás 106
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
a Renew képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4c) A támogatható vállalkozások 
kiválasztásakor a beruházási bizottságnak 
kellőképpen meg kell vizsgálnia, hogy a 
vállalkozás vagy az uniós leányvállalat 
anyavállalata a Covid19-világjárvány 
kitörése óta részesült-e külföldi 
támogatásokban.

Or. en

Módosítás 107
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
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a Renew képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4d) Az irányítóbizottságnak az 
alkalmazandó közrendi vagy biztonsági 
szempontok fényében meg kell határoznia 
a kedvezményezett vállalkozás 
ellenőrzésével kapcsolatban szükséges 
követelményeket.

Or. en

Módosítás 108
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Európai Beruházási Banknak 
(EBB) nyújtott uniós garanciát 
66 436 320 000 EUR-val növelni kell az 
ESBA harmadik keretének – a 
fizetőképesség-támogatási keretnek – a 
létrehozása érdekében, amelyből 
fizetőképességi támogatást kell nyújtani.

törölve

Or. en

Módosítás 109
Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Európai Beruházási Banknak 
(EBB) nyújtott uniós garanciát 
66 436 320 000 EUR-val növelni kell az 

(5) Az Európai Beruházási Banknak 
(EBB) nyújtott uniós garanciát 
66 436 320 000 EUR-val növelni kell az 
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ESBA harmadik keretének – a 
fizetőképesség-támogatási keretnek – a 
létrehozása érdekében, amelyből 
fizetőképességi támogatást kell nyújtani.

ESBA harmadik keretének – a 
fizetőképesség-támogatási keretnek – a 
létrehozása érdekében, amelyből 
fizetőképességi támogatást kell nyújtani. 
Beruházásai gazdasági, környezeti és 
társadalmi hatásai értékelésének lehetővé 
tétele érdekében az EBB-nek nyilvánosan 
hozzáférhetővé kell tennie a támogatott 
projektekre vonatkozó valamennyi adatot.

Or. fr

Módosítás 110
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Európai Beruházási Banknak 
(EBB) nyújtott uniós garanciát 
66 436 320 000 EUR-val növelni kell az 
ESBA harmadik keretének – a 
fizetőképesség-támogatási keretnek – a 
létrehozása érdekében, amelyből 
fizetőképességi támogatást kell nyújtani.

(5) Az Európai Beruházási Banknak 
(EBB) nyújtott uniós garanciát 
66 436 320 000 EUR-val növelni kell az 
ESBA harmadik keretének – a 
fizetőképesség-támogatási keretnek – a 
létrehozása érdekében, amelyből 
fizetőképességi támogatást kell nyújtani. 
Lehetséges, hogy e számot tovább kell 
növelni attól függően, hogy hogyan alakul 
a világjárvány, és milyen kihívások elé 
állítja az európai vállalkozásokat.

Or. en

Módosítás 111
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az uniós garancia feltöltését ennek 
megfelelően növelni kell. Tekintettel arra, 
hogy a fizetőképesség-támogatási keret 

törölve
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alapján végrehajtott beruházási és 
finanszírozási műveletek jelentős 
kockázatot hordoznak, az ESBA általános 
feltöltési rátáját 45,8%-ra kell kiigazítani.

Or. en

Módosítás 112
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A Tanács Stabilitási és Növekedési 
Paktum végrehajtásával kapcsolatos 
előjogainak sérelme nélkül, a tagállamok 
– akár valamely tagállam, akár az 
általános kormányzati ágazatba sorolt 
vagy a tagállam nevében eljáró nemzeti 
fejlesztési bankok általi, – ESBA-hoz, 
vagy a fizetőképesség-támogatási keret 
végrehajtása érdekében létrehozott ESBA, 
tematikus vagy több országra vonatkozó 
beruházási platformokhoz, különleges 
célú gazdasági egységekhez vagy 
alapokhoz, valamint egyéb 
mechanizmusokhoz történő bármely 
hozzájárulásait elvileg rendes 
kormányzati kiadásként kell kezelni a 
Stabilitási és Növekedési Paktum 
szempontjából, és ezek nem 
részesülhetnek kedvezményes 
bánásmódban.

Or. en

Módosítás 113
Hélène Laporte, Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A fizetőképesség-támogatási 
kereten belül rendelkezésre álló uniós 
garancia összege várhatóan legfeljebb 
300 000 000 000 EUR összegű beruházást 
mozgósít a reálgazdaságban.

(7) A fizetőképesség-támogatási 
kereten belül rendelkezésre álló uniós 
garancia összege várhatóan legfeljebb 
300 000 000 000 EUR összegű beruházást 
mozgósít a reálgazdaságban. Szükség lesz 
e támogatás eredményeinek a Parlament 
általi felülvizsgálatára.

Or. en

Módosítás 114
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A támogatásnyújtási módoknak 
rugalmasnak kell lenniük, tekintettel arra, 
hogy a különböző tagállamokban eltérő 
megoldásokra van szükség. A támogatás 
módja lehet többek között az EBB csoport 
általi finanszírozás, illetőleg garancia 
nyújtása vagy beruházás meglévő, 
független irányítású alapok vagy 
különleges célú gazdasági egységek 
tekintetében, amelyek pedig támogatható 
vállalkozásokba fektetnek be. A támogatás 
biztosítható továbbá újonnan létrehozott, 
független irányítású alapokon, többek 
között kezdő alapkezelői csapatokon 
keresztül, vagy olyan különleges célú 
gazdasági egységeken keresztül, amelyeket 
európai, regionális vagy nemzeti szinten 
hoznak létre külön azzal a céllal, hogy 
uniós garancia mellett támogatható 
vállalkozásokba ruházzanak be. Az uniós 
garancia felhasználható továbbá a nemzeti 
fejlesztési bankok vagy intézmények által 
magánbefektetőkkel együtt a támogatható 
vállalkozások támogatása céljából – az 
állami támogatási szabályoknak 
megfelelően – végrehajtott 

(8) A támogatásnyújtási módoknak 
rugalmasnak kell lenniük, tekintettel arra, 
hogy a különböző tagállamokban eltérő 
megoldásokra van szükség. A támogatás 
módja lehet többek között az EBB csoport 
általi finanszírozás, illetőleg garancia 
nyújtása vagy beruházás meglévő, 
független irányítású alapok vagy az EBB 
csoport vagy nemzeti fejlesztési bankok 
vagy intézmények által létrehozott 
különleges célú gazdasági egységek 
tekintetében, amelyek pedig támogatható 
vállalkozásokba fektetnek be. A támogatás 
biztosítható továbbá újonnan létrehozott, 
független irányítású alapokon, többek 
között kezdő alapkezelői csapatokon 
keresztül, vagy olyan különleges célú 
gazdasági egységeken keresztül, amelyeket 
az EBB csoport vagy nemzeti fejlesztési 
bankok vagy intézmények európai, 
regionális vagy nemzeti szinten hoznak 
létre külön azzal a céllal, hogy uniós 
garancia mellett támogatható 
vállalkozásokba ruházzanak be. Az uniós 
garancia felhasználható továbbá a nemzeti 
fejlesztési bankok vagy intézmények által 
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beavatkozásokhoz garancia vagy 
finanszírozás biztosítására. El kell kerülni a 
belső piaci verseny indokolatlan torzulását.

magánbefektetőkkel együtt a támogatható 
vállalkozások támogatása céljából – az 
állami támogatási szabályoknak 
megfelelően – végrehajtott közvetlen 
beavatkozásokhoz garancia vagy 
finanszírozás biztosítására. El kell kerülni a 
belső piaci verseny indokolatlan torzulását. 
A Bizottságnak a Fizetőképesség-
támogatási Eszköz működésbe helyezését 
követő egy éven belül, majd a következő 
három év során értékelnie kell ennek az 
eszköznek a hatékonyságát és 
megfelelőségét, tekintettel fő céljai 
teljesítésére, beleértve az Unió éghajlat-
politikai célkitűzéseinek teljesítésére 
gyakorolt hatását.

Or. en

Módosítás 115
Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A támogatásnyújtási módoknak 
rugalmasnak kell lenniük, tekintettel arra, 
hogy a különböző tagállamokban eltérő 
megoldásokra van szükség. A támogatás 
módja lehet többek között az EBB csoport 
általi finanszírozás, illetőleg garancia 
nyújtása vagy beruházás meglévő, 
független irányítású alapok vagy 
különleges célú gazdasági egységek 
tekintetében, amelyek pedig támogatható 
vállalkozásokba fektetnek be. A támogatás 
biztosítható továbbá újonnan létrehozott, 
független irányítású alapokon, többek 
között kezdő alapkezelői csapatokon 
keresztül, vagy olyan különleges célú 
gazdasági egységeken keresztül, amelyeket 
európai, regionális vagy nemzeti szinten 
hoznak létre külön azzal a céllal, hogy 
uniós garancia mellett támogatható 
vállalkozásokba ruházzanak be. Az uniós 

(8) A támogatásnyújtási módoknak 
rugalmasnak kell lenniük, tekintettel arra, 
hogy a különböző tagállamokban eltérő 
megoldásokra van szükség. A támogatott 
vállalkozásoknak mindamellett vállalniuk 
kell, hogy az érintett időszak alatt nem 
hajtanak végre elbocsátásokat és nem 
fizetnek osztalékot. A biztosított 
támogatások ugyanakkor nem lehetnek 
ellentétesek a Párizsi Megállapodással. A 
támogatás módja lehet többek között az 
EBB csoport általi finanszírozás, illetőleg 
garancia nyújtása vagy beruházás meglévő, 
független irányítású alapok vagy 
különleges célú gazdasági egységek 
tekintetében, amelyek pedig támogatható 
vállalkozásokba fektetnek be. A támogatás 
biztosítható továbbá újonnan létrehozott, 
független irányítású alapokon, többek 
között kezdő alapkezelői csapatokon 
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garancia felhasználható továbbá a nemzeti 
fejlesztési bankok vagy intézmények által 
magánbefektetőkkel együtt a támogatható 
vállalkozások támogatása céljából – az 
állami támogatási szabályoknak 
megfelelően – végrehajtott 
beavatkozásokhoz garancia vagy 
finanszírozás biztosítására. El kell kerülni a 
belső piaci verseny indokolatlan torzulását.

keresztül, vagy olyan különleges célú 
gazdasági egységeken keresztül, amelyeket 
európai, regionális vagy nemzeti szinten 
hoznak létre külön azzal a céllal, hogy 
uniós garancia mellett támogatható 
vállalkozásokba ruházzanak be. Az uniós 
garancia felhasználható továbbá a nemzeti 
fejlesztési bankok vagy intézmények által 
magánbefektetőkkel együtt a támogatható 
vállalkozások támogatása céljából – az 
állami támogatási szabályoknak 
megfelelően – végrehajtott 
beavatkozásokhoz garancia vagy 
finanszírozás biztosítására. El kell kerülni a 
belső piaci verseny indokolatlan torzulását.

Or. fr

Módosítás 116
Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A támogatásnyújtási módoknak 
rugalmasnak kell lenniük, tekintettel arra, 
hogy a különböző tagállamokban eltérő 
megoldásokra van szükség. A támogatás 
módja lehet többek között az EBB csoport 
általi finanszírozás, illetőleg garancia 
nyújtása vagy beruházás meglévő, 
független irányítású alapok vagy 
különleges célú gazdasági egységek 
tekintetében, amelyek pedig támogatható 
vállalkozásokba fektetnek be. A támogatás 
biztosítható továbbá újonnan létrehozott, 
független irányítású alapokon, többek 
között kezdő alapkezelői csapatokon 
keresztül, vagy olyan különleges célú 
gazdasági egységeken keresztül, 
amelyeket európai, regionális vagy 
nemzeti szinten hoznak létre külön azzal a 
céllal, hogy uniós garancia mellett 
támogatható vállalkozásokba ruházzanak 
be. Az uniós garancia felhasználható 

(8) A támogatásnyújtási módoknak 
rugalmasnak kell lenniük, tekintettel arra, 
hogy a különböző tagállamokban eltérő 
megoldásokra van szükség. A támogatás 
módja lehet többek között az EBB csoport 
általi finanszírozás, illetőleg garancia 
nyújtása vagy beruházás meglévő, 
független irányítású alapok vagy 
különleges célú gazdasági egységek 
tekintetében, amelyek pedig támogatható 
vállalkozásokba fektetnek be. Elsőbbséget 
kell adni a vállalkozások EBB csoport 
általi közvetlen támogatásának. Az uniós 
garancia felhasználható továbbá a nemzeti 
fejlesztési bankok vagy intézmények által 
magánbefektetőkkel együtt a támogatható 
vállalkozások támogatása céljából – az 
állami támogatási szabályoknak 
megfelelően – végrehajtott 
beavatkozásokhoz garancia vagy 
finanszírozás biztosítására. El kell kerülni a 
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továbbá a nemzeti fejlesztési bankok vagy 
intézmények által magánbefektetőkkel 
együtt a támogatható vállalkozások 
támogatása céljából – az állami támogatási 
szabályoknak megfelelően – végrehajtott 
beavatkozásokhoz garancia vagy 
finanszírozás biztosítására. El kell kerülni a 
belső piaci verseny indokolatlan torzulását.

belső piaci verseny indokolatlan torzulását.

Or. en

Módosítás 117
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A támogatásnyújtási módoknak 
rugalmasnak kell lenniük, tekintettel arra, 
hogy a különböző tagállamokban eltérő 
megoldásokra van szükség. A támogatás 
módja lehet többek között az EBB csoport 
általi finanszírozás, illetőleg garancia 
nyújtása vagy beruházás meglévő, 
független irányítású alapok vagy 
különleges célú gazdasági egységek 
tekintetében, amelyek pedig támogatható 
vállalkozásokba fektetnek be. A támogatás 
biztosítható továbbá újonnan létrehozott, 
független irányítású alapokon, többek 
között kezdő alapkezelői csapatokon 
keresztül, vagy olyan különleges célú 
gazdasági egységeken keresztül, amelyeket 
európai, regionális vagy nemzeti szinten 
hoznak létre külön azzal a céllal, hogy 
uniós garancia mellett támogatható 
vállalkozásokba ruházzanak be. Az uniós 
garancia felhasználható továbbá a nemzeti 
fejlesztési bankok vagy intézmények által 
magánbefektetőkkel együtt a támogatható 
vállalkozások támogatása céljából – az 
állami támogatási szabályoknak 
megfelelően – végrehajtott 
beavatkozásokhoz garancia vagy 
finanszírozás biztosítására. El kell kerülni a 

(8) A támogatásnyújtási módoknak 
rugalmasnak kell lenniük, tekintettel arra, 
hogy a különböző tagállamokban eltérő 
megoldásokra van szükség, továbbá annak 
biztosítása érdekében, hogy a támogatást 
bürokratikus akadályok nélkül el lehessen 
juttatni a támogatható vállalkozásokhoz. 
A támogatás módja lehet többek között az 
EBB csoport általi finanszírozás, illetőleg 
garancia nyújtása vagy beruházás meglévő, 
független irányítású alapok vagy 
különleges célú gazdasági egységek 
tekintetében, amelyek pedig támogatható 
vállalkozásokba fektetnek be. A támogatás 
biztosítható továbbá újonnan létrehozott, 
független irányítású alapokon, többek 
között kezdő alapkezelői csapatokon 
keresztül, vagy olyan különleges célú 
gazdasági egységeken keresztül, amelyeket 
európai, regionális vagy nemzeti szinten 
hoznak létre külön azzal a céllal, hogy 
uniós garancia mellett támogatható 
vállalkozásokba ruházzanak be. Az uniós 
garancia felhasználható továbbá a nemzeti 
fejlesztési bankok vagy intézmények által 
magánbefektetőkkel együtt a támogatható 
vállalkozások támogatása céljából – az 
állami támogatási szabályoknak 
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belső piaci verseny indokolatlan torzulását. megfelelően – végrehajtott 
beavatkozásokhoz garancia vagy 
finanszírozás biztosítására. El kell kerülni a 
belső piaci verseny indokolatlan torzulását.

Or. en

Módosítás 118
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A támogatásnyújtási módoknak 
rugalmasnak kell lenniük, tekintettel arra, 
hogy a különböző tagállamokban eltérő 
megoldásokra van szükség. A támogatás 
módja lehet többek között az EBB csoport 
általi finanszírozás, illetőleg garancia 
nyújtása vagy beruházás meglévő, 
független irányítású alapok vagy 
különleges célú gazdasági egységek 
tekintetében, amelyek pedig támogatható 
vállalkozásokba fektetnek be. A támogatás 
biztosítható továbbá újonnan létrehozott, 
független irányítású alapokon, többek 
között kezdő alapkezelői csapatokon 
keresztül, vagy olyan különleges célú 
gazdasági egységeken keresztül, amelyeket 
európai, regionális vagy nemzeti szinten 
hoznak létre külön azzal a céllal, hogy 
uniós garancia mellett támogatható 
vállalkozásokba ruházzanak be. Az uniós 
garancia felhasználható továbbá a nemzeti 
fejlesztési bankok vagy intézmények által 
magánbefektetőkkel együtt a támogatható 
vállalkozások támogatása céljából – az 
állami támogatási szabályoknak 
megfelelően – végrehajtott 
beavatkozásokhoz garancia vagy 
finanszírozás biztosítására. El kell kerülni a 
belső piaci verseny indokolatlan torzulását.

(8) A támogatásnyújtási módoknak 
világosnak és egyértelműnek kell lenniük, 
tekintettel arra, hogy a különböző 
tagállamokban eltérő megoldásokra van 
szükség. A támogatás módja lehet többek 
között az EBB csoport általi finanszírozás, 
illetőleg garancia nyújtása vagy beruházás 
meglévő, független irányítású alapok vagy 
különleges célú gazdasági egységek 
tekintetében, amelyek pedig támogatható 
vállalkozásokba fektetnek be. A támogatás 
biztosítható továbbá újonnan létrehozott, 
független irányítású alapokon, többek 
között kezdő alapkezelői csapatokon 
keresztül, vagy olyan különleges célú 
gazdasági egységeken keresztül, amelyeket 
európai, regionális vagy nemzeti szinten 
hoznak létre külön azzal a céllal, hogy 
uniós garancia mellett támogatható 
vállalkozásokba ruházzanak be. Az uniós 
garancia felhasználható továbbá a nemzeti 
fejlesztési bankok vagy intézmények által 
magánbefektetőkkel együtt a támogatható 
vállalkozások támogatása céljából – az 
állami támogatási szabályoknak 
megfelelően – végrehajtott 
beavatkozásokhoz garancia vagy 
finanszírozás biztosítására. El kell kerülni a 
belső piaci verseny indokolatlan torzulását.

Or. en
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Módosítás 119
Gunnar Beck, Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Hangsúlyozza, hogy az EBB a 
tagállamok bankja, nem pedig uniós 
intézmény; továbbra is teljes mértékben 
elkötelezett az EBB és igazgatósági tagjai 
által a megfelelő befektetési döntések 
meghozatala során élvezett függetlenség 
mellett; elutasítja a befektetési 
portfóliókba és stratégiákba való bármely 
politikai beavatkozást.

Or. en

Módosítás 120
Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A tőkealapoknak, a különleges célú 
gazdasági egységeknek, a beruházási 
platformoknak és a nemzeti fejlesztési 
bankoknak és intézményeknek 
tulajdonviszonyt, illetve részben 
tulajdonviszonyt megtestesítő 
befektetéseket (például hibrid 
adósságeszközöket, elsőbbségi 
részvényeket vagy átváltható részvényeket) 
kell biztosítaniuk a támogatható 
vállalkozások számára, kivéve a vállalati 
vagyon kivonására irányuló kivásárlásokat 
(vagy üzletrész-visszavásárlásokat) 
végrehajtó szervezeteket.

(9) A tőkealapoknak, a különleges célú 
gazdasági egységeknek, a beruházási 
platformoknak és a nemzeti fejlesztési 
bankoknak és intézményeknek 
tulajdonviszonyt, illetve részben 
tulajdonviszonyt megtestesítő 
befektetéseket (például hibrid 
adósságeszközöket, elsőbbségi 
részvényeket vagy átváltható részvényeket) 
kell biztosítaniuk a támogatható 
vállalkozások számára, kivéve a vállalati 
vagyon kivonására irányuló kivásárlásokat 
(vagy üzletrész-visszavásárlásokat) 
végrehajtó szervezeteket. A 
magánszektornak nyújtott köztámogatás 
elkerülhetetlenül felveti a morális 
kockázat kérdését; az ösztönzők 
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átláthatósága és összeegyeztethetősége 
kritikus fontosságú lesz e kockázat 
megelőzéséhez. A hosszú távú sajáttőke-
instrumentumok megfelelőnek tűnnek a 
túlzott tőkeáttétel elkerüléséhez és a 
pénzügyi stabilitás megőrzéséhez.

Or. en

Módosítás 121
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A tőkealapoknak, a különleges célú 
gazdasági egységeknek, a beruházási 
platformoknak és a nemzeti fejlesztési 
bankoknak és intézményeknek 
tulajdonviszonyt, illetve részben 
tulajdonviszonyt megtestesítő 
befektetéseket (például hibrid 
adósságeszközöket, elsőbbségi 
részvényeket vagy átváltható részvényeket) 
kell biztosítaniuk a támogatható 
vállalkozások számára, kivéve a vállalati 
vagyon kivonására irányuló kivásárlásokat 
(vagy üzletrész-visszavásárlásokat) 
végrehajtó szervezeteket.

(9) A Fizetőképesség-támogatási 
Eszköz biztosítja, hogy a tőkealapok, a 
különleges célú gazdasági egységek, a 
beruházási platformok és a nemzeti 
fejlesztési bankok és intézmények 
sajáttőkét vagy kvázi-sajáttőkét (például 
hibrid adósságeszközöket, elsőbbségi 
részvényeket vagy átváltható részvényeket, 
alárendelt kölcsönöket és egyéb olyan 
eszközöket tudjanak biztosítani a 
támogatható vállalkozások számára, 
amelyek különösen alkalmasak a kkv-k 
számára fizetésképességi támogatás 
nyújtására, kivéve a vállalati vagyon 
kivonására irányuló kivásárlásokat (vagy 
üzletrész-visszavásárlásokat) végrehajtó 
szervezeteket.

Or. en

Módosítás 122
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A tőkealapoknak, a különleges célú 
gazdasági egységeknek, a beruházási 
platformoknak és a nemzeti fejlesztési 
bankoknak és intézményeknek 
tulajdonviszonyt, illetve részben 
tulajdonviszonyt megtestesítő 
befektetéseket (például hibrid 
adósságeszközöket, elsőbbségi 
részvényeket vagy átváltható részvényeket) 
kell biztosítaniuk a támogatható 
vállalkozások számára, kivéve a vállalati 
vagyon kivonására irányuló kivásárlásokat 
(vagy üzletrész-visszavásárlásokat) 
végrehajtó szervezeteket.

(9) A tőkealapoknak, a különleges célú 
gazdasági egységeknek, a beruházási 
platformoknak és a nemzeti fejlesztési 
bankoknak és intézményeknek 
tulajdonviszonyt megtestesítő 
befektetéseket kell biztosítaniuk a 
támogatható vállalkozások számára, kivéve 
a vállalati vagyon kivonására irányuló 
kivásárlásokat (vagy üzletrész-
visszavásárlásokat) végrehajtó 
szervezeteket, a kvázisajáttőke-
finanszírozás és az hitelfinanszírozás 
kizárásával; ezeket a beruházásokat nem 
szabad az Unión kívüli tevékenységek felé 
eltéríteni.

Or. en

Módosítás 123
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A finanszírozási és beruházási 
műveleteket össze kell hangolni az Unió 
jelenlegi szakpolitikai prioritásaival, 
például az európai zöld megállapodással és 
az Európa digitális jövőjének 
megtervezésére irányuló stratégiával. 
Indokolt, hogy a támogatás a határokon 
átnyúló tevékenységekhez is nyújtható 
legyen.

(10) A finanszírozási és beruházási 
műveleteket össze kell hangolni az Unió 
jelenlegi szakpolitikai prioritásaival és 
célkitűzéseivel, például az európai zöld 
megállapodással, a fenntartható fejlődési 
célokkal, a Párizsi Megállapodással, a 
jelentős károkozás elkerülésének elvével, 
a szociális jogok európai pillérével, a 
legkésőbb 2050-ig a karbonsemleges 
gazdaságra való méltányos átállással és az 
Európa digitális jövőjének megtervezésére 
irányuló stratégiával. Indokolt, hogy a 
támogatás a határokon átnyúló 
tevékenységekhez is nyújtható legyen.

Or. en
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Módosítás 124
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A finanszírozási és beruházási 
műveleteket össze kell hangolni az Unió 
jelenlegi szakpolitikai prioritásaival, 
például az európai zöld megállapodással és 
az Európa digitális jövőjének 
megtervezésére irányuló stratégiával. 
Indokolt, hogy a támogatás a határokon 
átnyúló tevékenységekhez is nyújtható 
legyen.

(10) A finanszírozási és beruházási 
műveleteket össze kell hangolni az Unió 
jelenlegi szakpolitikai prioritásaival, 
különösen a 2030-ra, illetve 2050-re 
vonatkozó éghajlati célkitűzésekkel, a 
szociális jogok pillérével és a fenntartható 
fejlesztési célokkal, valamint az európai 
zöld megállapodással, az új európai ipari 
stratégiával, a fenntartható és digitális 
Európát célzó kkv-stratégiával és az 
Európa digitális jövőjének megtervezésére 
irányuló stratégiával. Indokolt, hogy a 
támogatás a határokon átnyúló 
tevékenységekhez is nyújtható legyen.

Or. en

Módosítás 125
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A finanszírozási és beruházási 
műveleteket össze kell hangolni az Unió 
jelenlegi szakpolitikai prioritásaival, 
például az európai zöld megállapodással 
és az Európa digitális jövőjének 
megtervezésére irányuló stratégiával. 
Indokolt, hogy a támogatás a határokon 
átnyúló tevékenységekhez is nyújtható 
legyen.

(10) Indokolt, hogy a támogatás a 
határokon átnyúló tevékenységekhez is 
nyújtható legyen.

Or. en



AM\1211825HU.docx 51/146 PE655.933v01-00

HU

Módosítás 126
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
a Renew képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A finanszírozási és beruházási 
műveleteket össze kell hangolni az Unió 
jelenlegi szakpolitikai prioritásaival, 
például az európai zöld megállapodással és 
az Európa digitális jövőjének 
megtervezésére irányuló stratégiával. 
Indokolt, hogy a támogatás a határokon 
átnyúló tevékenységekhez is nyújtható 
legyen.

(10) A finanszírozási és beruházási 
műveleteket össze kell hangolni az Unió 
jelenlegi szakpolitikai prioritásaival, 
például az európai zöld megállapodással és 
az Európa digitális jövőjének 
megtervezésére irányuló stratégiával. Az 
uniós gazdaság összekapcsoltsága miatt 
indokolt, hogy a támogatás a határokon 
átnyúló tevékenységekhez is nyújtható 
legyen, megelőzve ezzel a továbbgyűrűző 
hatásokat és maximalizálva a határokon 
átnyúló ellátási láncok előnyeit.

Or. en

Módosítás 127
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A finanszírozási és beruházási 
műveleteket össze kell hangolni az Unió 
jelenlegi szakpolitikai prioritásaival, 
például az európai zöld megállapodással és 
az Európa digitális jövőjének 
megtervezésére irányuló stratégiával. 
Indokolt, hogy a támogatás a határokon 
átnyúló tevékenységekhez is nyújtható 
legyen.

(10) A finanszírozási és beruházási 
műveleteket össze kell hangolni az Unió 
jelenlegi szakpolitikai prioritásaival, 
például az európai zöld megállapodással, 
az Európa digitális jövőjének 
megtervezésére irányuló stratégiával, a 
fenntartható és digitális Európára 
irányuló kkv-stratégiával és a zöld és 
digitális Európára irányuló új ipari 
stratégiával. Indokolt, hogy a támogatás a 
határokon átnyúló tevékenységekhez is 
nyújtható legyen.
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Or. en

Módosítás 128
Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A finanszírozási és beruházási 
műveleteket össze kell hangolni az Unió 
jelenlegi szakpolitikai prioritásaival, 
például az európai zöld megállapodással és 
az Európa digitális jövőjének 
megtervezésére irányuló stratégiával. 
Indokolt, hogy a támogatás a határokon 
átnyúló tevékenységekhez is nyújtható 
legyen.

(10) A finanszírozási és beruházási 
műveleteket össze kell hangolni az Unió 
jelenlegi szakpolitikai prioritásaival, 
például az európai zöld megállapodással és 
az Európa digitális jövőjének 
megtervezésére irányuló stratégiával, a 
közegészségüggyel, és különösen a 
kutatással és a hidrogén által kínált új 
jövőbeli mobilitási lehetőségekkel. 
Indokolt, hogy a támogatás a határokon 
átnyúló tevékenységekhez is nyújtható 
legyen.

Or. en

Módosítás 129
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A finanszírozási és beruházási 
műveleteket össze kell hangolni az Unió 
jelenlegi szakpolitikai prioritásaival, 
például az európai zöld megállapodással és 
az Európa digitális jövőjének 
megtervezésére irányuló stratégiával. 
Indokolt, hogy a támogatás a határokon 
átnyúló tevékenységekhez is nyújtható 
legyen.

(10) A finanszírozási és beruházási 
műveleteket össze kell hangolni az Unió 
jelenlegi szakpolitikai prioritásaival, 
például az európai zöld megállapodással és 
az Európa digitális jövőjének 
megtervezésére irányuló stratégiával. 
Indokolt a foglalkoztatás védelme, 
valamint hogy a támogatás a határokon 
átnyúló tevékenységekhez is nyújtható 
legyen.

Or. en
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Módosítás 130
Nils Torvalds, Billy Kelleher, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, Luis Garicano, 
Stéphanie Yon-Courtin, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A finanszírozási és beruházási 
műveleteket össze kell hangolni az Unió 
jelenlegi szakpolitikai prioritásaival, 
például az európai zöld megállapodással és 
az Európa digitális jövőjének 
megtervezésére irányuló stratégiával. 
Indokolt, hogy a támogatás a határokon 
átnyúló tevékenységekhez is nyújtható 
legyen.

(10) A finanszírozási és beruházási 
műveleteket teljes mértékben össze kell 
hangolni az Unió jelenlegi szakpolitikai 
prioritásaival és céljaival, például az 
európai zöld megállapodással és az Európa 
digitális jövőjének megtervezésére irányuló 
stratégiával. Indokolt, hogy a támogatás a 
határokon átnyúló tevékenységekhez is 
nyújtható legyen.

Or. en

Módosítás 131
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A Fizetőképesség-támogatási 
Eszközből részesülő nagyvállalatokat 
olyan kötelező érvényű átállási tervek 
elfogadására kell kötelezni, amelyekben 
kifejtik, hogyan hangolják össze 
gazdasági tevékenységeiket az Unió 
éghajlat-politikai és környezeti 
célkitűzéseivel. Ezeknek az átállási 
terveknek magukba kell foglalniuk a 
fenntarthatósági kockázattal kapcsolatos 
megfelelő irányítást, és biztosítaniuk kell, 
hogy minden jövőbeli tőkekiadást a 
fenntartható beruházásokat megkönnyítő 
EU kerettel összhangban fenntartható 
gazdasági tevékenységekre fordítanak. 
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Ezeknek elő kell irányozniuk az olyan 
tevékenységek meghatározott időkereten 
belül történő fokozatos csökkentését, 
amelyek jelentősen sértenek bármilyen 
környezetvédelmi célkitűzést, és az ilyen 
tevékenységek átalakítását semleges vagy 
kisebb hatású tevékenységekké. A 
terveknek a minőségi munkahelyek 
megőrzését célzó intézkedéseket, valamint 
a nemek közötti egyenlőségre és a 
vállalatok társadalmi felelőségvállalására 
vonatkozó célértékeket is magukban kell 
foglalniuk. A kkv-k tekintetében 
egyszerűsített és arányos kötelezettségeket 
kell megszabni.

Or. en

Módosítás 132
Hélène Laporte, Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A rendkívüli bevételek elkerülése 
érdekében a határokon átnyúló 
tevékenységeknek bizonyítaniuk kell, hogy 
hozzáadott értéket nyújtanak az ellátási 
láncok szempontjából az egységes piac 
számára.

Or. en

Módosítás 133
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(10b) Az SSI-ből részesülő vállalatoknak 
kötelezettséget kell vállalniuk, és végre 
kell hajtaniuk a nők és férfiak egyenlő 
értékű munkájáért járó egyenlő díjazás 
megfizetését, és bele kell foglalniuk 
átállási terveikbe, szükség esetén és a 
lehetséges mértékig a korai nyugdíjazást, 
a rövid távú munkát vagy ezekkel 
egyenértékű intézkedéseket a felmondás 
és a munkahelyek további flexibilizálása 
és a munkahelyek bizonytalansága 
helyett. Az SSI-ből részesülő 
vállalatoknak kötelezettséget kell 
vállalniuk a munkavállalóknak a zöld és 
digitális átállás irányában történő 
képzésére és átképzésére is.

Or. en

Módosítás 134
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Valentino Grant, 
Anna Bonfrisco, Francesca Donato

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A fizetőképesség-támogatási 
kerethez tartozó finanszírozási és 
beruházási műveletekről 2024 végéig kell 
dönteni, azonban a finanszírozási és 
beruházási műveletek legalább 60%-ára 
vonatkozóan 2022 végéig kell döntést 
hozni a Covid19-világjárvány okozta 
gazdasági válságra való gyors reagálás 
lehetővé tétele érdekében.

(11) A fizetőképesség-támogatási 
kerethez tartozó finanszírozási és 
beruházási műveletekről 2023 végéig kell 
dönteni, azonban a finanszírozási és 
beruházási műveletek legalább 60%-ára 
vonatkozóan 2021 végéig kell döntést 
hozni a Covid19-világjárvány okozta 
gazdasági válságra való gyors reagálás 
lehetővé tétele érdekében.

Or. en

Módosítás 135
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A fizetőképesség-támogatási keret 
alapján nyújtott ESBA-finanszírozás 
legalább 70%-át a kkv-k számára kell 
elkülöníteni.

Or. en

Módosítás 136
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Annak érdekében, hogy az Európai 
Beruházási Alapon (EBA) keresztül 
támogatást lehessen irányítani az európai 
gazdasághoz, a Bizottság számára lehetővé 
kell tenni, hogy részt vegyen az EBA egy 
vagy több esetleges tőkeemelésében annak 
érdekében, hogy az EBA továbbra is 
támogathassa az európai gazdaságot és 
annak helyreállítását. Az Uniónak 
képesnek kell lennie arra, hogy megtartsa 
az EBA tőkéjében birtokolt teljes 
részesedését. E célból a jelenlegi 
időszakra vonatkozó felülvizsgált többéves 
pénzügyi keretben kellő mértékű pénzügyi 
keretösszeget kell előirányozni.

(12) A stabil és fenntartható gazdasági 
kilábalás Unió-szerte történő biztosítása 
érdekében el kell kerülni a befektetési 
döntésekbe való politikai beavatkozást, és 
ezért nem helyénvaló a Bizottság számára 
lehetővé tenni, hogy részt vegyen az 
Európai Beruházási Alap (EBA) egy vagy 
több esetleges tőkeemelésében. Az 
Uniónak fokozatosan és gyorsan 
csökkentenie kell az EBA tőkéjében 
birtokolt teljes részesedését.

Or. en

Módosítás 137
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(12) Annak érdekében, hogy az Európai 
Beruházási Alapon (EBA) keresztül 
támogatást lehessen irányítani az európai 
gazdasághoz, a Bizottság számára lehetővé 
kell tenni, hogy részt vegyen az EBA egy 
vagy több esetleges tőkeemelésében annak 
érdekében, hogy az EBA továbbra is 
támogathassa az európai gazdaságot és 
annak helyreállítását. Az Uniónak 
képesnek kell lennie arra, hogy megtartsa 
az EBA tőkéjében birtokolt teljes 
részesedését. E célból a jelenlegi időszakra 
vonatkozó felülvizsgált többéves pénzügyi 
keretben kellő mértékű pénzügyi 
keretösszeget kell előirányozni.

(12) Annak érdekében, hogy az Európai 
Beruházási Alapon (EBA) keresztül 
támogatást lehessen irányítani az európai 
gazdasághoz, a Bizottság számára az 
Európai Parlament véleményének 
kikérése után lehetővé kell tenni, hogy 
részt vegyen az EBA egy vagy több 
esetleges tőkeemelésében annak 
érdekében, hogy az EBA továbbra is 
támogathassa az európai gazdaságot és 
annak helyreállítását. Az Uniónak 
képesnek kell lennie arra, hogy megtartsa 
az EBA tőkéjében birtokolt teljes 
részesedését. E célból a jelenlegi időszakra 
vonatkozó felülvizsgált többéves pénzügyi 
keretben kellő mértékű pénzügyi 
keretösszeget kell előirányozni.

Or. en

Módosítás 138
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A potenciális összeférhetetlenségek 
elkerülése, valamint a reálgazdaságra és a 
foglalkoztatásra gyakorolt hatás 
maximalizálása érdekében az 
osztalékfizetéseket, a vezető beosztású 
alkalmazottak díjazását és a részvény-
visszavásárlást érintő korlátozásoknak 
kell vonatkozniuk a garancia időtartama 
alatt azokra vállalkozásokra, amelyek a 
fizetőképesség-támogatási keret révén 
ESBA-finanszírozásban részesülnek.

Or. en

Módosítás 139
Markus Ferber
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Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A visszaélések elkerülése, valamint 
a reálgazdaságra és a foglalkoztatásra 
gyakorolt hatás maximalizálása 
érdekében a beruházási bizottság 
ideiglenes kifizetési korlátozásokat 
szabhat meg azon vállalkozások számára, 
amelyek a fizetőképesség-támogatási 
keretből ESBA-finanszírozásban 
részesülnek.

Or. en

Indokolás

A fizetőképesség-támogatási keret révén beinjektált tőkét a vállalkozás túlélésének 
biztosítására kell fordítani, ezért a kifizetésekre vonatkozó ideiglenes korlátozásokra lehet 
szükség.

Módosítás 140
Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) 100 000 000 EUR összeget kell 
megállapítani a tagállami befektetési 
alapok, különleges célú gazdasági 
egységek és befektetési platformok 
létrehozásának és irányításának 
támogatására, különösen azokban a 
tagállamokban, amelyek nem 
rendelkeznek fejlett tőkepiacokkal, 
valamint a fizetőképesség-támogatási 
keretből finanszírozott vállalkozások zöld 
és digitális átalakulásának támogatására.

törölve

Or. en
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Módosítás 141
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) 100 000 000 EUR összeget kell 
megállapítani a tagállami befektetési 
alapok, különleges célú gazdasági 
egységek és befektetési platformok 
létrehozásának és irányításának 
támogatására, különösen azokban a 
tagállamokban, amelyek nem rendelkeznek 
fejlett tőkepiacokkal, valamint a 
fizetőképesség-támogatási keretből 
finanszírozott vállalkozások zöld és 
digitális átalakulásának támogatására.

(13) 100 000 000 EUR összeget kell 
megállapítani a tagállami befektetési 
alapok, különleges célú gazdasági 
egységek és befektetési platformok 
létrehozásának, irányításának és nyomon 
követésének támogatására, különösen 
azokban a tagállamokban, amelyek nem 
rendelkeznek fejlett tőkepiacokkal, 
valamint a fizetőképesség-támogatási 
keretből finanszírozott vállalkozások zöld 
és digitális átalakulásának támogatására.

Or. en

Módosítás 142
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) 100 000 000 EUR összeget kell 
megállapítani a tagállami befektetési 
alapok, különleges célú gazdasági 
egységek és befektetési platformok 
létrehozásának és irányításának 
támogatására, különösen azokban a 
tagállamokban, amelyek nem rendelkeznek 
fejlett tőkepiacokkal, valamint a 
fizetőképesség-támogatási keretből 
finanszírozott vállalkozások zöld és 
digitális átalakulásának támogatására.

(13) 150 000 000 EUR összeget kell 
megállapítani a tagállami befektetési 
alapok, különleges célú gazdasági 
egységek és befektetési platformok 
létrehozásának és irányításának 
támogatására, különösen azokban a 
tagállamokban, amelyek nem rendelkeznek 
fejlett tőkepiacokkal, valamint a 
fizetőképesség-támogatási keretből 
finanszírozott vállalkozások zöld és 
digitális átalakulásának támogatására.

Or. en

Módosítás 143
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Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az európai polgárok felé való 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében 
az EBB-nek rendszeresen jelentést kell 
tennie az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a Fizetőképesség-támogatási 
Eszköz fejlődéséről, hatásáról és 
műveleteiről, különösen a végrehajtott 
műveletek számát, a földrajzi és ágazati 
lefedettséget és a társadalmi hatást 
illetően, amelyben világosan megadják a 
fizetőképességi támogatásban részesülő 
vállalkozásoknál megtartott vagy teremtett 
munkahelyek összesített részarányát is. Az 
Európai Parlament kérésére az 
irányítóbizottság elnökének és az 
ügyvezető igazgatónak meghallgatásokon 
kell részt vennie és rögzített határidőn 
belül válaszolnia kell a számára feltett 
kérdésekre. A Bizottságnak évente be kell 
számolnia a garanciaalap helyzetéről.

Or. en

Módosítás 144
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
a Renew képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Felállítását követően az InvestEU 
rendelet szerinti beruházási bizottság 
felelősségi körébe kell tartoznia az e 
rendelet szerinti uniós garancia 
nyújtásának is.

törölve

Or. en
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Módosítás 145
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Felállítását követően az InvestEU 
rendelet szerinti beruházási bizottság 
felelősségi körébe kell tartoznia az e 
rendelet szerinti uniós garancia 
nyújtásának is.

(14) Felállítását követően az InvestEU 
rendelet szerinti beruházási bizottság 
felelősségi körébe kell tartoznia az e 
rendelet szerinti uniós garancia 
nyújtásának is. A megfelelő szakértelem és 
kiválasztási döntések biztosítása 
érdekében a fizetőképesség-támogatási 
keret számára egy külön albizottságot kell 
létrehozni.

Or. en

Módosítás 146
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
a Renew képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A fizetőképesség-támogatási 
keretből nyújtott támogatásnak olyan 
rendelkezéseket kell tartalmaznia, 
amelyek biztosítják az adókikerülés, a 
pénzmosás, a csalás és a visszaélések 
megfékezésére tett erőfeszítések 
folytatását, valamint a belső piac 
megfelelő működésének fenntartását. Az 
olyan országban vagy területen bejegyzett 
vagy létrehozott szervezetek, vagy olyan 
országban vagy területen található 
tulajdonosok által ellenőrzött szervezetek, 
amely szerepel az adózási szempontból 
nem együttműködő országokra és 
területekre vonatkozó uniós szakpolitika 
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keretében készülő jegyzékben, vagy 
amelyet olyan kiemelt kockázatot jelentő 
harmadik országként határoztak meg az 
(EU) 2015/849 irányelv szerint, amelynek 
nemzeti pénzmosás-ellenes és 
terrorizmusfinanszírozás-ellenes 
rendszerei stratégiai hiányosságokkal 
küzdenek, nem lehetnek támogatásban 
részesülő jogalanyok, a fizetőképesség-
támogatási keretbe tartozó projekteket 
megvalósító pénzügyi közvetítők vagy 
jóváhagyott jogosult gazdasági egységek. 
Az EBB-nek rendszeresen jelentést kell 
tennie az Európai Parlament és a Tanács 
számára a csalás feltárása és megelőzése 
érdekében hozott folyamatos 
intézkedésekről.

Or. en

Módosítás 147
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A megfelelő demokratikus 
elszámoltathatóság érdekében az EBB-
nek rendszeresen be kell számolnia az 
Európai Parlament és a Tanács számára 
a Fizetőképesség-támogatási Eszköz 
végrehajtásáról, hatásáról és 
tevékenységeiről. Az EBB-nek részletekkel 
kell szolgálnia különösen a végrehajtott 
műveletek számára, az Unión belüli 
földrajzi lefedettségre, a kkv-knak nyújtott 
támogatás összegére, valamint arra 
vonatkozóan, hogy az eszköz hogyan 
illeszkedik az Unió prioritásaihoz, így 
például az uniós zöld megállapodáshoz és 
az Európa digitális jövőjének 
megtervezésére irányuló stratégiához. Az 
Európai Parlament kérésére az 
irányítóbizottság elnökének és az 
ügyvezető igazgatónak meghallgatásokon 
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kell részt vennie és rögzített határidőn 
belül válaszolnia kell a számára feltett 
kérdésekre. A Bizottságnak évente be kell 
számolnia a garanciaalap helyzetéről.

Or. en

Módosítás 148
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Az európai polgárok felé való 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében 
az EBB-nek rendszeresen jelentést kell 
tennie az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a Fizetőképesség-támogatási 
Eszköz fejlődéséről, hatásáról és 
műveleteiről, különösen a végrehajtott 
műveletek számát, a földrajzi és ágazati 
lefedettséget és a társadalmi hatást 
illetően, külön hangsúlyt helyezve a 
fizetőképesség-támogatási kerethez való 
hozzáférésnek köszönhetően megőrzött 
munkahelyekre. Az Európai Parlament 
kérésére az irányítóbizottság elnökének és 
az ügyvezető igazgatónak 
meghallgatásokon kell részt vennie és 
rögzített határidőn belül válaszolnia kell a 
számára feltett kérdésekre. A Bizottságnak 
évente be kell számolnia a garanciaalap 
helyzetéről.

Or. en

Módosítás 149
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A demokratikus 
elszámoltathatóság és az átláthatóság 
magas szintjének biztosítása érdekében az 
EBB-nek éves jelentést kell készítenie a 
források SSI keretében történő 
felhasználásáról. Az Európai Parlament 
illetékes bizottságának kérésére az 
irányítóbizottság elnökének és az 
ügyvezető igazgatónak rendelkezésre kell 
állnia, és meghallgatásokon kell részt 
vennie, hogy beszámoljon az eszköz 
helyzetéről.

Or. en

Módosítás 150
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A fizetőképesség-támogatási keret 
alapján nyújtott támogatásnak aktívan 
részt kell vennie a lehető legmagasabb 
szintű foglalkoztatás fenntartásában, vagy 
olyan vállalatokat kell támogatnia, 
amelyek világos lehetőségeket kínálnak 
fel az átképzésre abban az esetben, ha a 
világjárványt megelőző foglalkoztatási 
szint nem tartható fenn.

Or. en

Módosítás 151
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Rendeletre irányuló javaslat
14 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(14b) Az egységes piac felaprózódásának 
elkerülése és a fizetőképesség-támogatási 
keret által garantált beruházások 
megfelelő eloszlásának garantálása 
érdekében az EBB csoportnak évente 
elérhetővé kell tennie a végső 
kedvezményezettek jegyzékét.

Or. en

Módosítás 152
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
a Renew képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Annak érdekében, hogy e rendelet 
nem alapvető fontosságú elemei 
kiegészíthetők legyenek a gazdaságilag 
leginkább sújtott tagállamok és ágazatok, 
valamint azon tagállamok meghatározása 
tekintetében, ahol az állami 
fizetőképességi támogatás lehetősége 
korlátozottabb, a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el mutatók és az 
alkalmazásukkal kapcsolatos módszertan 
meghatározására vonatkozóan. A 
Bizottság által megállapított mutatóknak 
és módszertannak összhangban kell 
lenniük a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközre alkalmazandó 
elosztási kulccsal. Különösen fontos, hogy 
a Bizottság az előkészítő munkája során 
megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten is, és hogy 
e konzultációkra a jogalkotás 
minőségének javításáról szóló, 2016. 
április 13-i intézményközi 
megállapodásnak megfelelően kerüljön 
sor. A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok előkészítésében való egyenlő 
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részvétel biztosítása érdekében az Európai 
Parlament és a Tanács a tagállamok 
szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 
minden dokumentumot, és szakértőik 
rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével foglalkozó szakértői 
csoportjainak ülésein.

Or. en

Módosítás 153
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
(EU) 2015/1017 rendelet
2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. „vállalkozások”: a fizetőképesség-
támogatási keret alkalmazásában 
vállalkozások, projekttársaságok, köz- és 
magánszféra közötti partnerségek és egyéb 
jogi struktúrák.

9. „vállalkozások”: a fizetőképesség-
támogatási keret alkalmazásában az Unió 
alapvető értékeit és a jogállamiságot 
tiszteletben tartó tagállamokban 
letelepedett vállalkozások, 
projekttársaságok, köz- és magánszféra 
közötti partnerségek és egyéb jogi 
struktúrák.

Or. en

Módosítás 154
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
(EU) 2015/1017 rendelet
2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. „vállalkozások”: a fizetőképesség-
támogatási keret alkalmazásában 
vállalkozások, projekttársaságok, köz- és 

9. „vállalkozások”: a fizetőképesség-
támogatási keret alkalmazásában 
vállalkozások, kkv-k, projekttársaságok, 
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magánszféra közötti partnerségek és egyéb 
jogi struktúrák.

köz- és magánszféra közötti partnerségek 
és egyéb jogi struktúrák.

Or. en

Módosítás 155
Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
(EU) 2015/1017 rendelet
3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a valamely tagállamban letelepedett 
és az Unióban működő vállalkozások 
fizetőképessége.

c) a valamely tagállamban letelepedett 
és tevékenységeik többségét az Unióban 
végrehajtó, adókijátszásban és 
adóelkerülésben részt nem vevő 
vállalkozások fizetőképessége.

Or. en

Módosítás 156
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
(EU) 2015/1017 rendelet
3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a valamely tagállamban letelepedett 
és az Unióban működő vállalkozások 
fizetőképessége.

c) a valamely tagállamban letelepedett 
és az Unióban működő vállalkozások 
fizetőképessége, különös tekintettel a kkv-
kra, amelyeknek a nyújtott támogatás 
legalább 50%-át kell képviselniük.

Or. en

Módosítás 157
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Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
a Renew képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
(EU) 2015/1017 rendelet
3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a valamely tagállamban letelepedett 
és az Unióban működő vállalkozások 
fizetőképessége.

c) a valamely tagállamban letelepedett 
és az Unióban működő olyan vállalkozások 
fizetőképessége, amelyeket hátrányosan 
érintett a Covid19-világjárvány.

Or. en

Módosítás 158
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
(EU) 2015/1017 rendelet
3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a valamely tagállamban letelepedett 
és az Unióban működő vállalkozások 
fizetőképessége.

c) a valamely tagállamban letelepedett 
és az Unióban működő vállalkozások 
fizetőképessége, különös tekintettel a kkv-
kra.

Or. en

Módosítás 159
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
(EU) 2015/1017 rendelet
4 cikk – 2 bekezdés – a pont – iv alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. az uniós garancia mellett 
végrehajtott műveletek árazása, amelynek 
összhangban kell lennie az EBB árazási 
politikájával; a fizetőképesség-támogatási 
keret esetében egyéb rendelkezések is 
elfogadhatók;

iv. az uniós garancia mellett 
végrehajtott műveletek árazása, amelynek 
összhangban kell lennie az EBB árazási 
politikájával;

Or. en

Módosítás 160
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)
(EU) 2015/1017 rendelet
4 cikk – 2 bekezdés – a pont – v alpont

Hatályos szöveg Módosítás

3a. A 4. cikk (2) bekezdése a) 
pontjának v. alpontja a következőképpen 
módosul:

„v. az EUSZ-hez és az EUMSZ-hez 
csatolt, az Európai Beruházási Bank 
alapokmányáról szóló 5. jegyzőkönyvnek 
és az EBB abban foglalt előjogainak 
sérelme nélkül az EBB által az ESBA-n 
keresztül biztosított finanszírozás 
kedvezményezettje által viselt, a 
művelethez kapcsolódó finanszírozási 
költségek csökkentéséhez való 
hozzájárulást lehető tevő eljárások, 
különösen az uniós garancia díjának 
modulálása, különösen olyan esetekben, 
ahol azért van rá szükség, mert a pénzpiaci 
stresszhelyzet megakadályozná egy 
életképes projekt megvalósítását, vagy ahol 
arra a beruházási platformok 
létrehozásának elősegítése vagy projektek 
támogatása céljából van szükség olyan 
ágazatokban vagy területeken, ahol jelentős 
piaci zavarok, illetve nem optimális 
beruházási feltételek tapasztalhatók, olyan 

„v. az EUSZ-hez és az EUMSZ-hez 
csatolt, az Európai Beruházási Bank 
alapokmányáról szóló 5. jegyzőkönyvnek 
és az EBB abban foglalt előjogainak 
sérelme nélkül az EBB által az ESBA-n 
keresztül biztosított finanszírozás 
kedvezményezettje által viselt, a 
művelethez kapcsolódó finanszírozási 
költségek csökkentéséhez való 
hozzájárulást lehető tevő eljárások, 
különösen az uniós garancia díjának 
modulálása, különösen olyan esetekben, 
ahol azért van rá szükség, mert a pénzpiaci 
stresszhelyzet megakadályozná egy 
életképes projekt megvalósítását, vagy ahol 
arra a beruházási platformok 
létrehozásának elősegítése vagy 
vállalkozások és projektek támogatása 
céljából van szükség olyan ágazatokban 
vagy területeken, ahol jelentős piaci 
zavarok, illetve nem optimális beruházási 
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mértékben, amely nem befolyásolja 
jelentősen a Garancialap feltöltéséhez 
szükséges finanszírozást;”

feltételek tapasztalhatók, olyan mértékben, 
amely nem befolyásolja jelentősen a 
Garancialap feltöltéséhez szükséges 
finanszírozást;”

Or. en

(02015R1017)

Módosítás 161
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
a Renew képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
(EU) 2015/1017 rendelet
5 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— a fizetőképesség-támogatási keret 
alapján alapoknak, különleges célú 
gazdasági egységeknek, beruházási 
platformoknak vagy egyéb 
mechanizmusoknak nyújtott támogatás.

— a fizetőképesség-támogatási keret 
alapján alapoknak, különleges célú 
gazdasági egységeknek, beruházási 
platformoknak vagy egyéb 
mechanizmusoknak nyújtott támogatás, 
gondolva különösen azokra, amelyek a 
Covid19-világjárvány által a 
legsúlyosabban érintett tagállamokban és 
ágazatokban segítik elő a beruházásokat.

Or. en

Módosítás 162
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
(EU) 2015/1017 rendelet
5 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— a fizetőképesség-támogatási keret — a fizetőképesség-támogatási keret 
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alapján alapoknak, különleges célú 
gazdasági egységeknek, beruházási 
platformoknak vagy egyéb 
mechanizmusoknak nyújtott támogatás.

alapján alapoknak, különleges célú 
gazdasági egységeknek, beruházási 
platformoknak vagy az EBB csoport vagy 
a nemzeti fejlesztési bankok és 
intézmények által létrehozott egyéb 
mechanizmusoknak nyújtott támogatás.

Or. en

Módosítás 163
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
a Renew képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)
(EU) 2015/1017 rendelet
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

4a. Az 5. cikk (2) bekezdésének első 
albekezdése a következőképpen módosul:

A II. mellékletben meghatározott 
beruházási irányelvekkel összhangban az 
irányítóbizottság az ágazatokat és az 
országokat illetően kiigazítja a projektek 
összetételét, a tagállami piaci feltételek és a 
beruházási környezet alakulásának 
folyamatos monitoringja alapján, annak 
érdekében, hogy segítsen orvosolni a piaci 
hiányosságokat és a nem megfelelő 
beruházási helyzeteket, ideértve a pénzügyi 
széttagoltságból eredő problémákat is. 
Ezen kiigazítás végrehajtásakor az 
irányítóbizottságnak kerülnie kell, hogy a 
szükségesnél kockázatosabb megközelítést 
alkalmazzon.

„A II. mellékletben meghatározott 
beruházási irányelvekkel összhangban az 
irányítóbizottság az ágazatokat és az 
országokat illetően kiigazítja a projektek 
összetételét, a tagállami piaci feltételek és a 
beruházási környezet alakulásának 
folyamatos monitoringja alapján, annak 
érdekében, hogy segítsen orvosolni a piaci 
hiányosságokat és a nem megfelelő 
beruházási helyzeteket, ideértve a pénzügyi 
széttagoltságból eredő problémákat is, 
valamint a fizetőképesség-támogatási 
keret céljából annak érdekében, hogy 
figyelembe vegye a Covid19-világjárvány 
elhúzódásának vagy újbóli kitörésének 
hatását. Ezen kiigazítás végrehajtásakor az 
irányítóbizottságnak kerülnie kell, hogy a 
szükségesnél kockázatosabb megközelítést 
alkalmazzon.”

Or. en

(32015R1017)
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Módosítás 164
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)
(EU) 2015/1017 rendelet
5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Az 5. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(2a) Az irányítóbizottság a 
fizetőképesség-támogatási keretet illetően 
kiigazítja a projektek összetételét annak 
biztosítása érdekében, hogy a zöld és a 
digitális transzformáció szempontjából 
nagy potenciállal rendelkező 
vállalkozások támogatása kapjon 
elsőbbséget.”

Or. en

Módosítás 165
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
(EU) 2015/1017 rendelet
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fizetőképesség-támogatási keretből 
azonban csak akkor nyújtható támogatás, 
ha a támogatás olyan vállalkozások javát 
szolgálja, amelyek az állami támogatási 
szabályok értelmében8 nem voltak nehéz 
helyzetben már 2019 végén, viszont azóta a 
Covid19-világjárvány okozta válság miatt 
jelentős fizetőképességi kockázatokkal 
szembesülnek;

„A fizetőképesség-támogatási keretből 
azonban csak akkor nyújtható támogatás, 
ha a támogatás olyan vállalkozások javát 
szolgálja, amelyek az állami támogatási 
szabályok értelmében8 nem voltak nehéz 
helyzetben már 2019 végén, viszont azóta a 
Covid19-világjárvány okozta válság miatt 
jelentős fizetőképességi kockázatokkal 
szembesülnek, azzal a feltétellel, hogy 
tőkeáttételük nem haladja meg 
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tőkeszintjük ötszörösét;
Ezen kívül a fizetőképesség-támogatási 
keretből csak olyan vállalatoknak 
nyújtható támogatás, amelyek:
a II. melléklet 6. szakaszának d) 
pontjában említett iránymutatásnak 
megfelelő terveket fogadnak el;
eleget tesznek az (EU) 2020/852 rendelet 
18. cikkében említett 
minimumbiztosítékoknak;
nem vesznek részt pénzmosásban, a 
terrorizmus finanszírozásában, 
adókikerülésben, adócsalásban vagy 
adókijátszásban, és jelenleg nem folyik 
ellenük nyomozás vagy büntetőeljárás 
ezek miatt; a 750 000 000 EUR-t 
meghaladó összevont forgalommal 
rendelkező társaságok ingyenesen 
jelentést készítenek és tesznek közzé, 
amely tartalmazza a 2013/89/EU európai 
irányelv 89. cikkének (1) bekezdésében 
említett információkat;
nem részei egy leányvállalatokkal 
rendelkező, reálgazdasági tevékenységet 
nem végző csoportnak egy olyan 
országban, amely a nem együttműködő 
országokat és területeket magába foglaló 
uniós listán szerepel;
nem fizetnek ki osztalékot és tartalékot, 
bónuszokat vagy nem vásárolnak vissza 
részvényeket azt követően legalább 2 évig, 
hogy az SSI alapján támogatásban 
részesülnek;

_________________ _________________
8 A Szerződés 107. és 108. cikke 
alkalmazásában bizonyos támogatási 
kategóriáknak a belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 
2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági 
rendelet 2. cikkének 18. pontjában szereplő 
meghatározás szerint (HL L 187., 
2014.6.26., 1. o.).

8 A Szerződés 107. és 108. cikke 
alkalmazásában bizonyos támogatási 
kategóriáknak a belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 
2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági 
rendelet 2. cikkének 18. pontjában szereplő 
meghatározás szerint (HL L 187., 
2014.6.26., 1. o.).

Or. en
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Módosítás 166
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
(EU) 2015/1017 rendelet
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fizetőképesség-támogatási keretből 
azonban csak akkor nyújtható támogatás, 
ha a támogatás olyan vállalkozások javát 
szolgálja, amelyek az állami támogatási 
szabályok értelmében8 nem voltak nehéz 
helyzetben már 2019 végén, viszont azóta a 
Covid19-világjárvány okozta válság miatt 
jelentős fizetőképességi kockázatokkal 
szembesülnek;

A fizetőképesség-támogatási keretből 
azonban csak akkor nyújtható támogatás, 
ha a támogatás olyan vállalkozások javát 
szolgálja, amelyek az állami támogatási 
szabályok értelmében8 nem voltak nehéz 
helyzetben már 2019 végén, viszont azóta a 
Covid19-világjárvány okozta válság miatt 
jelentős fizetőképességi kockázatokkal 
szembesülnek; A vállalkozásoknak kérésre 
képesnek kell lenniük azt bizonyítani, 
hogy 2019 végén üzleti modelljük 
életképes volt.

_________________ _________________
8 A Szerződés 107. és 108. cikke 
alkalmazásában bizonyos támogatási 
kategóriáknak a belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 
2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági 
rendelet 2. cikkének 18. pontjában szereplő 
meghatározás szerint (HL L 187., 
2014.6.26., 1. o.).

8 A Szerződés 107. és 108. cikke 
alkalmazásában bizonyos támogatási 
kategóriáknak a belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 
2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági 
rendelet 2. cikkének 18. pontjában szereplő 
meghatározás szerint (HL L 187., 
2014.6.26., 1. o.).

Or. en

Módosítás 167
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
(EU) 2015/1017 rendelet
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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A fizetőképesség-támogatási keretből 
azonban csak akkor nyújtható támogatás, 
ha a támogatás olyan vállalkozások javát 
szolgálja, amelyek az állami támogatási 
szabályok értelmében8 nem voltak nehéz 
helyzetben már 2019 végén, viszont azóta a 
Covid19-világjárvány okozta válság miatt 
jelentős fizetőképességi kockázatokkal 
szembesülnek;

A fizetőképesség-támogatási keretből 
azonban csak akkor nyújtható támogatás, 
ha a támogatás olyan vállalkozások javát 
szolgálja, amelyek hosszú távon 
pénzügyileg életképesek és az állami 
támogatási szabályok értelmében8 nem 
voltak nehéz helyzetben már 2019 végén, 
viszont azóta a Covid19-világjárvány 
okozta válság miatt jelentős 
fizetőképességi kockázatokkal 
szembesülnek;

_________________ _________________
8 A Szerződés 107. és 108. cikke 
alkalmazásában bizonyos támogatási 
kategóriáknak a belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 
2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági 
rendelet 2. cikkének 18. pontjában szereplő 
meghatározás szerint (HL L 187., 
2014.6.26., 1. o.).

8 A Szerződés 107. és 108. cikke 
alkalmazásában bizonyos támogatási 
kategóriáknak a belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 
2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági 
rendelet 2. cikkének 18. pontjában szereplő 
meghatározás szerint (HL L 187., 
2014.6.26., 1. o.).

Or. en

Módosítás 168
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
(EU) 2015/1017 rendelet
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fizetőképesség-támogatási keretből 
azonban csak akkor nyújtható támogatás, 
ha a támogatás olyan vállalkozások javát 
szolgálja, amelyek az állami támogatási 
szabályok értelmében8 nem voltak nehéz 
helyzetben már 2019 végén, viszont azóta a 
Covid19-világjárvány okozta válság miatt 
jelentős fizetőképességi kockázatokkal 
szembesülnek;

A fizetőképesség-támogatási keretből 
azonban csak akkor nyújtható támogatás, 
ha a támogatás olyan életképes 
vállalkozások javát szolgálja, amelyek az 
állami támogatási szabályok értelmében8 
nem voltak nehéz helyzetben már 2019 
végén, viszont azóta a Covid19-
világjárvány okozta válság miatt jelentős 
fizetőképességi kockázatokkal 
szembesülnek;

_________________ _________________
8 A Szerződés 107. és 108. cikke 8 A Szerződés 107. és 108. cikke 
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alkalmazásában bizonyos támogatási 
kategóriáknak a belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 
2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági 
rendelet 2. cikkének 18. pontjában szereplő 
meghatározás szerint (HL L 187., 
2014.6.26., 1. o.).

alkalmazásában bizonyos támogatási 
kategóriáknak a belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 
2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági 
rendelet 2. cikkének 18. pontjában szereplő 
meghatározás szerint (HL L 187., 
2014.6.26., 1. o.).

Or. en

Módosítás 169
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)
(EU) 2015/1017 rendelet
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A 6. cikk (1) bekezdésének a) 
pontja a következő albekezdéssel egészül 
ki:
„A Bizottság a fizetőképesség-támogatási 
keretre vonatkozó külön eredménytáblát 
dolgoz ki, hogy értékelési keretet 
biztosítson a fizetőképesség-támogatási 
keret alapján az EBB csoport vagy a 
nemzeti fejlesztési bankok és intézmények 
által létrehozott alapok, különleges célú 
gazdasági egységek, beruházási 
platformok vagy egyéb mechanizmusok 
számára a potenciális kedvezményezett 
vállalkozásoknak az e rendelet 7. cikke 
(12) bekezdése céljából, a fizetőképesség-
támogatási keret tekintetében történő 
minősítéséhez. Csak az összességében és 
az egyes konkrét szakaszok tekintetében is 
valamilyen minimális pontszámot elérő 
vállalkozások támogathatók az SSI 
keretében. Ez az eredménytábla a 
vállalkozások gazdasági életképességének 
és kilátásainak értékelésére használt 
standard pénzügyi rátákon és mutatókon 
túlmenően keretet biztosít különösen a II. 
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melléklet 6. szakaszának d) pontjában 
említett tervek értékeléséhez. Az 
eredménytáblát, amely eszközül szolgál a 
Beruházási Bizottság számára ahhoz, 
hogy elsőbbséggel kezelje az EU műveleti 
garanciáját, beleértve a fizetőképesség-
támogatási kerettel nyújtott támogatást az 
olyan vállalkozásokra vonatkozóan, 
amelyek magasabb pontszámot és 
hozzáadott értéket mutatnak, nyilvánosan 
elérhetővé kell tenni egy projekt aláírását 
követően. A közzététel nem foglalhat 
magában gazdasági szempontból érzékeny 
információkat. A fizetőképesség-
támogatási keret alapján az EBB csoport 
vagy a nemzeti fejlesztési bankok és 
intézmények által létrehozott alapok, 
különleges célú gazdasági egységek, 
beruházási platformok vagy egyéb 
mechanizmusok általános szabályként 
kvázisajáttőke-eszközöket biztosítanak 
azon vállalkozások számára, amelyek a 
vállalkozás pénzügyi életképességének és 
kilátásainak az értékelésére használt 
mutatókat illetően a minimumküszöb 
felett közepes vagy alacsony pontszámot 
érnek el. A támogatást arra a 
kötelezettségre figyelemmel biztosítják a 
vállalkozásoknak, hogy a 2013/34/EU 
irányelv 29a. cikke alapján nem pénzügyi 
információkat kell közzétenniük, olyan 
árak és feltételek mellett, amelyek nem 
biztosítanak előnyt a vállalkozás számára, 
rendes saját tőke formájában.”

Or. en

Módosítás 170
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)
(EU) 2015/1017 rendelet
6 cikk – 1 bekezdés – b pont

Hatályos szöveg Módosítás
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5a. A 6. cikk (1) bekezdésének b pontja 
a következőképpen módosul:

b) összhangban vannak az uniós 
szakpolitikákkal, többek között az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre, a minőségi munkahelyek 
teremtésére, valamint a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézióra vonatkozó 
célkitűzéssel;

b) összhangban vannak az uniós 
szakpolitikákkal, többek között az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre, a minőségi munkahelyek 
teremtésére, a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézióra, valamint a zöld és 
digitális transzformációra vonatkozó 
célkitűzéssel;

Or. en

Módosítás 171
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
(EU) 2015/1017 rendelet
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés ellenére, a pénzügyi 
közvetítők által végzett részműveletek a 
fizetőképesség-támogatási keretbe tartozó 
finanszírozási és beruházási műveletek 
tekintetében egy minimális méretre 
korlátozhatók.

(3) A vállalkozások számára csak a 
Covid19-válsággal összefüggő számviteli 
veszteségek várható összegének az erejéig 
nyújtható támogatás.

Or. en

Módosítás 172
Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
(EU) 2015/1017 rendelet
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés ellenére, a pénzügyi (3) A (2) bekezdés ellenére, a pénzügyi 
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közvetítők által végzett részműveletek a 
fizetőképesség-támogatási keretbe tartozó 
finanszírozási és beruházási műveletek 
tekintetében egy minimális méretre 
korlátozhatók.

közvetítők által végzett részműveleteket a 
fizetőképesség-támogatási keretbe tartozó 
finanszírozási és beruházási műveletek 
tekintetében egy minimális méretre kell 
korlátozni.

Or. en

Módosítás 173
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 a pont (új)
(EU) 2015/1017 rendelet
7 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

Hatályos szöveg Módosítás

7a. A 7. cikk (2) bekezdése a 
következőképpen módosul:

(2) Az ESBA-megállapodásban elő kell 
írni, hogy az ESBA-t irányítóbizottság 
irányítja, amely a 9. cikk (2) bekezdésében 
foglalt általános célkitűzésekkel 
összhangban, az uniós garancia 
igénybevételének céljából meghatározza:

„(2) Az ESBA-megállapodásban elő kell 
írni, hogy az ESBA-t egy nemi 
szempontból kiegyensúlyozott összetételű 
irányítóbizottság irányítja, amely a 9. cikk 
(2) bekezdésében foglalt általános 
célkitűzésekkel összhangban, az uniós 
garancia igénybevételének céljából 
meghatározza:”

Or. en

Módosítás 174
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
a Renew képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 a pont (új)
(EU) 2015/1017 rendelet
7 cikk – 7 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás
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7a. A 7. cikk (7) bekezdése a 
következőképpen módosul:

Az ESBA-megállapodásban elő kell írni, 
hogy az ESBA keretében beruházási 
bizottságot kell létrehozni, amelynek 
feladata az ESBA beruházási politikájával 
összhangban a potenciális projektek 
vizsgálata, valamint az EBB-műveletek 
uniós garancia révén történő 
támogatásának jóváhagyása az olyan 
projektek tekintetében, amelyek 
megfelelnek a 6. és a 9. cikkben 
meghatározott követelményeknek, tekintet 
nélkül a szóban forgó projektek 8. cikk 
szerinti földrajzi elhelyezkedésére. Ezen 
túlmenően a beruházási bizottság az 
illetékes szerv a beruházási platformokkal 
és nemzeti fejlesztési bankokkal vagy 
intézményekkel végrehajtott műveletek 
jóváhagyása tekintetében is.

„Az ESBA-megállapodásban elő kell írni, 
hogy az ESBA keretében beruházási 
bizottságot kell létrehozni, amelynek 
feladata az ESBA beruházási politikájával 
összhangban a potenciális projektek 
vizsgálata, valamint az EBB-műveletek 
uniós garancia révén történő 
támogatásának jóváhagyása az olyan 
projektek tekintetében, amelyek 
megfelelnek a 6. és a 9. cikkben 
meghatározott követelményeknek, tekintet 
nélkül a szóban forgó projektek 8. cikk 
szerinti földrajzi elhelyezkedésére, az 
fizetőképesség-támogatási keret 
projektjeinek kivételével, amelyek 
esetében a földrajzi elhelyezkedés a 
vizsgálandó lényeges tényezők egyike. 
Ezen túlmenően a beruházási bizottság az 
illetékes szerv a beruházási platformokkal 
és nemzeti fejlesztési bankokkal vagy 
intézményekkel végrehajtott műveletek 
jóváhagyása tekintetében is.”

Or. en

(32015R1017)

Módosítás 175
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 a pont (új)
(EU) 2015/1017 rendelet
7 cikk – 8 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. A 7. cikk (8) bekezdése az első 
albekezdés után a következő albekezdéssel 
egészül ki:
„Ha a beruházási bizottság meghatározott 
elemzést és szakértelmet igényel, azt egy 
külön e célra szolgáló albizottság segíti; 
miután e rendelet hatályba lépett, létre 
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kell hozni egy fizetőképesség-támogatással 
foglalkozó albizottságot.”

Or. en

Módosítás 176
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 b pont (új)
(EU) 2015/1017 rendelet
7 cikk – 8 bekezdés – 3 albekezdés – i pont

Hatályos szöveg Módosítás

7b. A 7. cikk (8) bekezdése harmadik 
albekezdésének i. pontja helyébe a 
következőképpen módosul:

i. kulturális és kreatív ágazatok; „i. kulturális és kreatív ágazatok, 
beleértve a ruha- és divatipart is;”

Or. en

Módosítás 177
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
a Renew képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 a pont (új)
(EU) 2015/1017 rendelet
7 cikk – 8 bekezdés – 3 albekezdés – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. A 7. cikk (8) bekezdésének 
harmadik albekezdése a következő ponttal 
egészül ki:
„1a) turizmus és vendéglátás;”

Or. en
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Módosítás 178
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 d pont (új)
(EU) 2015/1017 rendelet
7 cikk – 14 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

7d. A 7. cikk (14) bekezdésének első 
albekezdése a következőképpen módosul:

(14) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 23. cikk (1)–(3) és (5) 
bekezdésének megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el e rendelet olyan, mutatókat 
tartalmazó eredménytáblával történő 
kiegészítése érdekében, amelynek 
alkalmazásával a beruházási bizottságnak 
biztosítania kell az uniós garancia 
lehetséges vagy tényleges 
igénybevételének független és átlátható 
értékelését. E felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat az EBB-vel folytatott szoros 
párbeszéd keretében kell előkészíteni.

„(14) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 23. cikk (1)–(3) és (5) 
bekezdésének megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el e rendelet olyan, mutatókat 
tartalmazó eredménytáblával történő 
kiegészítése érdekében, amelynek 
alkalmazásával a beruházási bizottságnak 
biztosítania kell az uniós garancia 
lehetséges vagy tényleges 
igénybevételének független és átlátható 
értékelését, valamint részletesebben meg 
kell határoznia a 6. cikk (1a) 
bekezdésében említett eredménytáblát. E 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat az 
EBB-vel folytatott szoros párbeszéd 
keretében kell előkészíteni.”

Or. en

(02015R1017)

Módosítás 179
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
a Renew képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont
(EU) 2015/1017 rendelet
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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Az első bekezdés ellenére csak a valamely 
tagállamban letelepedett és az Unióban 
működő vállalkozások támogathatók a 
fizetőképesség-támogatási kerethez tartozó 
finanszírozási és beruházási műveletekkel.

Az első bekezdés ellenére csak a valamely 
tagállamban letelepedett és az Unióban 
működő vállalkozások támogathatók a 
fizetőképesség-támogatási kerethez tartozó 
finanszírozási és beruházási műveletekkel. 
Az irányítóbizottság az alkalmazandó 
közrendi vagy biztonsági szempontok 
fényében meghatározza a támogatásban 
részesülő vállalkozás végső ellenőrzésével 
kapcsolatban szükséges követelményeket.

Or. en

Módosítás 180
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont
(EU) 2015/1017 rendelet
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első bekezdés ellenére csak a valamely 
tagállamban letelepedett és az Unióban 
működő vállalkozások támogathatók a 
fizetőképesség-támogatási kerethez tartozó 
finanszírozási és beruházási műveletekkel.

Az első bekezdés ellenére csak a valamely 
tagállamban letelepedett és 
tevékenységeiket többségében az Unióban 
kifejtő vállalkozások támogathatók a 
fizetőképesség-támogatási kerethez tartozó 
finanszírozási és beruházási műveletekkel.

Or. en

Módosítás 181
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont
(EU) 2015/1017 rendelet
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első bekezdés ellenére csak a valamely 
tagállamban letelepedett és az Unióban 

Az első bekezdés ellenére csak a valamely 
tagállamban letelepedett és az Unióban 
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működő vállalkozások támogathatók a 
fizetőképesség-támogatási kerethez tartozó 
finanszírozási és beruházási műveletekkel.

működő, a 6. cikk feltételeinek megfelelő 
vállalkozások támogathatók a 
fizetőképesség-támogatási kerethez tartozó 
finanszírozási és beruházási műveletekkel.

Or. en

Módosítás 182
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
(EU) 2015/1017 rendelet
9 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés – bevezető mondat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. A 9. cikk (2) bekezdése harmadik 
albekezdésének bevezető mondata a 
következőképpen módosul:

törölve

„Az érintett műveleteknek összhangban 
kell lenniük az uniós szakpolitikákkal, 
beleértve az európai zöld megállapodást9 
és az Európa digitális jövőjének 
megtervezésére irányuló stratégiát10, 
valamint támogatniuk kell a Covid19-
világjárványt követő inkluzív és 
szimmetrikus helyreállítást, továbbá a 
következő általános célok valamelyikét 
kell támogatniuk:”
_________________
9 COM(2019)0640
10 COM(2019)0067

Or. en

Módosítás 183
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
(EU) 2015/1017 rendelet
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9 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érintett műveleteknek összhangban kell 
lenniük az uniós szakpolitikákkal, 
beleértve az európai zöld megállapodást9 és 
az Európa digitális jövőjének 
megtervezésére irányuló stratégiát10, 
valamint támogatniuk kell a Covid19-
világjárványt követő inkluzív és 
szimmetrikus helyreállítást, továbbá a 
következő általános célok valamelyikét 
kell támogatniuk:

Az érintett műveleteknek összhangban kell 
lenniük az uniós szakpolitikákkal és 
célkitűzésekkel, beleértve az európai zöld 
megállapodást9, a fenntartható fejlődési 
célokat, a Párizsi Megállapodást, a 
jelentős károkozás elkerülésének elvét, a 
szociális jogok európai pillérét, a 
karbonsemleges gazdaságra való, 
legkésőbb 2050-ig történő méltányos 
átállást, az új európai iparstratégiát9a és 
az Európa digitális jövőjének 
megtervezésére irányuló stratégiát10, 
valamint támogatniuk kell a Covid19-
világjárványt követő inkluzív és 
szimmetrikus helyreállítást, továbbá a 
következő általános célok valamelyikét 
kell támogatniuk:

_________________ _________________
9 COM(2020)0640 9 COM(2020)0640

9a COM(2020) 102 final.
10 COM(2019) 67. 10 COM(2019) 67.

Or. en

Módosítás 184
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
(EU) 2015/1017 rendelet
9 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érintett műveleteknek összhangban kell 
lenniük az uniós szakpolitikákkal, 
beleértve az európai zöld megállapodást9 és 
az Európa digitális jövőjének 
megtervezésére irányuló stratégiát10, 
valamint támogatniuk kell a Covid19-

Az érintett műveleteknek összhangban kell 
lenniük az uniós szakpolitikákkal, 
célkitűzésekkel és 
kötelezettségvállalásokkal, különösen [a 
klímasemlegesség elérését célzó keret 
létrehozásáról szóló (EU) 2020/XXX 
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világjárványt követő inkluzív és 
szimmetrikus helyreállítást, továbbá a 
következő általános célok valamelyikét 
kell támogatniuk:

rendeletben („az európai klímarendelet”)] 
foglalt uniós klímacélokkal, beleértve az 
európai zöld megállapodást9 és az Európa 
digitális jövőjének megtervezésére irányuló 
stratégiát10, valamint támogatniuk kell a 
Covid19-világjárványt követő inkluzív és 
szimmetrikus helyreállítást, továbbá a 
következő általános célok valamelyikét 
kell támogatniuk:

_________________ _________________
9 COM(2019) 640. 9 COM(2019) 640.
10 COM(2020) 67. 10 COM(2020) 67.

Or. en

Módosítás 185
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
(EU) 2015/1017 rendelet
9 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érintett műveleteknek összhangban kell 
lenniük az uniós szakpolitikákkal, 
beleértve az európai zöld megállapodást9 és 
az Európa digitális jövőjének 
megtervezésére irányuló stratégiát10, 
valamint támogatniuk kell a Covid19-
világjárványt követő inkluzív és 
szimmetrikus helyreállítást, továbbá a 
következő általános célok valamelyikét 
kell támogatniuk:

Az érintett műveleteknek összhangban kell 
lenniük az uniós szakpolitikákkal, 
beleértve az európai zöld megállapodást9, 
az Európa digitális jövőjének 
megtervezésére irányuló stratégiát10, a 
fenntartható és digitális Európára 
irányuló kkv-stratégiát és a zöld és 
digitális Európára irányuló új ipari 
stratégiát, valamint támogatniuk kell a 
Covid19-világjárványt követő inkluzív és 
szimmetrikus helyreállítást, továbbá a 
következő általános célok valamelyikét 
kell támogatniuk:

_________________ _________________
9 COM(2019) 640. 9 COM(2019) 640.
10 COM(2020) 67. 10 COM(2020) 67.

Or. en
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Módosítás 186
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
(EU) 2015/1017 rendelet
9 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érintett műveleteknek összhangban kell 
lenniük az uniós szakpolitikákkal, 
beleértve az európai zöld megállapodást9 és 
az Európa digitális jövőjének 
megtervezésére irányuló stratégiát10, 
valamint támogatniuk kell a Covid19-
világjárványt követő inkluzív és 
szimmetrikus helyreállítást, továbbá a 
következő általános célok valamelyikét 
kell támogatniuk:

Az érintett műveleteknek összhangban kell 
lenniük az uniós szakpolitikákkal, 
beleértve az európai zöld megállapodást9, a 
szociális jogok európai pillérét és az 
Európa digitális jövőjének megtervezésére 
irányuló stratégiát10, valamint támogatniuk 
kell a Covid19-világjárványt követő 
inkluzív és szimmetrikus helyreállítást, 
továbbá a következő általános célok 
valamelyikét kell támogatniuk:

_________________ _________________
9 COM(2019) 640. 9 COM(2019) 640.
10 COM(2020) 67. 10 COM(2020) 67.

Or. en

Módosítás 187
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 a pont (új)
(EU) 2015/1017 rendelet
9 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés – b pont – bevezető rész

Hatályos szöveg Módosítás

10a. A 9. cikk (2) bekezdésének 
harmadik albekezdésében a b) pont 
bevezető része a következőképpen 
módosul:

b) az energetikai ágazat fejlesztése az 
energiaunió prioritásaival, többek között az 
energiaellátás biztonságával és a 2020-as, 

„b) az energetikai ágazat fejlesztése az 
energiaunió prioritásaival, többek között az 
energiaellátás biztonságával és a 2020-as, 



PE655.933v01-00 88/146 AM\1211825HU.docx

HU

2030-as és 2050-es éghajlat- és 
energiapolitikai keretekkel összhangban, 
különösen a következők révén:

2030-as és 2050-es éghajlat- és 
energiapolitikai keretekkel, a Zöld New 
Deallel és az EBB energiahitel-nyújtási 
politikájával összhangban, különösen a 
következők révén:”

Or. en

Módosítás 188
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 a pont (új)
(EU) 2015/1017 rendelet
9 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés – c pont – bevezető rész

Hatályos szöveg Módosítás

10a. A 9. cikk (2) bekezdésének 
harmadik albekezdésében a c) pont 
bevezető része a következőképpen 
módosul:

c) a közlekedési infrastruktúrák, valamint a 
közlekedést szolgáló berendezések és 
innovatív technológiák fejlesztése, 
különösen a következők révén:

„c) a közlekedési infrastruktúrák, 
valamint a közlekedést szolgáló 
berendezések és innovatív technológiák 
fejlesztése, továbbá a közlekedési ágazat 
klímasemlegességre törekvő átalakítása, 
különösen a következők révén:”

Or. en

Módosítás 189
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
a Renew képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 a pont (új)
(EU) 2015/1017 rendelet
9 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés – g pont – ii alpont

Hatályos szöveg Módosítás

10a. A 9. cikk (2) bekezdésének 
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harmadik albekezdésében a g) pont vi. 
alpontja a következőképpen módosul:

vi. turizmus; „vi. turizmus és vendéglátás;”

Or. en

(32015R1017)

Módosítás 190
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
(EU) 2015/1017 rendelet
9 cikk – 2 a bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) arra törekszik, hogy az 
infrastruktúra és innováció keretből 
nyújtott ESBA-finanszírozás legalább 
40%-a olyan projektösszetevőket 
támogasson, amelyek hozzájárulnak az 
éghajlat-politikához, az Egyesült Nemzetek 
Éghajlatváltozási Keretegyezménye 
Feleinek 21. Konferenciája (a 
továbbiakban: COP21) keretében tett 
vállalásoknak megfelelően. A kkv-knak és 
a kis méretű közepes piaci tőkeértékű 
vállalatoknak nyújtott ESBA-finanszírozást 
ebbe nem kell beszámítani. Az EBB a saját 
nemzetközileg elfogadott módszerével 
állapítja meg az éghajlat-politikához 
hozzájáruló említett projektösszetevőket 
vagy költségrészesedéseket;

a) arra törekszik, hogy egy későbbi 
szakaszban meghatározza az infrastruktúra 
és innováció keretből nyújtott ESBA-
finanszírozás egyelőre nehezen 
számszerűsíthető, észszerű 
százalékarányát, amely olyan 
projektösszetevőket támogat, amelyek 
hozzájárulnak az éghajlat-politikához, az 
Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási 
Keretegyezménye Feleinek 21. 
Konferenciája (a továbbiakban: COP21) 
keretében tett vállalásoknak megfelelően. 
A kkv-knak és a kis méretű közepes piaci 
tőkeértékű vállalatoknak nyújtott ESBA-
finanszírozást ebbe nem kell beszámítani. 
Az EBB a saját nemzetközileg elfogadott 
módszerével állapítja meg az éghajlat-
politikához hozzájáruló említett 
projektösszetevőket vagy 
költségrészesedéseket;

Or. en

Módosítás 191
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
(EU) 2015/1017 rendelet
9 cikk – 2 a bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) arra törekszik, hogy az 
infrastruktúra és innováció keretből 
nyújtott ESBA-finanszírozás legalább 
40%-a olyan projektösszetevőket 
támogasson, amelyek hozzájárulnak az 
éghajlat-politikához, az Egyesült Nemzetek 
Éghajlatváltozási Keretegyezménye 
Feleinek 21. Konferenciája (a 
továbbiakban: COP21) keretében tett 
vállalásoknak megfelelően. A kkv-knak és 
a kis méretű közepes piaci tőkeértékű 
vállalatoknak nyújtott ESBA-finanszírozást 
ebbe nem kell beszámítani. Az EBB a saját 
nemzetközileg elfogadott módszerével 
állapítja meg az éghajlat-politikához 
hozzájáruló említett projektösszetevőket 
vagy költségrészesedéseket;

a) arra törekszik, hogy az 
infrastruktúra és innováció keretből 
nyújtott ESBA-finanszírozás legalább 
40%-a olyan projektösszetevőket 
támogasson, amelyek hozzájárulnak az 
éghajlat-politikához, az európai zöld 
megállapodásnak, a Párizsi 
Megállapodásnak és a jelentős károkozás 
elkerülése elvének megfelelően. A kkv-
knak és a kis méretű közepes piaci 
tőkeértékű vállalatoknak nyújtott ESBA-
finanszírozást ebbe nem kell beszámítani. 
Az EBB a saját nemzetközileg elfogadott 
módszerével állapítja meg az éghajlat-
politikához hozzájáruló említett 
projektösszetevőket vagy 
költségrészesedéseket;

Or. en

Módosítás 192
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
(EU) 2015/1017 rendelet
9 cikk – 2 a bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) arra törekszik, hogy az 
infrastruktúra és innováció keretből 
nyújtott ESBA-finanszírozás legalább 
40%-a olyan projektösszetevőket 
támogasson, amelyek hozzájárulnak az 
éghajlat-politikához, az Egyesült Nemzetek 
Éghajlatváltozási Keretegyezménye 
Feleinek 21. Konferenciája (a 

a) arra törekszik, hogy az 
infrastruktúra és innováció keretből 
nyújtott ESBA-finanszírozás legalább 
80%-a olyan projektösszetevőket 
támogasson, amelyek hozzájárulnak az 
éghajlat-politikához, az Egyesült Nemzetek 
Éghajlatváltozási Keretegyezménye 
Feleinek 21. Konferenciája (a 
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továbbiakban: COP21) keretében tett 
vállalásoknak megfelelően. A kkv-knak és 
a kis méretű közepes piaci tőkeértékű 
vállalatoknak nyújtott ESBA-finanszírozást 
ebbe nem kell beszámítani. Az EBB a saját 
nemzetközileg elfogadott módszerével 
állapítja meg az éghajlat-politikához 
hozzájáruló említett projektösszetevőket 
vagy költségrészesedéseket;

továbbiakban: COP21) keretében tett 
vállalásoknak megfelelően. A kkv-knak és 
a kis méretű közepes piaci tőkeértékű 
vállalatoknak nyújtott ESBA-finanszírozást 
ebbe nem kell beszámítani. Az EBB a saját 
nemzetközileg elfogadott módszerével 
állapítja meg az éghajlat-politikához 
hozzájáruló említett projektösszetevőket 
vagy költségrészesedéseket;

Or. en

Módosítás 193
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
(EU) 2015/1017 rendelet
9 cikk – 2 a bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) biztosítja, hogy a fizetőképesség-
támogatási keretből nyújtott ESBA-
finanszírozás nagyobb részét a Covid19-
világjárvány által gazdaságilag leginkább 
sújtott tagállamok és ágazatok támogatható 
vállalkozásainak támogatására használják 
fel;

b) biztosítja, hogy a fizetőképesség-
támogatási keretből nyújtott ESBA-
finanszírozás nagyobb részét a Covid19-
világjárvány által gazdaságilag leginkább 
sújtott tagállamok és ágazatok támogatható 
vállalkozásainak támogatására használják 
fel, a támogatás tagállamok közötti 
kiegyensúlyozott földrajzi elosztásának 
biztosítása mellett. Az irányítóbizottság 
rendszeresen nyomon követi a támogatás 
földrajzi és ágazati lefedettségét, és 
szükség esetén a II. melléklet 8. 
szakaszának b) pontjával összhangban 
aktualizálja a diverzifikációs és 
koncentrációs határértékeket;

Or. en

Módosítás 194
Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
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(EU) 2015/1017 rendelet
9 cikk – 2 a bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) biztosítja, hogy a fizetőképesség-
támogatási keretből nyújtott ESBA-
finanszírozás nagyobb részét a Covid19-
világjárvány által gazdaságilag leginkább 
sújtott tagállamok és ágazatok támogatható 
vállalkozásainak támogatására használják 
fel;

b) biztosítja, hogy a fizetőképesség-
támogatási keretből nyújtott ESBA-
finanszírozás nagyobb részét a Covid19-
világjárvány által gazdaságilag leginkább 
sújtott tagállamok és ágazatok támogatható 
vállalkozásainak támogatására használják 
fel, amelyek vállalják, hogy az érintett 
időszak alatt nem folyamodnak 
elbocsátásokhoz és lemondanak az 
osztalékok kifizetéséről;

Or. fr

Módosítás 195
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
(EU) 2015/1017 rendelet
9 cikk – 2 a bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) biztosítja, hogy a fizetőképesség-
támogatási keretből nyújtott ESBA-
finanszírozás nagyobb részét a Covid19-
világjárvány által gazdaságilag leginkább 
sújtott tagállamok és ágazatok támogatható 
vállalkozásainak támogatására használják 
fel;

b) biztosítja, hogy a fizetőképesség-
támogatási keretből nyújtott ESBA-
finanszírozás nagyobb részét a Covid19-
világjárvány által gazdaságilag leginkább 
sújtott tagállamok és ágazatok támogatható 
vállalkozásainak, különösen a kkv-k 
támogatására használják fel;

Or. en

Módosítás 196
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
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(EU) 2015/1017 rendelet
9 cikk – 2 a bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. A 9. cikk (2a) bekezdése a 
következő új ba) ponttal egészül ki:
ba) gondoskodik arról, hogy a 
fizetőképesség-támogatási keretből 
nyújtott finanszírozást legalább 50%-ban 
olyan tevékenységek támogatására 
fordítsák, amelyek a taxonómiai rendelet 
szerint környezetvédelmi szempontból 
fenntarthatónak minősülnek;

Or. en

Módosítás 197
Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
(EU) 2015/1017 rendelet
9 cikk – 2 a bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) biztosítja, hogy a fizetőképesség-
támogatási keretből nyújtott ESBA-
finanszírozás nagyobb részét az olyan 
tagállamokban lévő támogatható 
vállalkozások támogatására használják fel, 
ahol az állami fizetőképességi támogatás 
korlátozottabb mértékben áll 
rendelkezésre.

c) biztosítja, hogy a fizetőképesség-
támogatási keretből nyújtott ESBA-
finanszírozás nagyobb részét az olyan 
tagállamokban lévő támogatható 
vállalkozások támogatására használják fel, 
ahol az állami fizetőképességi támogatás 
korlátozottabb mértékben áll 
rendelkezésre. Az eszköz sem közvetlen, 
sem közvetett módon nem támogatja a 
fosszilis energiahordozókat magukban 
foglaló projekteket.

Or. fr

Módosítás 198
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
(EU) 2015/1017 rendelet
9 cikk – 2 a bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) biztosítja, hogy a fizetőképesség-
támogatási keretből nyújtott ESBA-
finanszírozás nagyobb részét az olyan 
tagállamokban lévő támogatható 
vállalkozások támogatására használják fel, 
ahol az állami fizetőképességi támogatás 
korlátozottabb mértékben áll 
rendelkezésre.

c) biztosítja, hogy a fizetőképesség-
támogatási keretből nyújtott ESBA-
finanszírozás nagyobb részét az olyan 
tagállamokban és ágazatokban lévő 
támogatható vállalkozások támogatására 
használják fel, ahol az állami 
fizetőképességi támogatás és a piaci 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
lehetősége korlátozottabb.

Or. en

Módosítás 199
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
(EU) 2015/1017 rendelet
9 cikk – 2 a bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) biztosítja, hogy a fizetőképesség-
támogatási keretből nyújtott ESBA-
finanszírozás nagyobb részét az olyan 
tagállamokban lévő támogatható 
vállalkozások támogatására használják fel, 
ahol az állami fizetőképességi támogatás 
korlátozottabb mértékben áll 
rendelkezésre.

c) biztosítja, hogy a fizetőképesség-
támogatási keretből nyújtott ESBA-
finanszírozás nagyobb részét az olyan 
tagállamokban lévő támogatható 
vállalkozások, különösen a kkv-k 
támogatására használják fel, ahol az állami 
fizetőképességi támogatás korlátozottabb 
mértékben áll rendelkezésre.

Or. en

Módosítás 200
Frances Fitzgerald
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
(EU) 2015/1017 rendelet
9 cikk – 2 a bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) biztosítja, hogy a fizetőképesség-
támogatási keretből nyújtott ESBA-
finanszírozás nagyobb részét az olyan 
tagállamokban lévő támogatható 
vállalkozások támogatására használják fel, 
ahol az állami fizetőképességi támogatás 
korlátozottabb mértékben áll 
rendelkezésre.

c) biztosítja, hogy a fizetőképesség-
támogatási keretből nyújtott ESBA-
finanszírozás nagyobb részét az olyan 
tagállamokban lévő támogatható 
vállalkozások, különösen a kkv-k 
támogatására használják fel, ahol az állami 
fizetőképességi támogatás korlátozottabb 
mértékben áll rendelkezésre.

Or. en

Módosítás 201
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 b pont (új)
(EU) 2015/1017 rendelet
9 cikk – 2 a bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12b. A 9. cikk (2a) bekezdése a 
következő új ca) ponttal egészül ki:
„ca) biztosítja, hogy a tagállamok és 
vállalatok, különösen a kkv-k technikai 
segítségnyújtásban részesüljenek, hogy 
megkönnyítse a Fizetőképesség-
támogatási Eszközből származó források 
széles körű elosztását és abszorpcióját, az 
ESBA alapján létező eszközök, például az 
Európai Beruházási Tanácsadó Platform 
(EIAH) igénybevételével;”

Or. en

Módosítás 202
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Nicolae Ştefănuță

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 b pont (új)
(EU) 2015/1017 rendelet
9 cikk – 2 a bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12b. A 9. cikk (2a) bekezdése a 
következő új ca) ponttal egészül ki:
„ca) biztosítja, hogy a fizetőképesség-
támogatási keretből nyújtott ESBA-
finanszírozás nagyobb részét a 
szimmetrikusabb helyreállítás biztosítása 
érdekében az olyan tagállamokban lévő 
vállalkozások támogatására használják 
fel, ahol az állami támogatás a Covid19-
világjárvány kezdete óta korlátozottabb.”

Or. en

Módosítás 203
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 b pont (új)
(EU) 2015/1017 rendelet
9 cikk – 2 a bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12b. A 9. cikk (2a) bekezdése a 
következő új ca) ponttal egészül ki:
„ca) biztosítja, hogy a fizetőképesség-
támogatási keretből nyújtott az ESBA-
finanszírozás legalább 70%-át az 
2003/361/EK uniós ajánlás 
fogalommeghatározásának megfelelő, 
támogatható kis- és középvállalatok (kkv-
k) támogatására fordítsák.”

Or. en
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Módosítás 204
Nicolae Ştefănuță

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 c pont (új)
(EU) 2015/1017 rendelet
9 cikk – 2 a bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12c. A 9. cikk (2a) bekezdése a 
következő új cb) ponttal egészül ki:
„cb) biztosítja, hogy a fizetőképesség-
támogatási keretből nyújtott ESBA-
finanszírozás nagyobb részét a 
munkahelyek biztosítására, a piaci 
koncentráció elkerülésére és a 
vállalkozások növekedési pályára 
állítására használják fel, összhangban az 
európai zöld megállapodással, az új 
európai iparstratégiával és az Európa 
digitális jövőjének megtervezésére 
irányuló stratégiával.”

Or. en

Módosítás 205
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 c pont (új)
(EU) 2015/1017 rendelet
9 cikk – 2 a bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12c. A 9. cikk (2a) bekezdése a 
következő új cb) ponttal egészül ki:
„cb) biztosítja, hogy a fizetőképesség-
támogatási keretből nyújtott ESBA-
finanszírozást olyan támogatható 
vállalkozások támogatására használják 
fel, amelyek célja, hogy hozzájáruljanak 
az éghajlattal és az energiával kapcsolatos 
célokhoz azokban a tagállamokban, 
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amelyek kötelezettséget vállaltak, és 
legkésőbb 2040-re megvalósítják a 
klímasemlegesség célkitűzését.”

Or. en

Módosítás 206
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
(EU) 2015/1017 rendelet
9 cikk – 2 a bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányítóbizottság szükség esetén 
részletes iránymutatást nyújt az a)–c) 
ponttal kapcsolatban.”

Az irányítóbizottság szükség esetén 
részletes iránymutatást nyújt az a)–c) 
ponttal kapcsolatban.” Az Unió éghajlati 
céljainak elérésével összeegyeztethetetlen 
finanszírozási és beruházási műveletek 
nem részesülhetnek támogatásban e 
rendelet alapján.

Or. en

Módosítás 207
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 14 a pont (új)
(EU) 2015/1017 rendelet
9 cikk – 7 a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. A 9. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(7a) Az ESBA-finanszírozásban 
részesülő kedvezményezettek nem 
teljesítenek osztalékkifizetéseket, és nem 
vásárolnak vissza részvényeket. Az ESBA-
finanszírozásban részesülő 
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kedvezményezett vezetőségi tagjainak 
díjazása nem haladhatja meg az említett 
tagok 2019. december 31-i díjazásának 
rögzített részét. Azon személyek esetében, 
akik az ESBA-finanszírozás odaítélésekor 
vagy azt követően válnak vezetőségi taggá, 
az alkalmazandó felső korlát a vezetőség 
bármely tagjának 2019. december 31-i 
legalacsonyabb rögzített díjazása. 
Bónuszok, illetve más változó vagy 
hasonló díjazási elemek semmilyen 
körülmények között sem fizethetők.”

Or. en

Módosítás 208
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 14 a pont (új)
(EU) 2015/1017 rendelet
9 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. A 9. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(7a) Az ESBA-finanszírozásban 
részesülő kedvezményezettek nem 
teljesítenek osztalékkifizetéseket, nem 
kötelező kamatszelvény-kifizetéseket, és 
nem vásárolnak vissza részvényeket a 
garancia időtartama alatt. Az ESBA-
finanszírozásban részesülő 
kedvezményezett vezetőségi tagjainak 
díjazása nem haladhatja meg az említett 
tagok 2019. december 31-i díjazásának 
rögzített részét. Azon személyek esetében, 
akik az ESBA-finanszírozás odaítélésekor 
vagy azt követően válnak vezetőségi taggá, 
az alkalmazandó felső korlát a vezetőség 
bármely tagjának 2019. december 31-i 
legalacsonyabb rögzített díjazása. 
Bónuszok, illetve más változó vagy 
hasonló díjazási elemek semmilyen 
körülmények között sem fizethetők.”



PE655.933v01-00 100/146 AM\1211825HU.docx

HU

Or. en

Módosítás 209
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 14 a pont (új)
(EU) 2015/1017 rendelet
9 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. A 9. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(7a) Az ESBA-finanszírozásban 
részesülő kedvezményezettek nem 
fizethetnek osztalékot, nem teljesíthetnek 
nem kötelező kamatszelvény-kifizetéseket, 
illetve nem vásárolhatnak vissza 
részvényeket. Az ESBA-finanszírozásban 
részesülő kedvezményezett vezetőségi 
tagjainak díjazása nem haladhatja meg az 
említett tagok 2019. december 31-i 
díjazásának rögzített részét. Azon 
személyek esetében, akik az ESBA-
finanszírozás odaítélésekor vagy azt 
követően válnak vezetőségi taggá, az 
alkalmazandó felső korlát a vezetőség 
bármely tagjának 2019. december 31-i 
legalacsonyabb rögzített díjazása. 
Bónuszok, illetve más változó vagy 
hasonló díjazási elemek semmilyen 
körülmények között sem fizethetők.”

Or. en

Módosítás 210
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont
(EU) 2015/1017 rendelet
10 cikk – 2 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az EBB által az EBA számára 
annak érdekében nyújtott finanszírozás és 
garanciák, hogy az EBA hitelt, garanciát, 
viszontgaranciát, egyéb más hitelminőség-
javító eszközt, tőkepiaci eszközt, valamint 
tulajdonviszonyt, illetve részben 
tulajdonviszonyt megtestesítő 
befektetéseket nyújthasson, ideértve a 
nemzeti fejlesztési bankok vagy 
intézmények, beruházási platformok, 
alapok vagy különleges célú gazdasági 
egységek javára szólókat is;

b) az EBB által az EBA számára 
annak érdekében nyújtott finanszírozás és 
garanciák, hogy az EBA hitelt, garanciát, 
viszontgaranciát, egyéb más hitelminőség-
javító eszközt, tőkepiaci eszközt, valamint 
tulajdonviszonyt, illetve részben 
tulajdonviszonyt megtestesítő 
befektetéseket nyújthasson, ideértve a 
nemzeti fejlesztési bankok vagy 
intézmények, beruházási platformok, vagy 
az EBB csoport vagy a nemzeti fejlesztési 
bankok vagy intézmények által létrehozott 
alapok vagy különleges célú gazdasági 
egységek javára szólókat is;

Or. en

Módosítás 211
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont
(EU) 2015/1017 rendelet
10 cikk – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) EBB-garancia nemzeti fejlesztési 
bankok vagy intézmények, beruházási 
platformok, alapok vagy különleges célú 
gazdasági egységek számára, az uniós 
garancia viszontgaranciája mellett.

c) EBB-garancia nemzeti fejlesztési 
bankok vagy intézmények, beruházási 
platformok, vagy az EBB csoport vagy a 
nemzeti fejlesztési bankok vagy 
intézmények által létrehozott alapok vagy 
különleges célú gazdasági egységek 
számára, az uniós garancia 
viszontgaranciája mellett.

Or. en

Módosítás 212
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 17 pont
(EU) 2015/1017 rendelet
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fizetőképesség-támogatási keret alapján 
az EBA garanciát nyújthat alapoknak vagy 
különleges célú gazdasági egységeknek.

A fizetőképesség-támogatási keret alapján 
az EBA garanciát nyújthat az EBB csoport 
vagy a nemzeti fejlesztési bankok vagy 
intézmények által létrehozott alapoknak 
vagy különleges célú gazdasági 
egységeknek.

Or. en

Módosítás 213
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
a Renew képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 25 pont – -a pont (új)
(EU) 2015/1017 rendelet
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

-a) az (1) bekezdés első albekezdése a 
következőképpen módosul;

Az Európai Beruházási Tanácsadó 
Platform (EBTP) célja, hogy – az EBB és a 
Bizottság meglévő tanácsadó szolgálataira 
építve – tanácsadással segítse a beruházási 
projektek meghatározását, előkészítését és 
kidolgozását, és központi technikai 
tanácsadó platformként szolgáljon az 
Unión belüli projektfinanszírozás számára. 
E támogatásba beletartozik a 
projektstrukturáláshoz kapcsolódó 
technikai segítségnyújtásnak, az innovatív 
pénzügyi eszközöknek, a köz- és 
magánszféra közötti partnerségnek az 
igénybevételével kapcsolatban nyújtott 
célzott támogatás, valamint adott esetben 
az uniós jogot érintő releváns kérdésekkel 

„Az Európai Beruházási Tanácsadó 
Platform (EBTP) célja, hogy – az EBB és a 
Bizottság meglévő tanácsadó szolgálataira 
építve – tanácsadással segítse a beruházási 
projektek meghatározását, előkészítését és 
kidolgozását, és központi technikai 
tanácsadó platformként szolgáljon az 
Unión belüli projektfinanszírozás számára. 
E támogatásba beletartozik a 
projektstrukturáláshoz kapcsolódó 
technikai segítségnyújtásnak, az innovatív 
pénzügyi eszközöknek, a köz- és 
magánszféra közötti partnerségnek az 
igénybevételével kapcsolatban nyújtott 
célzott támogatás, valamint adott esetben 
az uniós jogot érintő releváns kérdésekkel 
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kapcsolatos információnyújtás, figyelembe 
véve a kevésbé fejlett pénzügyi piacokkal 
rendelkező tagállamok sajátosságait és 
szükségleteit, valamint a különböző 
ágazatok helyzetét.

kapcsolatos információnyújtás, továbbá a 
fizetőképesség-támogatási keret céljából a 
különleges célú gazdasági egységek, 
alapok, beruházási platformok és egyéb 
gazdasági egységek létrehozásával, 
strukturálásával és irányításával 
kapcsolatos információnyújtás, 
figyelembe véve a kevésbé fejlett pénzügyi 
piacokkal rendelkező tagállamok 
sajátosságait és szükségleteit, valamint a 
különböző ágazatok helyzetét.”

Or. en

(32017R2396)

Módosítás 214
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 24 pont – -a pont (új)
(EU) 2015/1017 rendelet
14 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

-a) a (1) bekezdés második 
albekezdése a következőképpen módosul:

Az EBTP-nek képesnek kell lennie arra, 
hogy technikai segítségnyújtást biztosítson 
a 9. cikk (2) bekezdésében felsorolt 
területeken, különösen az 
energiahatékonysággal, a TEN-T hálózattal 
és a városi mobilitással kapcsolatban. Az 
EBTP-nek támogatnia kell továbbá 
éghajlat-politikai projektek, a körforgásos 
gazdaságot előmozdító projektek vagy 
komponenseik előkészítését, különösen a 
COP21 összefüggésében, továbbá a 
digitális szektort előmozdító projektek, 
valamint az 5. cikk (1) bekezdése harmadik 
albekezdésének második 
franciabekezdésében említett projektek 
előkészítését.

„Az EBTP-nek képesnek kell lennie arra, 
hogy technikai segítségnyújtást biztosítson 
a 9. cikk (2) bekezdésében felsorolt 
területeken, különösen az 
energiahatékonysággal, a TEN-T hálózattal 
és a városi mobilitással kapcsolatban. Az 
EBTP-nek támogatnia kell továbbá 
éghajlat-politikai projektek, a körforgásos 
gazdaságot előmozdító projektek, valamint 
az igazságos, inkluzív, fenntartható és 
karbonsemleges gazdaságra való, 
legkésőbb 2050-ig történő átállást vagy 
komponenseik előkészítését, különösen az 
európai zöld megállapodás, a Párizsi 
Megállapodás és a jelentős károkozás 
elkerülésének elvével összefüggésében, 
továbbá a digitális szektort előmozdító 
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projektek, valamint az 5. cikk (1) 
bekezdése harmadik albekezdésének 
második franciabekezdésében említett 
projektek előkészítését.”

Or. en

Módosítás 215
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
a Renew képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 25 pont – b a pont (új)
(EU) 2015/1017 rendelet
14 cikk – 6 a bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

ba) a (6a) bekezdés a következőképpen 
módosul:

Annak érdekében, hogy a tanácsadási 
szolgáltatások az Unión belül minél 
szélesebb földrajzi területen igénybe 
vehetők legyenek és az ESBA-ról szóló 
helyi ismereteket sikeresen ki lehessen 
aknázni, figyelembe véve a meglévő 
támogatási rendszereket, szükség szerint 
biztosítani kell az EBTP helyi jelenlétét 
annak céljából, hogy kézzelfogható, 
proaktív és testre szabott helyszíni 
támogatást lehessen nyújtani. Ezt 
különösen azokban a tagállamokban vagy 
régiókban kell biztosítani, amelyek 
nehézségekkel szembesülnek az ESBA alá 
tartozó projektek fejlesztése során. Az 
EBTP segíti a tudás regionális és helyi 
szintre való átadását a regionális és helyi 
kapacitás és szakértelem folyamatos 
kiépítése céljából.

„Annak érdekében, hogy a tanácsadási 
szolgáltatások az Unión belül minél 
szélesebb földrajzi területen igénybe 
vehetők legyenek és az ESBA-ról szóló 
helyi ismereteket sikeresen ki lehessen 
aknázni, figyelembe véve a meglévő 
támogatási rendszereket, szükség szerint 
biztosítani kell az EBTP helyi jelenlétét 
annak céljából, hogy kézzelfogható, 
proaktív és testre szabott helyszíni 
támogatást lehessen nyújtani. Ezt 
különösen azokban a tagállamokban vagy 
régiókban kell biztosítani, amelyek 
nehézségekkel szembesülnek az ESBA alá 
tartozó projektek fejlesztése során, 
valamint a fizetőképesség-támogatási 
keret céljából a Covid19-világjárvány által 
gazdaságilag leginkább sújtott 
tagállamokban. Az EBTP segíti a tudás 
regionális és helyi szintre való átadását a 
regionális és helyi kapacitás és szakértelem 
folyamatos kiépítése céljából.”;

Or. en
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(32017R2396)

Módosítás 216
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 26 pont
(EU) 2015/1017 rendelet
14 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Rendelkezésre kell bocsátani legfeljebb 
100 000 000 EUR összeget alapoknak, 
különleges célú gazdasági egységeknek, 
beruházási platformoknak és egyéb 
gazdasági egységeknek a fizetőképesség-
támogatási keret – ideértve a 14. cikk (2) 
bekezdésének i) pontjában említett 
támogatást, valamint a kevésbé fejlett 
tőkepiacokkal rendelkező tagállamokra 
fókuszáló támogatásokat – céljából történő 
létrehozásával és kezelésével kapcsolatos 
költségek, tanácsadási szolgáltatások, 
valamint technikai és igazgatási 
segítségnyújtás fedezésére. A technikai 
segítségnyújtást az e keret alapján 
finanszírozott vállalkozások zöld és 
digitális átalakulásának támogatásához is 
rendelkezésre kell bocsátani.

Rendelkezésre kell bocsátani legfeljebb 
150 000 000 EUR összeget alapoknak, 
különleges célú gazdasági egységeknek, 
beruházási platformoknak és egyéb 
gazdasági egységeknek a fizetőképesség-
támogatási keret – ideértve a 14. cikk (2) 
bekezdésének i) pontjában említett 
támogatást, valamint a kevésbé fejlett 
tőkepiacokkal rendelkező tagállamokra, 
továbbá a kkv-knak támogatást nyújtó 
alapokra, beruházási platformokra és 
különleges célú gazdasági egységekre 
fókuszáló támogatásokat – céljából történő 
létrehozásával és kezelésével kapcsolatos 
költségek, tanácsadási szolgáltatások, 
valamint technikai és igazgatási 
segítségnyújtás fedezésére. A technikai 
segítségnyújtást az e keret alapján 
finanszírozott vállalkozások zöld és 
digitális átalakulásának támogatásához is 
rendelkezésre kell bocsátani, különös 
figyelmet fordítva a kkv-kra.

Or. en

Módosítás 217
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 26 pont
(EU) 2015/1017 rendelet
14 a cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Rendelkezésre kell bocsátani legfeljebb 
100 000 000 EUR összeget alapoknak, 
különleges célú gazdasági egységeknek, 
beruházási platformoknak és egyéb 
gazdasági egységeknek a fizetőképesség-
támogatási keret – ideértve a 14. cikk (2) 
bekezdésének i) pontjában említett 
támogatást, valamint a kevésbé fejlett 
tőkepiacokkal rendelkező tagállamokra 
fókuszáló támogatásokat – céljából történő 
létrehozásával és kezelésével kapcsolatos 
költségek, tanácsadási szolgáltatások, 
valamint technikai és igazgatási 
segítségnyújtás fedezésére. A technikai 
segítségnyújtást az e keret alapján 
finanszírozott vállalkozások zöld és 
digitális átalakulásának támogatásához is 
rendelkezésre kell bocsátani.

Rendelkezésre kell bocsátani legfeljebb 
100 000 000 EUR összeget az EBB 
csoport vagy a nemzeti fejlesztési bankok 
és intézmények által létrehozott alapoknak, 
különleges célú gazdasági egységeknek, 
beruházási platformoknak és egyéb 
gazdasági egységeknek a fizetőképesség-
támogatási keret – ideértve a 14. cikk (2) 
bekezdésének i) pontjában említett 
támogatást, valamint a kevésbé fejlett 
tőkepiacokkal rendelkező tagállamokra 
fókuszáló támogatásokat – céljából történő 
létrehozásával és kezelésével kapcsolatos 
költségek, tanácsadási szolgáltatások, 
valamint technikai és igazgatási 
segítségnyújtás fedezésére. A technikai 
segítségnyújtásnak az e keret alapján 
finanszírozott vállalkozások zöld és 
digitális átalakulásának támogatására is 
összpontosítania kell.

Or. en

Módosítás 218
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 26 a pont (új)
(EU) 2015/1017 rendelet
16 cikk – 2 albekezdés – c pont

Hatályos szöveg Módosítás

26a. A 16. cikk (2) bekezdésének c) 
pontja a következőképpen módosul:

c) annak értékelése, hogy az e rendelet 
hatálya alá tartozó műveletek milyen 
mértékben járulnak hozzá a 9. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott általános 
célkitűzések megvalósításához, ideértve az 
ESBA által a kutatás, a fejlesztés, az 
innováció, a közlekedés (ideértve a TEN-
T-t és a városi mobilitást), a 

„c) annak értékelése, hogy az e rendelet 
hatálya alá tartozó műveletek milyen 
mértékben járulnak hozzá a 9. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott általános 
célkitűzések, különösen az európai zöld 
megállapodás és az Európa digitális 
jövőjének megtervezésére irányuló 
stratégia megvalósításához, ideértve az 
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telekommunikáció, az energetikai 
infrastruktúra és az energiahatékonyság 
terén eszközölt beruházások szintjének 
értékelését is;

ESBA által a kutatás, a fejlesztés, az 
innováció, a közlekedés (ideértve a TEN-
T-t és a városi mobilitást), a 
telekommunikáció, az energetikai 
infrastruktúra és az energiahatékonyság 
terén eszközölt beruházások szintjének 
értékelését is;”

Or. en

Módosítás 219
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 27 pont
(EU) 2015/1017 rendelet
16 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fizetőképesség-támogatási keret alá 
tartozó műveletekről adott esetben, a 
garanciamegállapodásban meghatározottak 
szerint külön kell jelentést tenni.

A fizetőképesség-támogatási keret alá 
tartozó műveletekről adott esetben, a 
garanciamegállapodásban meghatározottak 
szerint külön kell jelentést tenni. Ez a 
jelentés különösen a támogatott 
vállalkozások által kidolgozott átállási 
tervek alapján adott esetben a rendszer 
keretében támogatott vállalkozások zöld és 
digitális átállásához való 
hozzájárulásának részletes értékelését 
tartalmazza.
A káros hatások minimalizálása és az 
Unió környezeti és társadalmi 
célkitűzéseinek maximalizálása érdekében 
a finanszírozott vállalkozások éghajlati, 
környezeti és társadalmi 
fenntarthatóságát igazolni kell, és 
nyomon kell követni. E célból a 
támogatást igénylő szervezeteknek a 
Bizottság iránymutatása alapján 
megfelelő tájékoztatást kell nyújtaniuk. 
Ennek a tájékoztatásnak a fenntartható 
befektetések előmozdítását célzó keret 
létrehozásáról, valamint az (EU) 
2019/2088 rendelet módosításáról szóló 
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(EU) 2020/852 rendelet (2020. június 18.) 
3. cikkével összhangban tartalmaznia kell 
a támogatásnak a környezetvédelmi 
szempontból fenntartható gazdasági 
tevékenységeken belüli arányát, valamint 
meg kell határoznia a II. melléklet 6. 
szakaszának d) pontjában említett tervek 
tartalmát. A 2013/34/EU irányelv 19a. 
vagy 29a. cikke alapján nem pénzügyi 
információk közzétételére nem kötelezett 
vállalkozások tekintetében egyszerűsített 
és arányos rendelkezéseket kell 
meghatározni.

Or. en

Módosítás 220
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 27 pont
(EU) 2015/1017 rendelet
16 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fizetőképesség-támogatási keret alá 
tartozó műveletekről adott esetben, a 
garanciamegállapodásban meghatározottak 
szerint külön kell jelentést tenni.

A fizetőképesség-támogatási keret alá 
tartozó műveletekről adott esetben, a 
garanciamegállapodásban meghatározottak 
szerint külön kell jelentést tenni. Az EBB 
csoport egy adatbázis segítségével minden 
évben nyilvánosan jelenti a 
társjogalkotóknak a fizetőképesség-
támogatási keret végső 
kedvezményezettjeinek a listáját.

Or. en

Módosítás 221
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
a Renew képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 27 pont



AM\1211825HU.docx 109/146 PE655.933v01-00

HU

(EU) 2015/1017 rendelet
16 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fizetőképesség-támogatási keret alá 
tartozó műveletekről adott esetben, a 
garanciamegállapodásban meghatározottak 
szerint külön kell jelentést tenni.

A fizetőképesség-támogatási keret alá 
tartozó műveletekről adott esetben, a 
garanciamegállapodásban meghatározottak 
szerint külön kell jelentést tenni, és annak 
pótlólagosan a következőket kell 
tartalmaznia:

Or. en

Módosítás 222
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
a Renew képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 27 b pont (új)
(EU) 2015/1017 rendelet
16 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27b. A 16. cikk (2) bekezdésének második 
albekezdése a következő ponttal egészül 
ki:
„a) az EBB beruházási műveleteinek 
beruházási láncában a csalárd 
gyakorlatok és pénzmosás feltárása és 
megelőzése érdekében a 21. cikkel 
összhangban hozott intézkedések leírása;”

Or. en

Módosítás 223
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier 
Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
a Renew képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 27 c pont (új)
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(EU) 2015/1017 rendelet
16 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27c. A 16. cikk (2) bekezdésének 
második albekezdése a következő ponttal 
egészül ki:
„b) az európai zöld megállapodásnak 
és a Párizsi Megállapodás szerinti 
kötelezettségvállalásoknak való megfelelés 
és az azokhoz való hozzájárulás 
értékelése;”

Or. en

Módosítás 224
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
a Renew képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 27 d pont (új)
(EU) 2015/1017 rendelet
16 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27d. A 16. cikk (2) bekezdésének második 
albekezdése a következő ponttal egészül 
ki:
„c) az uniós gazdaság digitális 
transzformációjához való hozzájárulás 
értékelése.”

Or. en

Módosítás 225
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 27 a pont (új)
(EU) 2015/1017 rendelet
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16 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27a. A 16. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(2a) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 23. cikk (1)–(3) bekezdésének és 
(5) bekezdésének megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el annak érdekében, hogy 
kiegészítse e rendeletet a (2) bekezdésben 
meghatározott jelentéstételi 
követelmények megállapításával.”

Or. en

Módosítás 226
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 28 a pont (új)
(EU) 2015/1017 rendelet
16 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28a.  A 16. cikk (6) bekezdése a 
következő mondattal egészül ki:
A Bizottság 2021. december 31-ig, azt 
követően pedig évente jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Számvevőszéknek a fizetőképesség-
támogatási keret forrásainak 
felhasználásáról.”

Or. en

Módosítás 227
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 29 a pont (új)
(EU) 2015/1017 rendelet
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18 cikk – 3 bekezdés – a pont

Hatályos szöveg Módosítás

29a. Az 18. cikk (3) bekezdésének a) 
pontja a következőképpen módosul:

a) az EBB átfogó jelentést hoz 
nyilvánosságra az ESBA működéséről, 
amely tartalmazza az ESBA által az uniós 
beruházásokra, munkahelyteremtésre, 
illetve a kkv-k és a közepes piaci 
tőkeértékű vállalatok finanszírozáshoz 
jutására gyakorolt hatásának értékelését;

„a) az EBB átfogó jelentést hoz 
nyilvánosságra az ESBA működéséről, 
amely tartalmazza az ESBA által a 
fenntartható uniós beruházásokra, a 
fenntartható munkahelyteremtésre, a 
vállalkozások fizetőképességére, a 
vállalkozások fizetőképességére, illetve a 
kkv-k és a közepes piaci tőkeértékű 
vállalatok finanszírozáshoz jobb jutására 
gyakorolt hatásának értékelését;”

Or. en

Módosítás 228
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 29 a pont (új)
(EU) 2015/1017 rendelet
18 cikk – 3 bekezdés – b pont

Hatályos szöveg Módosítás

29a. A 18. cikk (3) bekezdésének b) 
pontja a következőképpen módosul:

b) a Bizottság átfogó jelentést hoz 
nyilvánosságra az uniós garancia 
igénybevételéről és a garanciaalap 
működéséről.

„b) a Bizottság átfogó jelentést hoz 
nyilvánosságra az uniós garancia 
igénybevételéről és a garanciaalap 
működéséről, valamint annak a Covid19 
utáni helyzettel összefüggésben az Unió 
kilábalására, az uniós vállalkozások 
fizetőképességére, a Zöld New Deal és az 
Európa digitális jövőjének megtervezésére 
irányuló stratégia célkitűzésének 
megvalósításában való részvételre 
gyakorolt hatásáról.”

Or. en
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Módosítás 229
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 29 b pont (új)
(EU) 2015/1017 rendelet
18 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29b. A 18. cikk (3) bekezdésének b 
pontja a következőképpen módosul:
„b) a Bizottság átfogó jelentést hoz 
nyilvánosságra az uniós garancia 
felhasználásáról, a garanciaalap 
működéséről és a fenntartható uniós 
helyreállításra gyakorolt hatásáról, 
valamint az e garanciában részesülő uniós 
vállalkozások fenntartható 
fizetőképességéről.”

Or. en

Módosítás 230
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 29 a pont (új)
(EU) 2015/1017 rendelet
19 cikk – 2 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

29a. A 19. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:

– A fizetőképesség-támogatási keret alá 
tartozó műveletek esetében azok a 
kedvezményezettek és pénzügyi közvetítők, 
amelyek 50 000 000 EUR-t elérő vagy 
meghaladó konszolidált nettó árbevétellel 
rendelkező vállalkozások, évente 
készítenek és ingyenesen nyilvánosan 
hozzáférhetővé tesznek egy társaságiadó-
információkat tartalmazó jelentést. A 
jelentés adójogrendszerek szerinti 
lebontásban és minden jogrendszer 
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vonatkozásában, amelyben a vállalkozás 
működik, a következőket tartalmazza: a) a 
vállalkozás megnevezése és adott esetben 
az összes leányvállalat felsorolása, 
tevékenységeik jellegének rövid 
ismertetése és a földrajzi elhelyezkedésük 
megadása; b) az alkalmazottak száma 
teljes munkaidős egyenértékben kifejezve; 
c) a készpénzen vagy a készpénznek 
minősülő eszközökön kívüli befektetett 
eszközök; d) a nettó árbevétel, a kapcsolt 
felekkel lebonyolított ügyletekből és a nem 
kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletekből 
származó árbevétel megkülönböztetését is 
beleértve; e) az adózás előtti eredmény; f) 
az esedékes társasági adó (folyó év), amely 
a releváns adóigazgatóságban adózási 
szempontból honos vállalkozás vagy 
fióktelep pénzügyi évre vonatkozó 
adóköteles eredménye után megjelenített 
folyó adóráfordítás; g) a megfizetett 
társasági adó, amely a releváns 
adóigazgatóságban adózási szempontból 
honos vállalkozás vagy fióktelep által a 
releváns pénzügyi év során befizetett 
társasági adó összege; h) a felhalmozott 
nyereség; i) jegyzett tőke; j) a kapott 
állami támogatások, továbbá a politikai 
pártok és a politikai célú alapítványok 
javára befizetett esetleges adományok 
részletei; k) a vállalkozások, 
leányvállalatok vagy fióktelepek – 
szabadalmi adókedvezmény vagy ezzel 
egyenértékű rendszer alapján – 
kedvezményes adójogi bánásmódban 
részesülnek-e.”

Or. en

Módosítás 231
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Paul Tang

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 29 c pont (új)
(EU) 2015/1017 rendelet
22 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29c. Az irányelv a következő cikkel 
egészül ki:
„22a. cikk
A jó adóügyi kormányzás elve
(1) A fizetőképesség-támogatási keretbe 
tartozó projekteket megvalósító pénzügyi 
közvetítők vagy jóváhagyott jogosult 
gazdasági egységek nem rendelkezhetnek 
az adatszolgáltatási kötelezettség alá 
tartozó, határokon átnyúló 
konstrukciókról szóló (EU) 2018/822* 
tanácsi irányelv szerinti, adatszolgáltatási 
kötelezettség alá tartozó konstrukciókkal, 
kivéve, ha ezek a szervezetek 
kötelezettséget vállalnak arra, hogy az 
érintett, adatszolgáltatási kötelezettség alá 
tartozó konstrukciókat az EBB és a 
kedvezményezett vagy a pénzügyi közvetítő 
közötti szerződés megkötésének napjától 
számított tizenkét hónapon belül hatályon 
kívül helyezik. A fizetőképesség-
támogatási keret alapján a 
kedvezményezettnek minősülő, a 
meghatározott típusú vállalkozások éves 
pénzügyi kimutatásairól, összevont 
(konszolidált) éves pénzügyi 
kimutatásairól és a kapcsolódó 
beszámolókról szóló 2013/34/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv** 
értelmében vett nagyvállalkozások nem 
rendelkezhetnek az adatszolgáltatási 
kötelezettség alá tartozó, határokon 
átnyúló konstrukciókról szóló 
(EU) 2018/822 tanácsi irányelv szerinti, 
adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó 
konstrukciókkal, kivéve, ha ezek a 
vállalkozások kötelezettséget vállalnak 
arra, hogy az érintett, adatszolgáltatási 
kötelezettség alá tartozó konstrukciókat az 
EBB és a kedvezményezett vagy a 
pénzügyi közvetítő közötti szerződés 
megkötésének napjától számított tizenkét 
hónapon belül hatályon kívül helyezik.
(2) A Bizottság C(2020)4885 final*** 
ajánlása alapján a fizetőképesség-
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támogatási keretből részesülő szervezetek:
a) nem rendelkezhetnek adóügyi 
illetőséggel a nem együttműködő országok 
és területek európai uniós jegyzékében 
szereplő joghatóságokban, illetve nem 
lehetnek azok jogszabályai szerint 
bejegyezve;
b) nem állhatnak a nem 
együttműködő országok és területek 
európai uniós jegyzékében szereplő 
joghatóságok részvényeseinek közvetlen 
vagy közvetett irányítása alatt, egészen az 
(EU) 2015/849 irányelv**** 3. cikkének 
6. pontjában meghatározott tényleges 
tulajdonosig terjedően;
c) nem gyakorolhatnak közvetlen 
vagy közvetett irányítást a nem 
együttműködő országok és területek 
európai uniós jegyzékében szereplő 
joghatóságokban működő leányvállalatok 
felett, és nem rendelkezhetnek ezen 
országokban és területeken állandó 
telephellyel; d) nem osztozhatnak a 
tulajdonjogon a nem együttműködő 
országok és területek európai uniós 
jegyzékében szereplő joghatóságokban 
működő vállalkozásokkal.”

Or. en

Módosítás 232
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 31 pont – 2 pont – a pont
(EU) 2015/1017 rendelet
II melléklet – 2 szakasz – b pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Az uniós garancia új műveletek 
finanszírozásának – közvetlen vagy 
közvetett – támogatására szolgál. Az 
infrastruktúra területén a zöldmezős 
beruházásokat (eszköz létrehozását) kell 
ösztönözni. A barnamezős beruházások (a 
meglévő eszközök fejlesztése és 

b) Az uniós garancia új műveletek 
finanszírozásának – közvetlen vagy 
közvetett – támogatására szolgál. Az 
infrastruktúra területén a zöldmezős 
beruházásokat (eszköz létrehozását) kell 
ösztönözni. A barnamezős beruházások (a 
meglévő eszközök fejlesztése és 
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korszerűsítése) szintén támogathatók. A 
fizetőképesség-támogatási keret szerinti 
finanszírozás célja a vállalkozások 
tőkebázisának és fizetőképességének 
javítása. A finanszírozás feltételeinek el 
kell kerülniük a vállalkozások közötti 
verseny torzulását. Főszabály szerint nem 
nyújtható uniós garancia refinanszírozási 
műveletek (pl. hatályos 
kölcsönmegállapodások leváltása vagy 
részben vagy teljes mértékben már 
megvalósult projektek más formában 
történő pénzügyi támogatása) 
támogatására; Főszabály szerint nem 
nyújtható uniós garancia refinanszírozási 
műveletek (pl. hatályos 
kölcsönmegállapodások leváltása vagy 
részben vagy teljes mértékben már 
megvalósult projektek más formában 
történő pénzügyi támogatása) 
támogatására; a fizetőképesség-támogatási 
keret esetében vagy kivételes és kellően 
indokolt körülmények között azonban 
kivétel tehető, ha igazolják, hogy az ügylet 
lehetővé tesz egy az ügylet összegével 
legalább egyenértékű új beruházást, amely 
teljesítené a 6. cikkben és a 9. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott jogosultsági 
kritériumokat, illetve általános 
célkitűzéseket.

korszerűsítése) szintén támogathatók. A 
fizetőképesség-támogatási keret szerinti 
finanszírozás célja a vállalkozások 
tőkebázisának és fizetőképességének 
javítása. A finanszírozás feltételeinek el 
kell kerülniük a vállalkozások közötti 
verseny torzulását, és azokat úgy kell 
kialakítani, hogy megakadályozzák a piaci 
koncentrációt. Főszabály szerint nem 
nyújtható uniós garancia refinanszírozási 
műveletek (pl. hatályos 
kölcsönmegállapodások leváltása vagy 
részben vagy teljes mértékben már 
megvalósult projektek más formában 
történő pénzügyi támogatása) 
támogatására; a fizetőképesség-támogatási 
keret esetében vagy kivételes és kellően 
indokolt körülmények között azonban 
kivétel tehető, ha igazolják, hogy az ügylet 
lehetővé tesz egy az ügylet összegével 
legalább egyenértékű új beruházást, amely 
teljesítené a 6. cikkben és a 9. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott jogosultsági 
kritériumokat, illetve általános 
célkitűzéseket.

Or. en

Módosítás 233
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 31 pont – 2 pont – a pont
(EU) 2015/1017 rendelet
II melléklet – 2 szakasz – b pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Az uniós garancia új műveletek 
finanszírozásának – közvetlen vagy 
közvetett – támogatására szolgál. Az 

b) Az uniós garancia új műveletek 
finanszírozásának – közvetlen vagy 
közvetett – támogatására szolgál. Az 
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infrastruktúra területén a zöldmezős 
beruházásokat (eszköz létrehozását) kell 
ösztönözni. A barnamezős beruházások (a 
meglévő eszközök fejlesztése és 
korszerűsítése) szintén támogathatók. A 
fizetőképesség-támogatási keret szerinti 
finanszírozás célja a vállalkozások 
tőkebázisának és fizetőképességének 
javítása. A finanszírozás feltételeinek el 
kell kerülniük a vállalkozások közötti 
verseny torzulását. Főszabály szerint nem 
nyújtható uniós garancia refinanszírozási 
műveletek (pl. hatályos 
kölcsönmegállapodások leváltása vagy 
részben vagy teljes mértékben már 
megvalósult projektek más formában 
történő pénzügyi támogatása) 
támogatására; a fizetőképesség-támogatási 
keret esetében vagy kivételes és kellően 
indokolt körülmények között azonban 
kivétel tehető, ha igazolják, hogy az ügylet 
lehetővé tesz egy az ügylet összegével 
legalább egyenértékű új beruházást, amely 
teljesítené a 6. cikkben és a 9. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott jogosultsági 
kritériumokat, illetve általános 
célkitűzéseket.

infrastruktúra területén a zöldmezős 
beruházásokat (eszköz létrehozását) kell 
ösztönözni. A barnamezős beruházások (a 
meglévő eszközök fejlesztése és 
korszerűsítése) szintén támogathatók. A 
fizetőképesség-támogatási keret szerinti 
finanszírozás javítja a vállalkozások 
tőkebázisát és fizetőképességét, külön 
figyelmet fordítva a kkv-kra. A 
finanszírozás feltételeinek el kell kerülniük 
a vállalkozások közötti verseny torzulását. 
Főszabály szerint nem nyújtható uniós 
garancia refinanszírozási műveletek (pl. 
hatályos kölcsönmegállapodások leváltása 
vagy részben vagy teljes mértékben már 
megvalósult projektek más formában 
történő pénzügyi támogatása) 
támogatására; kivételes és kellően indokolt 
körülmények között azonban kivétel 
tehető, ha igazolják, hogy az ügylet 
lehetővé tesz egy az ügylet összegével 
legalább egyenértékű új beruházást, amely 
teljesítené a 6. cikkben és a 9. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott jogosultsági 
kritériumokat és általános célkitűzéseket.

Or. en

Módosítás 234
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 31 pont – 2 pont – b pont
(EU) 2015/1017 rendelet
II melléklet – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) Az uniós garanciával termékek 
széles köre támogatható, mivel ez lehetővé 
teszi az ESBA számára, hogy 
alkalmazkodjon a piaci igényekhez, 
miközben ösztönzi a projektekben a 
magánberuházást, anélkül hogy kiszorítaná 

c) Az uniós garanciával termékek 
széles köre támogatható, mivel ez lehetővé 
teszi az ESBA számára, hogy 
alkalmazkodjon a piaci igényekhez, 
miközben ösztönzi a projektekben a 
magánberuházást, anélkül hogy kiszorítaná 
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a magánfinanszírozást. Ennek keretében az 
EBB várhatóan az ESBA keretében nyújt 
finanszírozást, hogy az infrastruktúra és 
innováció keretben és a fizetőképesség-
támogatási keretben együttvéve elérje az 
összesen legalább 500 000 000 000 EUR-t 
kitevő állami, illetve magánberuházásokra 
vonatkozóan kitűzött átfogó célt, beleértve 
a 10. cikk (2) bekezdésének b) pontjában 
említett eszközökkel kapcsolatos ESBA-
műveletek keretében az EBA-n keresztül, a 
nemzeti fejlesztési bankokon vagy 
intézményeken keresztül, valamint a 
legfeljebb 3 000 alkalmazottat 
foglalkoztató vállalkozások forráshoz 
jutásának javításán keresztül mozgósított 
finanszírozást. A jogosult termékek közé 
tartoznak többek között11 a hitelek, a 
garanciák/viszontgaranciák, a mezzanine 
és alárendelt finanszírozás, a tőkepiaci 
eszközök – ideértve a hitelminőség-javító 
eszközöket –, a tulajdonviszonyt, illetve 
részben tulajdonviszonyt megtestesítő – 
többek között nemzeti fejlesztési bankokon 
vagy intézményeken, beruházási 
platformokon, alapokon vagy különleges 
célú gazdasági egységeken keresztül 
megvalósuló – beruházások. Minderre 
figyelemmel annak érdekében, hogy a 
beruházók széles köre ruházhasson be az 
ESBA keretében megvalósuló projektekbe, 
az EBB megfelelő portfóliókat hozhat 
létre. A fizetőképesség-támogatási keret 
alapján jogosult termékek azok, amelyek a 
vállalkozások és projektek számára 
befektetések, tulajdonviszonyt, illetve 
részben tulajdonviszonyt megtestesítő 
közvetített befektetések biztosítását 
eredményezik, de nem tartoznak ide a 
vállalati vagyon kivonására irányuló 
kivásárlásokat (vagy üzletrész-
visszavásárlásokat) végrehajtó szervezetek. 
A várakozások szerint az EBB és az EBA 
azzal a céllal nyújt finanszírozást, hogy a 
fizetőképesség-támogatási keret kapcsán 
elérje a legfeljebb 300 000 000 000 EUR-t 
kitevő beruházási célt.

a magánfinanszírozást. Ennek keretében az 
EBB várhatóan az ESBA keretében nyújt 
finanszírozást, hogy az infrastruktúra és 
innováció keretben és a fizetőképesség-
támogatási keretben együttvéve elérje az 
összesen legalább 500 000 000 000 EUR-t 
kitevő állami, illetve magánberuházásokra 
vonatkozóan kitűzött átfogó célt, beleértve 
a 10. cikk (2) bekezdésének b) pontjában 
említett eszközökkel kapcsolatos ESBA-
műveletek keretében az EBA-n keresztül, a 
nemzeti fejlesztési bankokon vagy 
intézményeken keresztül, valamint a 
legfeljebb 3 000 alkalmazottat 
foglalkoztató vállalkozások forráshoz 
jutásának javításán keresztül mozgósított 
finanszírozást. A jogosult termékek közé 
tartoznak többek között11 a hitelek, a 
garanciák, a mezzanine és alárendelt 
finanszírozás, a tőkepiaci eszközök – 
ideértve a hitelminőség-javító eszközöket –
, a tulajdonviszonyt, illetve részben 
tulajdonviszonyt megtestesítő – többek 
között nemzeti fejlesztési bankokon vagy 
intézményeken, az EBB csoport vagy a 
nemzeti fejlesztési bankok és intézmények 
által létrehozott beruházási platformokon, 
alapokon vagy különleges célú gazdasági 
egységeken keresztül megvalósuló – 
beruházások. Minderre figyelemmel annak 
érdekében, hogy a beruházók széles köre 
ruházhasson be az ESBA keretében 
megvalósuló projektekbe, az EBB 
megfelelő portfóliókat hozhat létre. A 
fizetőképesség-támogatási keret alapján 
jogosult termékek azok, amelyek a 
vállalkozások és projektek számára 
befektetések, tulajdonviszonyt, illetve 
részben tulajdonviszonyt megtestesítő 
közvetített befektetések biztosítását 
eredményezik, de nem tartoznak ide a 
vállalati vagyon kivonására irányuló 
kivásárlásokat (vagy üzletrész-
visszavásárlásokat) végrehajtó szervezetek. 
A várakozások szerint az EBB és az EBA 
azzal a céllal nyújt finanszírozást, hogy a 
fizetőképesség-támogatási keret kapcsán 
elérje a legfeljebb 300 000 000 000 EUR-t 
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kitevő beruházási célt.

_________________ _________________
11 Az ESBA-n keresztül kínálható 
termékek nem kizárólagos felsorolása.

11 Az ESBA-n keresztül kínálható 
termékek nem kizárólagos felsorolása.

Or. en

Módosítás 235
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 31 pont – 2 pont – c pont
(EU) 2015/1017 rendelet
II melléklet – 6 szakasz – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) A nemzeti fejlesztési bankok vagy 
intézmények, a beruházási platformok, az 
alapok és a különleges célú gazdasági 
egységek jogosultak az EBB által a 10. 
cikk (2) bekezdésének c) pontjával 
összhangban az uniós garancia 
viszontgaranciája mellett nyújtott 
garanciára.

d) A nemzeti fejlesztési bankok vagy 
intézmények, az EBB csoport vagy a 
nemzeti fejlesztési bankok és intézmények 
által létrehozott beruházási platformok, az 
alapok és a különleges célú gazdasági 
egységek jogosultak az EBB által a 10. 
cikk (2) bekezdésének c) pontjával 
összhangban az uniós garancia 
viszontgaranciája mellett nyújtott 
garanciára.

Or. en

Módosítás 236
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 31 pont – 3 pont
(EU) 2015/1017 rendelet
II melléklet – 6 szakasz – d pont – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Az uniós garancia felhasználható az 
EBB vagy EBA által alapoknak, 

— Az uniós garancia felhasználható az 
EBB vagy EBA által az EBB csoport vagy 
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különleges célú gazdasági egységeknek 
vagy egyéb beruházási platformoknak 
nyújtott finanszírozás, vagy garanciák, 
vagy ezekbe történő befektetés 
támogatására, többek között nemzeti 
fejlesztési bankokon vagy intézményeken, 
vagy más olyan vonatkozó konstrukciókon 
keresztül, amelyek a vállalkozásokba 
történő sajáttőke-befektetéseket és 
sajáttőke-típusú befektetéseket 
biztosítanak.

a nemzeti fejlesztési bankok és 
intézmények vagy más olyan vonatkozó 
konstrukciók által létrehozott alapoknak, 
különleges célú gazdasági egységeknek 
vagy egyéb beruházási platformoknak 
nyújtott finanszírozás, vagy garanciák, 
vagy ezekbe történő befektetés 
támogatására, amelyek a vállalkozásokba 
történő sajáttőke-befektetéseket és 
sajáttőke-típusú befektetéseket 
biztosítanak.

Or. en

Módosítás 237
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 31 pont – 3 pont
(EU) 2015/1017 rendelet
II melléklet – 6 szakasz – d pont – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— A fizetőképesség-támogatási 
keretnek mindenekelőtt az olyan alapokra, 
különleges célú gazdasági egységekre vagy 
beruházási platformokra kell irányulnia, 
amelyek az Unión belül határokon átnyúló 
tevékenységet folytató vállalkozásokat 
és/vagy a zöld vagy digitális átalakulás 
tekintetében nagy potenciállal rendelkező 
vállalkozásokat célozzák meg.

— A fizetőképesség-támogatási 
keretnek mindenekelőtt az olyan alapokra, 
különleges célú gazdasági egységekre vagy 
beruházási platformokra kell irányulnia, 
amelyek az Unión belül határokon átnyúló 
tevékenységet folytató vállalkozásokat 
és/vagy a zöld vagy digitális átalakulás 
tekintetében nagy potenciállal rendelkező 
vagy annak kellős közepében lévő 
vállalkozásokat célozzák meg.

Or. en

Módosítás 238
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
a Renew képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 31 pont – 3 pont
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(EU) 2015/1017 rendelet
II melléklet – 6 szakasz – d pont – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Az alapok, különleges célú 
gazdasági egységek vagy a beruházási 
platformok kereskedelmi feltételek mellett 
vagy az állami támogatási intézkedésekre 
vonatkozó ideiglenes keret12 feltételei 
mellett nyújtanak finanszírozást, kellő 
figyelmet fordítva a Fizetőképesség-
támogatási Eszköz európai jellegére és az 
alapok és egyéb gazdasági egységek 
független kezelésére.

— Az alapok, különleges célú 
gazdasági egységek vagy a beruházási 
platformok kereskedelmi feltételek mellett 
vagy az állami támogatási intézkedésekre 
vonatkozó ideiglenes keret12 feltételei 
mellett nyújtanak finanszírozást, kellő 
figyelmet fordítva a Fizetőképesség-
támogatási Eszköz európai jellegére és az 
alapok és egyéb gazdasági egységek 
független kezelésére. Az alapokban, 
különleges célú gazdasági egységekben 
vagy a beruházási platformokban részt 
vevő tagállamok az e rendelet III. 
mellékletében foglalt követelményekkel 
összhangban járnak el.

_________________ _________________
12 Az Európai Bizottság közleménye – 
Állami támogatási intézkedésekre 
vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a 
jelenlegi Covid19-járvánnyal 
összefüggésben való támogatása céljából 
(C(2020)1863), a C(2020) 3156 final által 
módosítva.

12 Az Európai Bizottság közleménye – 
Állami támogatási intézkedésekre 
vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a 
jelenlegi Covid19-járvánnyal 
összefüggésben való támogatása céljából 
(C(2020)1863), a C(2020) 3156 final által 
módosítva.

Or. en

Módosítás 239
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 31 pont – 3 pont
(EU) 2015/1017 rendelet
II melléklet – 6 szakasz – d pont – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Az alapok, különleges célú 
gazdasági egységek vagy a beruházási 
platformok kereskedelmi feltételek mellett 
vagy az állami támogatási intézkedésekre 

— Az alapok, különleges célú 
gazdasági egységek vagy a beruházási 
platformok – a kkv-knak nyújtott 
finanszírozás kivételével – kereskedelmi 
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vonatkozó ideiglenes keret12 feltételei 
mellett nyújtanak finanszírozást, kellő 
figyelmet fordítva a Fizetőképesség-
támogatási Eszköz európai jellegére és az 
alapok és egyéb gazdasági egységek 
független kezelésére.

feltételek mellett vagy az állami támogatási 
intézkedésekre vonatkozó ideiglenes 
keret12 feltételei mellett nyújtanak 
finanszírozást, kellő figyelmet fordítva a 
Fizetőképesség-támogatási Eszköz európai 
jellegére és az alapok és egyéb gazdasági 
egységek független kezelésére. 

_________________ _________________
12 Az Európai Bizottság közleménye – 
Állami támogatási intézkedésekre 
vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a 
jelenlegi Covid19-járvánnyal 
összefüggésben való támogatása céljából 
(C(2020)1863), a C(2020) 3156 final által 
módosítva.

12 Az Európai Bizottság közleménye – 
Állami támogatási intézkedésekre 
vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a 
jelenlegi Covid19-járvánnyal 
összefüggésben való támogatása céljából 
(C(2020)1863), a C(2020) 3156 final által 
módosítva.

Or. en

Módosítás 240
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 31 pont – 3 pont
(EU) 2015/1017 rendelet
II melléklet – 6 szakasz – d pont – 5 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Az alapok, különleges célú 
gazdasági egységek vagy beruházási 
platformok által megcélzott 
vállalkozásokat ösztönözni kell arra, hogy 
a lehetséges mértékben feleljenek meg a 
magas színvonalú szociális és környezeti 
minimumbiztosítékoknak, az 
irányítóbizottság iránymutatásával 
összhangban. Ennek az iránymutatásnak 
megfelelő rendelkezéseket kell 
tartalmaznia az indokolatlan adminisztratív 
terhek elkerülésére, figyelembe véve a 
vállalkozások méretét, továbbá enyhébb 
rendelkezéseket belefoglalva a kkv-kra 
vonatkozóan. A környezeti szempontból 
káros tevékenységek előre meghatározott 
listájának bizonyos mértékben kitett 

— Az alapok, különleges célú 
gazdasági egységek vagy beruházási 
platformok által megcélzott vállalkozások 
a lehetséges mértékben megfelelnek a 
magas színvonalú szociális és környezeti 
minimumbiztosítékoknak, az 
irányítóbizottság (EU) 2020/852 rendelet 
17. és 18. cikkén alapuló iránymutatásával 
összhangban. Ennek az iránymutatásnak 
megfelelő rendelkezéseket kell 
tartalmaznia az indokolatlan adminisztratív 
terhek elkerülésére, figyelembe véve a 
vállalkozások méretét, továbbá enyhébb 
rendelkezéseket belefoglalva a kkv-kra 
vonatkozóan. Azoknak a 
vállalkozásoknak, amelyeknek az 
2013/34/EU irányelv 19a. cikke vagy 29a. 
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vállalkozásokat, különösen az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer (EU 
ETS) alá tartozó ágazatokban, ösztönözni 
kell arra, hogy a jövőben vezessenek be 
zöld átállási terveket. Arra is ösztönözni 
kell a vállalkozásokat, hogy mozdítsák elő 
digitális átalakulásukat. Technikai 
segítségnyújtást kell biztosítani e 
vállalkozásoknak, hogy támogatást 
kapjanak az említett átállásokhoz.

cikke értelmében közzé kell tenniük nem-
pénzügyi információikat, zöld és 
méltányos átállási terveket kell 
bevezetniük. Arra is ösztönözni kell a 
vállalkozásokat, hogy mozdítsák elő 
digitális átalakulásukat. Technikai 
segítségnyújtást kell biztosítani e 
vállalkozásoknak, hogy támogatást 
kapjanak az említett átállásokhoz.

Az átállási terveknek biztosítaniuk kell 
legalább azt, hogy:
– a vállalkozás gazdasági tevékenységei 
összhangban legyenek az 
[(EU) 2020/XXX rendelet a 
klímasemlegesség elérésére irányuló keret 
létrehozásáról („európai 
klímarendelet”)]-ben megállapított uniós 
éghajlat-politikai célkitűzésekkel;
– a vállalkozás gazdasági tevékenységei 
adott esetben összhangban álljanak a 
(EU) 2020/852 rendelet 9. cikkének b)–f) 
pontja szerinti környezetvédelmi 
célkitűzésekkel;
– megfelelő kormányzást hozzanak létre a 
fenntarthatósági kockázatok felmérése és 
minimalizálása érdekében;
– minden jövőbeli tőkekiadást a (EU) 
2020/852 rendelet 3. és 9. cikke szerint 
környezetvédelmi szempontból 
fenntarthatónak minősülő gazdasági 
tevékenységekkel összekapcsolódó 
eszközökre vagy folyamatokra 
fordítsanak;
– előirányozzák az olyan tevékenységek 
meghatározott időkereten belül történő 
fokozatos csökkentését, amelyek az (EU) 
2020/852 rendelettel összhangban 
jelentősen sértenek bármilyen 
környezetvédelmi célkitűzést, és az ilyen 
tevékenységek átalakítását semleges vagy 
alacsony hatású tevékenységekké;
– minőségi foglalkoztatási célokat és a 
nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos 
célokat határozzanak meg, ideértve az 
egyenlő fizetésre vonatkozó célkitűzéseket 
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is.
Az átállási terveknek közbenső célokat 
kell tartalmazniuk, és évente frissíteni kell 
őket, és utólagos értékelést kell arról 
nyújtaniuk, hogy teljesültek-e a közbenső 
célok.
Azoknak a vállalatoknak, amelyeknek az 
2013/34/EU irányelv 19a. cikke vagy 29a. 
cikke értelmében nem kell közzétenniük 
nem pénzügyi információikat, átállási 
terveket kell bevezetniük annak 
ismertetésével, hogy gazdasági 
tevékenységeik támogatják-e és milyen 
mértékben az (EU) 2020/852 rendelet 3. 
cikkében említett környezetvédelmi 
célkitűzéseket. A terveknek adott esetben 
magukban foglalhatnak a tőkekiadásaik 
arányával és működési kiadásaik 
arányával kapcsolatos célokat az olyan 
gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos 
eszközök vagy folyamatok 
vonatkozásában, amelyek a taxonómiai 
rendelet 3. cikkének és 9. cikkének 
értelmében környezetvédelmi szempontból 
fenntarthatónak minősülnek. A tervek a 
minőségi munkahelyekre vonatkozó 
célokat és a foglalkoztatás megőrzésére 
irányuló intézkedéseket, valamint a nemek 
közötti egyenlőségre, beleértve az egyenlő 
díjazásra vonatkozó célokat is 
tartalmazhatnak. A tervek időközi célokat 
tartalmazhatnak, és azokat kétévente 
aktualizálhatják, továbbá utólagos 
értékelést adhatnak arra vonatkozóan, 
hogy teljesültek-e az időközi célok. Az e 
bekezdésben említett vállalkozások 
számára kérésre egyszerűsített sablonokat 
és útmutatást, valamint pénzügyi és 
technikai segítségnyújtást bocsátanak 
rendelkezésre a tervek elkészítéséhez.
A terveket és aktualizált változataikat az e 
rendelet VI. fejezete szerinti jelentéstételi, 
számviteli és értékelési követelmények 
céljából biztosítják az EBB vagy az 
érintett nemzeti fejlesztési bank vagy 
intézmény számára.
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Or. en

Módosítás 241
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 31 pont – 3 pont
(EU) 2015/1017 rendelet
II melléklet – 6 szakasz – d pont – 5 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Az alapok, különleges célú 
gazdasági egységek vagy beruházási 
platformok által megcélzott 
vállalkozásokat ösztönözni kell arra, hogy 
a lehetséges mértékben feleljenek meg a 
magas színvonalú szociális és környezeti 
minimumbiztosítékoknak, az 
irányítóbizottság iránymutatásával 
összhangban. Ennek az iránymutatásnak 
megfelelő rendelkezéseket kell 
tartalmaznia az indokolatlan adminisztratív 
terhek elkerülésére, figyelembe véve a 
vállalkozások méretét, továbbá enyhébb 
rendelkezéseket belefoglalva a kkv-kra 
vonatkozóan. A környezeti szempontból 
káros tevékenységek előre meghatározott 
listájának bizonyos mértékben kitett 
vállalkozásokat, különösen az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer (EU ETS) 
alá tartozó ágazatokban, ösztönözni kell 
arra, hogy a jövőben vezessenek be zöld 
átállási terveket. Arra is ösztönözni kell a 
vállalkozásokat, hogy mozdítsák elő 
digitális átalakulásukat. Technikai 
segítségnyújtást kell biztosítani e 
vállalkozásoknak, hogy támogatást 
kapjanak az említett átállásokhoz.

— Az alapok, különleges célú 
gazdasági egységek vagy beruházási 
platformok által megcélzott 
vállalkozásoknak a 2003/361/EK uniós 
ajánlás meghatározása szerinti kkv-k 
kivételével a lehetséges mértékben meg 
kell felelniük a magas színvonalú szociális 
és környezeti minimumbiztosítékoknak, az 
irányítóbizottság iránymutatásával 
összhangban. Ennek az iránymutatásnak 
megfelelő rendelkezéseket kell 
tartalmaznia az indokolatlan adminisztratív 
terhek elkerülésére, figyelembe véve a 
vállalkozások méretét, továbbá enyhébb 
rendelkezéseket belefoglalva a kkv-kra 
vonatkozóan. A környezeti szempontból 
káros tevékenységek előre meghatározott 
listájának bizonyos mértékben kitett 
vállalkozásokat, különösen az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer (EU ETS) 
alá tartozó ágazatokban, ösztönözni kell 
arra, hogy a jövőben vezessenek be zöld 
átállási terveket. Arra is ösztönözni kell a 
vállalkozásokat, hogy mozdítsák elő 
digitális átalakulásukat. Technikai 
segítségnyújtást kell biztosítani e 
vállalkozásoknak, hogy támogatást 
kapjanak az említett átállásokhoz.

Or. en

Módosítás 242
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 31 pont – 3 pont
(EU) 2015/1017 rendelet
II melléklet – 6 szakasz – d pont – 5 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Az alapok, különleges célú 
gazdasági egységek vagy beruházási 
platformok által megcélzott 
vállalkozásokat ösztönözni kell arra, hogy 
a lehetséges mértékben feleljenek meg a 
magas színvonalú szociális és környezeti 
minimumbiztosítékoknak, az 
irányítóbizottság iránymutatásával 
összhangban. Ennek az iránymutatásnak 
megfelelő rendelkezéseket kell 
tartalmaznia az indokolatlan adminisztratív 
terhek elkerülésére, figyelembe véve a 
vállalkozások méretét, továbbá enyhébb 
rendelkezéseket belefoglalva a kkv-kra 
vonatkozóan. A környezeti szempontból 
káros tevékenységek előre meghatározott 
listájának bizonyos mértékben kitett 
vállalkozásokat, különösen az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer (EU ETS) 
alá tartozó ágazatokban, ösztönözni kell 
arra, hogy a jövőben vezessenek be zöld 
átállási terveket. Arra is ösztönözni kell a 
vállalkozásokat, hogy mozdítsák elő 
digitális átalakulásukat. Technikai 
segítségnyújtást kell biztosítani e 
vállalkozásoknak, hogy támogatást 
kapjanak az említett átállásokhoz.

— Az alapok, különleges célú 
gazdasági egységek vagy beruházási 
platformok által megcélzott vállalkozások 
kötelesek megfelelni a magas színvonalú 
szociális és környezeti 
minimumbiztosítékoknak, az 
irányítóbizottság iránymutatásával 
összhangban Ennek az iránymutatásnak 
megfelelő rendelkezéseket kell 
tartalmaznia az indokolatlan adminisztratív 
terhek elkerülésére, figyelembe véve a 
vállalkozások méretét, továbbá enyhébb 
rendelkezéseket belefoglalva a kkv-kra 
vonatkozóan. A környezeti szempontból 
káros tevékenységek előre meghatározott 
listájának bizonyos mértékben kitett 
vállalkozások, különösen az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer (EU ETS) 
alá tartozó ágazatokban, kötelesek a 
jövőben a meghatározott időkereten belül 
zöld átállási terveket bevezetni, a szén-
dioxid-kibocsátások csökkentését célzó 
intézkedésekkel együtt. Arra is ösztönözni 
kell a vállalkozásokat, hogy mozdítsák elő 
digitális átalakulásukat. Technikai 
segítségnyújtást kell biztosítani e 
vállalkozásoknak, hogy támogatást 
kapjanak az említett átállásokhoz.

Or. en

Módosítás 243
Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 31 pont – 3 pont
(EU) 2015/1017 rendelet
II melléklet – 6 szakasz – d pont – 5 franciabekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Az alapok, különleges célú 
gazdasági egységek vagy beruházási 
platformok által megcélzott 
vállalkozásokat ösztönözni kell arra, hogy 
a lehetséges mértékben feleljenek meg a 
magas színvonalú szociális és környezeti 
minimumbiztosítékoknak, az 
irányítóbizottság iránymutatásával 
összhangban. Ennek az iránymutatásnak 
megfelelő rendelkezéseket kell 
tartalmaznia az indokolatlan adminisztratív 
terhek elkerülésére, figyelembe véve a 
vállalkozások méretét, továbbá enyhébb 
rendelkezéseket belefoglalva a kkv-kra 
vonatkozóan. A környezeti szempontból 
káros tevékenységek előre meghatározott 
listájának bizonyos mértékben kitett 
vállalkozásokat, különösen az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer (EU ETS) 
alá tartozó ágazatokban, ösztönözni kell 
arra, hogy a jövőben vezessenek be zöld 
átállási terveket. Arra is ösztönözni kell a 
vállalkozásokat, hogy mozdítsák elő 
digitális átalakulásukat. Technikai 
segítségnyújtást kell biztosítani e 
vállalkozásoknak, hogy támogatást 
kapjanak az említett átállásokhoz.

— Az alapok, különleges célú 
gazdasági egységek vagy beruházási 
platformok által megcélzott 
vállalkozásokat ösztönözni kell arra, hogy 
a lehetséges mértékben feleljenek meg a 
szociális és környezeti biztosítékoknak, a 
szociális jogok európai pillérével, a 
Párizsi Megállapodással és a fenntartható 
fejlődési célokkal összhangban. Ennek az 
iránymutatásnak megfelelő 
rendelkezéseket kell tartalmaznia az 
indokolatlan adminisztratív terhek 
elkerülésére, figyelembe véve a 
vállalkozások méretét, továbbá enyhébb 
rendelkezéseket belefoglalva a kkv-kra 
vonatkozóan. A környezeti szempontból 
káros tevékenységek előre meghatározott 
listájának bizonyos mértékben kitett 
vállalkozásokat, különösen az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer (EU ETS) 
alá tartozó ágazatokban, ösztönözni kell 
arra, hogy a jövőben vezessenek be zöld 
átállási terveket. Arra is ösztönözni kell a 
vállalkozásokat, hogy mozdítsák elő 
digitális átalakulásukat. Technikai 
segítségnyújtást kell biztosítani e 
vállalkozásoknak, hogy támogatást 
kapjanak az említett átállásokhoz.

Or. fr

Módosítás 244
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
a Renew képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 31 pont – 3 pont
(EU) 2015/1017 rendelet
II melléklet – 6 szakasz – d pont – 5 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Az alapok, különleges célú 
gazdasági egységek vagy beruházási 

— Az alapok, különleges célú 
gazdasági egységek vagy beruházási 
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platformok által megcélzott 
vállalkozásokat ösztönözni kell arra, hogy 
a lehetséges mértékben feleljenek meg a 
magas színvonalú szociális és környezeti 
minimumbiztosítékoknak, az 
irányítóbizottság iránymutatásával 
összhangban. Ennek az iránymutatásnak 
megfelelő rendelkezéseket kell 
tartalmaznia az indokolatlan adminisztratív 
terhek elkerülésére, figyelembe véve a 
vállalkozások méretét, továbbá enyhébb 
rendelkezéseket belefoglalva a kkv-kra 
vonatkozóan. A környezeti szempontból 
káros tevékenységek előre meghatározott 
listájának bizonyos mértékben kitett 
vállalkozásokat, különösen az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer (EU ETS) 
alá tartozó ágazatokban, ösztönözni kell 
arra, hogy a jövőben vezessenek be zöld 
átállási terveket. Arra is ösztönözni kell a 
vállalkozásokat, hogy mozdítsák elő 
digitális átalakulásukat. Technikai 
segítségnyújtást kell biztosítani e 
vállalkozásoknak, hogy támogatást 
kapjanak az említett átállásokhoz.

platformok által megcélzott 
vállalkozásokat ösztönözni kell arra, hogy 
a lehetséges mértékben feleljenek meg a 
magas színvonalú szociális és környezeti 
minimumbiztosítékoknak, az 
irányítóbizottság iránymutatásával 
összhangban. Ennek az iránymutatásnak 
megfelelő rendelkezéseket kell 
tartalmaznia az indokolatlan adminisztratív 
terhek elkerülésére, figyelembe véve a 
vállalkozások méretét, továbbá arányos 
rendelkezéseket belefoglalva a kkv-kra 
vonatkozóan. A környezeti szempontból 
káros tevékenységek előre meghatározott 
listájának bizonyos mértékben kitett 
vállalkozásokat, különösen az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer (EU ETS) 
alá tartozó ágazatokban, ösztönözni kell 
arra, hogy a jövőben vezessenek be zöld 
átállási terveket. Arra is ösztönözni kell a 
vállalkozásokat, hogy mozdítsák elő 
digitális átalakulásukat. Technikai 
segítségnyújtást kell biztosítani e 
vállalkozásoknak, hogy támogatást 
kapjanak az említett átállásokhoz.

Or. en

Módosítás 245
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 31 pont – 3 pont
(EU) 2015/1017 rendelet
II melléklet – 6 szakasz – d pont – 5 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Az alapok, különleges célú 
gazdasági egységek vagy beruházási 
platformok által megcélzott 
vállalkozásokat ösztönözni kell arra, hogy 
a lehetséges mértékben feleljenek meg a 
magas színvonalú szociális és környezeti 
minimumbiztosítékoknak, az 
irányítóbizottság iránymutatásával 
összhangban. Ennek az iránymutatásnak 

— Az alapok, különleges célú 
gazdasági egységek vagy beruházási 
platformok által megcélzott 
vállalkozásokat ösztönözni kell arra, hogy 
feleljenek meg a magas színvonalú 
szociális és környezeti 
minimumbiztosítékoknak, az 
irányítóbizottság iránymutatásával 
összhangban. Ennek az iránymutatásnak 
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megfelelő rendelkezéseket kell 
tartalmaznia az indokolatlan adminisztratív 
terhek elkerülésére, figyelembe véve a 
vállalkozások méretét, továbbá enyhébb 
rendelkezéseket belefoglalva a kkv-kra 
vonatkozóan. A környezeti szempontból 
káros tevékenységek előre meghatározott 
listájának bizonyos mértékben kitett 
vállalkozásokat, különösen az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer (EU ETS) 
alá tartozó ágazatokban, ösztönözni kell 
arra, hogy a jövőben vezessenek be zöld 
átállási terveket. Arra is ösztönözni kell a 
vállalkozásokat, hogy mozdítsák elő 
digitális átalakulásukat. Technikai 
segítségnyújtást kell biztosítani e 
vállalkozásoknak, hogy támogatást 
kapjanak az említett átállásokhoz.

megfelelő rendelkezéseket kell 
tartalmaznia az indokolatlan adminisztratív 
terhek elkerülésére, figyelembe véve a 
vállalkozások méretét, továbbá enyhébb 
rendelkezéseket belefoglalva a kkv-kra 
vonatkozóan. A környezeti szempontból 
káros tevékenységek előre meghatározott 
listájának bizonyos mértékben kitett 
vállalkozásokat, különösen az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer (EU ETS) 
alá tartozó ágazatokban, ösztönözni kell 
arra, hogy a jövőben vezessenek be zöld 
átállási terveket. Arra is ösztönözni kell a 
vállalkozásokat, hogy mozdítsák elő 
digitális átalakulásukat. Technikai 
segítségnyújtást kell biztosítani e 
vállalkozásoknak, hogy támogatást 
kapjanak az említett átállásokhoz.

Or. en

Módosítás 246
Nils Torvalds, Billy Kelleher, Nicolae Ştefănuță, Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin, 
Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 31 pont – 3 pont
(EU) 2015/1017 rendelet
II melléklet – 6 szakasz – d pont – 5 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Az alapok, különleges célú 
gazdasági egységek vagy beruházási 
platformok által megcélzott 
vállalkozásokat ösztönözni kell arra, hogy 
a lehetséges mértékben feleljenek meg a 
magas színvonalú szociális és környezeti 
minimumbiztosítékoknak, az 
irányítóbizottság iránymutatásával 
összhangban. Ennek az iránymutatásnak 
megfelelő rendelkezéseket kell 
tartalmaznia az indokolatlan adminisztratív 
terhek elkerülésére, figyelembe véve a 
vállalkozások méretét, továbbá enyhébb 
rendelkezéseket belefoglalva a kkv-kra 
vonatkozóan. A környezeti szempontból 

— Az alapok, különleges célú 
gazdasági egységek vagy beruházási 
platformok által megcélzott 
vállalkozásokat ösztönözni kell arra, hogy 
a lehetséges mértékben feleljenek meg a 
magas színvonalú szociális és környezeti 
minimumbiztosítékoknak, az 
irányítóbizottság iránymutatásával 
összhangban. Ennek az iránymutatásnak 
megfelelő rendelkezéseket kell 
tartalmaznia az indokolatlan adminisztratív 
terhek elkerülésére, figyelembe véve a 
vállalkozások méretét, továbbá enyhébb 
rendelkezéseket belefoglalva a kkv-kra 
vonatkozóan. A környezeti szempontból 
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káros tevékenységek előre meghatározott 
listájának bizonyos mértékben kitett 
vállalkozásokat, különösen az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer (EU ETS) 
alá tartozó ágazatokban, ösztönözni kell 
arra, hogy a jövőben vezessenek be zöld 
átállási terveket. Arra is ösztönözni kell a 
vállalkozásokat, hogy mozdítsák elő 
digitális átalakulásukat. Technikai 
segítségnyújtást kell biztosítani e 
vállalkozásoknak, hogy támogatást 
kapjanak az említett átállásokhoz.

káros tevékenységek előre meghatározott 
listájának bizonyos mértékben kitett 
vállalkozások, különösen az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer (EU ETS) 
alá tartozó ágazatokban, zöld átállási 
terveket vezetnek be. Arra is határozottan 
ösztönözni kell a vállalkozásokat, hogy 
mozdítsák elő digitális átalakulásukat. 
Technikai segítségnyújtást kell biztosítani 
e vállalkozásoknak, hogy támogatást 
kapjanak az említett átállásokhoz.

Or. en

Módosítás 247
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 31 pont – 3 pont
(EU) 2015/1017 rendelet
II melléklet – 6 szakasz – d pont – 5 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Az alapok, különleges célú 
gazdasági egységek vagy beruházási 
platformok által megcélzott vállalkozások, 
amelyek a 2013/34/EU irányelv 
fogalommeghatározása szerint 
nagyvállalkozásnak minősülnek, kötelesek 
munkahely-megőrzési terveket készíteni, 
amelyek célja a munkavállalók munkában 
tartása, és amelyek világos átképzési 
lehetőségekre tesznek javaslatot.

Or. en

Módosítás 248
Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 31 pont – 3 pont
(EU) 2015/1017 rendelet
II melléklet – 6 szakasz – d pont – 5 a franciabekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Az EBB-nek háromhavonta 
tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet 
projektjei állásáról, belefoglalva az 
alábbiakat:
a) hitelnyújtási tevékenységeinek 
társadalmi, gazdasági és környezeti 
értékelése;
b) az összeférhetetlenségek 
elkerüléséhez általa használt módszertan, 
különösen az ESBA beruházási 
bizottságának és az EBB igazgatási 
tanácsának tagjai közötti 
összeférhetetlenség elkerülése 
tekintetében; valamint az 
összeférhetetlenséghez kapcsolódó 
szigorúbb szabályok integrálását célzó 
javaslatok.

Or. fr

Módosítás 249
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 31 pont – 3 a pont (új)
(EU) 2015/1017 rendelet
I melléklet – 8 szakasz – 1 bekezdés – a pont

Hatályos szöveg Módosítás

3a. A 8. szakasz a) pontja az alábbiak 
szerint módosul:

a) Ágazati koncentráció „a) Ágazati koncentráció

Az ESBA portfóliójában megvalósuló 
ágazati diverzifikáció és koncentráció 
kezelése érdekében az irányítóbizottság 
koncentrációs korlátokat állapít meg az 
uniós garancia által fedezett műveletek 
beruházási időszak végéig elért volumene 
tekintetében. Az indikatív koncentrációs 
korlátokat nyilvánosságra kell hozni. Az 

Az ESBA portfóliójában megvalósuló 
ágazati diverzifikáció és koncentráció 
kezelése érdekében az irányítóbizottság 
koncentrációs korlátokat állapít meg az 
uniós garancia által fedezett műveletek 
beruházási időszak végéig elért volumene 
tekintetében. Az indikatív koncentrációs 
korlátokat nyilvánosságra kell hozni. Az 
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irányítóbizottság – a beruházási 
bizottsággal folytatott konzultációt 
követően – dönthet úgy, hogy módosítja 
ezen indikatív korlátokat. Ebben az 
esetben az irányítóbizottság írásban 
megindokolja döntését az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

irányítóbizottság – a beruházási 
bizottsággal folytatott konzultációt 
követően – dönthet úgy, hogy módosítja 
ezen indikatív korlátokat.

Az irányítóbizottság egyedi diverzifikációs 
és koncentrációs határértékeket állapít 
meg a fizetőképesség-támogatási keretre 
vonatkozóan, annak biztosítása 
érdekében, hogy teljesüljenek a 9. cikk 
(2a) bekezdésének b) és c) pontjában 
foglalt vonatkozó követelmények, 
elkerülve ugyanakkor a korlátozott számú 
ágazatban előforduló túlzott 
koncentrációt. Az irányítóbizottság 
rendszeresen áttekinti a Covid19-
világjárvány tagállamokra és ágazatokra 
gyakorolt gazdasági hatását. Ennek 
alapján az irányítóbizottság – a 
beruházási bizottsággal folytatott 
konzultációt követően – dönthet úgy, hogy 
módosítja a határértékeket.
Az irányítóbizottság az indikatív és a 
fizetőképesség-támogatási keretre 
vonatkozó egyedi határértékekkel 
kapcsolatos döntéseit írásban 
megindokolja az Európai Parlamentnek és 
a Tanácsnak. Az Európai Parlament és a 
Tanács az e döntésekkel kapcsolatos 
eszmecserére hívhatja az irányítótanács 
elnökét.

Or. en

Módosítás 250
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 31 pont – 4 pont
(EU) 2015/1017 rendelet
II melléklet – 8 szakasz – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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b) Földrajzi koncentráció törölve
Nem fordulhat elő, hogy az érintett 
beruházási időszak végén az ESBA 
támogatásával megvalósuló műveletek 
valamely konkrét területen 
koncentrálódjanak. E célból az 
irányítóbizottság indikatív 
iránymutatásokat fogad el a földrajzi 
diverzifikációval és koncentrációval 
kapcsolatban. Az irányítóbizottság – a 
beruházási bizottsággal folytatott 
konzultációt követően – dönthet úgy, hogy 
módosítja ezen indikatív határértékeket.
Az irányítóbizottság egyedi diverzifikációs 
és koncentrációs határértékeket állapít 
meg a fizetőképesség-támogatási keretre 
vonatkozóan, annak biztosítása 
érdekében, hogy teljesüljenek a 9. cikk 
(2a) bekezdésének b) és c) pontjában 
foglalt vonatkozó követelmények, 
elkerülve ugyanakkor a néhány 
tagállamban előforduló túlzott 
koncentrációt. Az irányítóbizottság 
rendszeresen áttekinti a Covid19-
világjárvány tagállamokra és ágazatokra 
gyakorolt gazdasági hatását. Ennek 
alapján az irányítóbizottság – a 
beruházási bizottsággal folytatott 
konzultációt követően – dönthet úgy, hogy 
módosítja a határértékeket.
Az irányítóbizottság az indikatív és a 
fizetőképesség-támogatási keretre 
vonatkozó egyedi határértékekkel 
kapcsolatos döntéseit írásban 
megindokolja az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak. Az ESBA célja, hogy 
tevékenységével valamennyi tagállamot 
lefedje.

Or. en

Indokolás

Nem helyénvaló a források földrajzi elkülönítése.

Módosítás 251



AM\1211825HU.docx 135/146 PE655.933v01-00

HU

Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 31 pont – 4 pont
(EU) 2015/1017 rendelet
II melléklet – 8 bekezdés – b pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nem fordulhat elő, hogy az érintett 
beruházási időszak végén az ESBA 
támogatásával megvalósuló műveletek 
valamely konkrét területen 
koncentrálódjanak. E célból az 
irányítóbizottság indikatív 
iránymutatásokat fogad el a földrajzi 
diverzifikációval és koncentrációval 
kapcsolatban. Az irányítóbizottság – a 
beruházási bizottsággal folytatott 
konzultációt követően – dönthet úgy, hogy 
módosítja ezen indikatív határértékeket.

Nem fordulhat elő, hogy az érintett 
beruházási időszak végén az ESBA 
támogatásával megvalósuló műveletek 
valamely konkrét területen 
koncentrálódjanak. E célból az 
irányítóbizottság indikatív 
iránymutatásokat fogad el a földrajzi 
diverzifikációval és koncentrációval 
kapcsolatban azzal a céllal, hogy biztosítsa 
a támogatás kiegyensúlyozott földrajzi 
elosztását. Az irányítóbizottság – a 
beruházási bizottsággal folytatott 
konzultációt követően – dönthet úgy, hogy 
módosítja ezen indikatív határértékeket.

Or. en

Módosítás 252
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 31 pont – 4 pont
(EU) 2015/1017 rendelet
II melléklet – 8 szakasz – b pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányítóbizottság egyedi diverzifikációs 
és koncentrációs határértékeket állapít meg 
a fizetőképesség-támogatási keretre 
vonatkozóan, annak biztosítása érdekében, 
hogy teljesüljenek a 9. cikk (2a) 
bekezdésének b) és c) pontjában foglalt 
vonatkozó követelmények, elkerülve 
ugyanakkor a néhány tagállamban 
előforduló túlzott koncentrációt. Az 
irányítóbizottság rendszeresen áttekinti a 

Az irányítóbizottság egyedi diverzifikációs 
és koncentrációs határértékeket állapít meg 
a fizetőképesség-támogatási keretre 
vonatkozóan, annak biztosítása érdekében, 
hogy teljesüljenek a 9. cikk (2a) 
bekezdésének b) és c) pontjában foglalt 
vonatkozó követelmények, elkerülve 
ugyanakkor a néhány tagállamban 
előforduló túlzott koncentrációt. Az 
irányítóbizottság rendszeresen áttekinti a 
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Covid19-világjárvány tagállamokra és 
ágazatokra gyakorolt gazdasági hatását. 
Ennek alapján az irányítóbizottság – a 
beruházási bizottsággal folytatott 
konzultációt követően – dönthet úgy, hogy 
módosítja a határértékeket.

Covid19-világjárvány tagállamokra és 
ágazatokra gyakorolt gazdasági hatását. E 
célból nyomon követi az olyan mutatókat, 
mint például a népesség, az egy főre jutó 
GDP inverze, valamint a tagállami 
munkanélküliségi ráták uniós átlagtól 
való eltérése a 2015-től 2019-ig tartó 
időszak alatt. Ennek alapján az 
irányítóbizottság – a beruházási 
bizottsággal folytatott konzultációt 
követően – dönthet úgy, hogy módosítja a 
határértékeket.

Or. en

Amendment 253
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
a Renew képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 31 pont – 4 pont
(EU) 2015/1017 rendelet
II melléklet – 8 bekezdés – b pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányítóbizottság egyedi diverzifikációs 
és koncentrációs határértékeket állapít meg 
a fizetőképesség-támogatási keretre 
vonatkozóan, annak biztosítása érdekében, 
hogy teljesüljenek a 9. cikk (2a) 
bekezdésének b) és c) pontjában foglalt 
vonatkozó követelmények, elkerülve 
ugyanakkor a néhány tagállamban 
előforduló túlzott koncentrációt. Az 
irányítóbizottság rendszeresen áttekinti a 
Covid19-világjárvány tagállamokra és 
ágazatokra gyakorolt gazdasági hatását. 
Ennek alapján az irányítóbizottság – a 
beruházási bizottsággal folytatott 
konzultációt követően – dönthet úgy, hogy 
módosítja a határértékeket.

Az irányítóbizottság egyedi diverzifikációs 
és koncentrációs határértékeket állapít meg 
a fizetőképesség-támogatási keretre 
vonatkozóan, annak biztosítása érdekében, 
hogy teljesüljenek a 9. cikk (2a) 
bekezdésének b) és c) pontjában foglalt 
vonatkozó követelmények, elkerülve 
ugyanakkor a néhány tagállamban 
előforduló túlzott koncentrációt. Az 
irányítóbizottság rendszeresen, de legalább 
negyedévente áttekinti a Covid19-
világjárvány tagállamokra és ágazatokra 
gyakorolt gazdasági hatását. Ennek alapján 
az irányítóbizottság – a beruházási 
bizottsággal folytatott konzultációt 
követően – dönthet úgy, hogy módosítja a 
határértékeket.

Or. en
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Módosítás 254
Claude Gruffat, Henrike Hahn
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 31 pont – 4 pont
2015/1017/EU rendelet
II melléklet – 8 szakasz – b pont – 4 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányítóbizottság rendszeres 
időközönként, évente legalább egyszer 
beszámol az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak ennek az eszköznek a 
kedvezményezettjeiről és a közvetítők 
tevékenységeiről, hogy biztosítsa a 
program teljes körű, korrekt és időbeli 
átláthatóságát.

Or. en

Módosítás 255
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
a Renew képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 31 a pont (új)
(EU) 2015/1017 rendelet
III melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31a. Az irányelv a következő 
melléklettel egészül ki:
„III. MELLÉKLET AZON 
KÖVETELMÉNYEK, AMELYEK 
ALAPJÁN A TAGÁLLAMOK 
TÁMOGATÁST NYÚJTHATNAK A 
FIZETŐKÉPESSÉG-TÁMOGATÁSI 
KERETBŐL
1. Általános elvek
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– Az állam megfelelő ellentételezést kap a 
befektetésért. Minél közelebb van az 
ellentételezés a piaci feltételekhez, annál 
kisebb az állami beavatkozás által okozott 
potenciális versenytorzulás.
– A Covid19 feltőkésítést a gazdaság 
stabilizálódásakor vissza kell fizetni. A 
tagállamnak mechanizmust kell 
bevezetnie a visszafizetés fokozatos 
ösztönzésére.
– A fizetőképesség-támogatás 
ellentételezését megemelve közelíteni kell 
azt a piaci árakhoz, ezzel ösztönözve a 
kedvezményezettet és a többi tulajdonost 
az állami feltőkésítési támogatás 
visszafizetésére, és egyben minimalizálva 
a versenytorzulás kockázatát.
– Az ellentételezés alábbiakban 
meghatározott módszereinek 
alternatívájaként a tagállamok olyan 
programokat vagy egyedi támogatásokat 
is bejelenthetnek, amelyek esetében az 
ellentételezés módszerét a 
tőkeinstrumentum jellemzőihez és 
rangsorához igazítják, feltéve, hogy az 
alternatívák összességében hasonló 
mértékben ösztönzik az állam kilépését, és 
hasonló átfogó hatással vannak az állam 
ellentételezésére.
2. Tulajdoni részesedést megtestesítő 
instrumentumok ellentételezése
– Az állami tőkeinjekciót vagy ezzel 
egyenértékű beavatkozást olyan áron kell 
végrehajtani, amely nem haladja meg a 
kedvezményezettnek a tőkeinjekció iránti 
kérelmet megelőző 15 nap során érvényes 
átlagos részvényárfolyamát. Ha a 
kedvezményezett nem tőzsdén jegyzett 
társaság, a becsült piaci értéket független 
szakértő bevonásával vagy más arányos 
módszerrel kell megállapítani.
– Minden feltőkésítési intézkedésnek 
tartalmaznia kell egy, az állam 
ellentételezését növelő lépcsőzetes emelési 
mechanizmust, hogy ösztönözze a 
kedvezményezettet az állami tőkeinjekciók 
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visszafizetésére. Az ellentételezés növelése 
történhet az államnak biztosított további 
részvények vagy más mechanizmusok 
formájában, emelési lépcsőnként legalább 
az állami ellentételezés 10%-os 
emelésének megfelelő mértékben (az 
állam Covid19 tőkeinjekciójából eredő, 
vissza nem fizetett részesedés 
tekintetében):
a) A lépcsőzetes emelési mechanizmus 
először négy évvel a fizetőképesség-
támogatási tőkeinjekciót követően 
aktiválódik, ha az állam nem adta el a 
Covid19 tőkeinjekcióból eredő 
tőkerészesedésének legalább 40%-át.
b) A lépcsőzetes emelési mechanizmus 
másodszor hat évvel a fizetőképesség-
támogatási tőkeinjekciót követően 
aktiválódik, ha az állam nem adta el a 
fizetőképesség-támogatási 
tőkeinjekciójából eredő 
tőkerészesedésének egészét. Ha a 
kedvezményezett nem tőzsdén jegyzett 
társaság, a tagállamok dönthetnek úgy, 
hogy mind a két emelési lépcsőt egy évvel 
később, vagyis öt évvel, illetve hét évvel a 
fizetőképesség-támogatási tőkeinjekciót 
követően alkalmazzák.
– A Bizottság jóváhagyhat alternatív 
mechanizmusokat, feltéve, hogy azok 
összességében hasonló mértékben 
ösztönzik az állam kilépését, és hasonló 
átfogó hatással vannak az állam 
ellentételezésére.
– A kedvezményezettnek mindenkor 
lehetőséget kell adni az állam által 
megszerzett tőkerészesedés 
visszavásárlására. Annak biztosítása 
érdekében, hogy az állam megfelelő 
ellentételezésben részesüljön a 
befektetésért, a visszavásárlási árnak a 
következők közül a magasabbnak kell 
lennie:
i. az állam nominális befektetése a 
(2020/C 164/03) bizottsági közlemény1a 
66. bekezdésében szereplőnél 200 
bázisponttal magasabb éves kamat 
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formáját öltő ellentételezéssel 
megnövelve; vagy
ii. a piaci ár a visszavásárlás 
időpontjában.
– Más lehetőségként az állam bármikor 
eladhatja részesedését piaci áron a 
kedvezményezettől eltérő vevőknek. Az 
ilyen eladáshoz elvben a potenciális 
vevőkkel való nyílt és 
megkülönböztetésmentes konzultációra, 
vagy tőzsdei értékesítésre van szükség. Az 
állam a meglévő részvényeseknek elővételi 
jogot biztosíthat a tőkerészesedésnek a 
nyilvános konzultációból eredő áron 
történő megvásárlására.
3. Hibrid tőkeinstrumentumok 
ellentételezése
– A hibrid tőkeinstrumentumok általános 
ellentételezésénél megfelelően figyelembe 
kell venni a következő elemeket:
a) a választott instrumentum 
jellemzői, ideértve az alárendeltségi 
szintjét, a kockázatát és valamennyi 
kifizetési módozatát;
b) beépített kilépési ösztönzők 
(például emelési vagy visszafizetési 
záradék); és
c) megfelelő referencia-kamatláb.
– A hibrid tőkeinstrumentumok minimális 
ellentételezésének – azok részvényjellegű 
instrumentumokra való átváltásáig – meg 
kell felelnie legalább az alapkamatláb (az 
1 éves IBOR vagy a vele egyenértékű, 
Bizottság által közzétett ráta1b) és a 
(2020/C 164/03)1c bizottsági közlemény 
66. bekezdésében meghatározott felár 
összegének.
– A hibrid tőkeinstrumentumok saját 
tőkére való átváltását legalább 5 
százalékkal az átváltás idején érvényes 
TERP (jegyzési jogok nélküli elméleti ár) 
alatt kell elvégezni.
– A saját tőkévé történő átváltást követően 
be kell építeni egy, az állam 
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ellentételezését növelő lépcsőzetes emelési 
mechanizmust, hogy ösztönözze a 
kedvezményezetteket az állami 
tőkeinjekciók visszafizetésére. Ha az állam 
fizetőképesség-támogatási 
beavatkozásából eredő saját tőke két évvel 
a saját tőkére való átváltás után továbbra 
is az állam tulajdonában van, az állam 
további tulajdoni részesedést kap a 
kedvezményezettben a fizetőképesség-
támogatási hibrid tőkeinstrumentumok 
állam általi átváltásából eredő 
fennmaradó részesedésén felül. E további 
tulajdoni részesedés a fizetőképesség-
támogatási hibrid tőkeinstrumentumok 
állam általi átváltásából eredő 
fennmaradó részesedés legalább 10 
százaléka. A Bizottság jóváhagyhat 
alternatív lépcsőzetes emelési 
mechanizmusokat, feltéve, hogy 
ugyanolyan ösztönző hatással 
rendelkeznek és hasonló átfogó hatással 
vannak az állam ellentételezésére.
– A tagállamok választhatnak olyan 
árazási módszert, amely kiegészítő emelési 
vagy visszafizetési záradékot is tartalmaz. 
Ezeket az elemeket úgy kell kialakítani, 
hogy ösztönözzék a kedvezményezettnek 
nyújtott állami feltőkésítési támogatás 
korai visszafizetését. A Bizottság alternatív 
árazási módszereket is jóváhagyhat, 
amennyiben azok a fenti módszerrel 
számított eredménynél magasabb, vagy 
ahhoz hasonló ellentételezést 
produkálnak.
– Mivel a hibrid instrumentumok jellege 
jelentősen eltérő lehet, a Bizottság nem 
nyújt iránymutatást az instrumentumok 
minden típusára vonatkozóan. A hibrid 
instrumentumok esetében mindenképpen 
követni kell a fent említett elveket, és az 
ellentételezésnek tükröznie kell az egyes 
instrumentumok kockázatát.
4. Irányítás és az indokolatlan 
versenytorzulás megelőzése
Az indokolatlan versenytorzulás 
megelőzése érdekében az állami 
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támogatásban részesülő 
kedvezményezettek nem folytathatnak 
agresszív kereskedelmi terjeszkedést, és 
nem vállalhatnak túlzott kockázatokat. 
Általános elvként minél kisebb a tagállam 
tőkerészesedése és minél magasabb az 
ellentételezés, annál kevésbé van szükség 
biztosítékokra.
– Ha a 250 millió EUR-t meghaladó 
fizetőképesség-támogatás 
kedvezményezettje jelentős piaci erővel 
rendelkező vállalkozás legalább egy olyan 
érintett piacon, ahol tevékenykedik, a 
tagállamnak kiegészítő intézkedéseket kell 
javasolnia a tényleges verseny megőrzése 
érdekében a szóban forgó piacokon. E 
javaslatok között a tagállam ajánlhatja 
kimondottan a 139/2004/EK tanácsi 
rendelet és a 802/2004/EK bizottsági 
rendelet alapján elfogadható korrekciós 
intézkedésekről szóló bizottsági 
közleményben előirányzott strukturális 
vagy magatartási 
kötelezettségvállalásokat.
– A fizetőképesség-támogatásban 
részesülő kedvezményezettek nem 
reklámozhatják azt üzleti célokból.
– Amíg a fizetőképesség-támogatás 
legalább 75%-át nem fizették vissza, a 
kkv-któl eltérő kedvezményezettek nem 
szerezhetnek 10%-osnál nagyobb 
részesedést versenytársakban vagy más 
szereplőkben ugyanazon üzletágban, 
beleértve az upstream és downstream 
tevékenységeket is.
– Az ilyen kedvezményezettek azonban 
kivételes körülmények között – az 
összefonódás-ellenőrzés sérelme nélkül – 
mégis szerezhetnek 10%-osnál nagyobb 
részesedést a tevékenységi területükön 
upstream vagy downstream szereplőkben, 
de csak akkor, ha ez a részesedésszerzés a 
kedvezményezett életképességének 
fenntartásához szükséges. A Bizottság 
engedélyezheti a felvásárlást, ha az a 
kedvezményezett életképességének 
fenntartásához szükséges. A felvásárlás 
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nem hajtható végre azelőtt, hogy a 
Bizottság határozatot hozna e kérdésben.
– Az állami támogatás nem használható 
fel a már 2019. december 31. előtt 
gazdasági nehézségekkel küzdő integrált 
vállalkozások gazdasági tevékenységeinek 
kereszttámogatására. Az integrált 
vállalkozásokban egyértelmű számviteli 
elkülönítést kell bevezetni annak 
biztosítására, hogy a feltőkésítési 
intézkedésből ne részesüljenek az említett 
tevékenységek.
– Amíg a fizetőképesség-támogatást nem 
fizetik vissza teljes mértékben, a 
kedvezményezettek nem fizethetnek 
osztalékot, nem teljesíthetnek nem 
kötelező kamatszelvény-kifizetést, és csak 
az államtól vásárolhatnak vissza 
részvényeket.
– Amíg a fizetőképesség-támogatás 
legalább 75%-át nem fizették vissza, a 
kedvezményezett vezetőségi tagjainak 
javadalmazása nem haladhatja meg 2019. 
december 31-én érvényes javadalmazásuk 
rögzített részét. A feltőkésítéskor vagy azt 
követően a vezetőség tagjává váló 
személyek esetében az alkalmazandó 
korlát a 2019. december 31-én érvényes 
vezetői javadalmazások közül a 
legalacsonyabb rögzített javadalmazás. 
Bónuszok és egyéb változó vagy hasonló 
javadalmazási elemek semmilyen 
körülmények között nem fizethetők.
5. A feltőkésítésből eredő állami 
részesedésre vonatkozó exitstratégia és 
jelentéstételi kötelezettségek
– Azoknak a kkv-któl eltérő 
kedvezményezetteknek, amelyek a 
beavatkozás időpontjában 25%-nál több 
saját tőkét kitevő fizetőképesség-
támogatásban részesültek, a tagállami 
részesedésre vonatkozó hiteles 
exitstratégiát kell bemutatniuk, kivéve, ha 
az állami beavatkozás a támogatás 
nyújtásának napjától számított 12 
hónapon belül a saját tőke 25%-a alá 
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csökken.
– Az exitstratégiában meg kell határozni:
a) a kedvezményezett tervét 
tevékenységének folytatására és az állam 
által befektetett források felhasználására 
vonatkozóan, beleértve az ellentételezésre 
és az állami befektetés visszafizetésére 
vonatkozó fizetési ütemezést (együtt: a 
visszafizetési ütemezés); valamint a 
kedvezményezett és az állam által a 
visszafizetési ütemezés betartása 
érdekében teendő intézkedéseket.
– Az exitstratégiát a támogatás nyújtásától 
számított 12 hónapon belül el kell 
készíteni és be kell nyújtani a 
tagállamnak, és az a tagállam 
jóváhagyását igényli.
– A kedvezményezetteknek a visszafizetési 
ütemezés ismertetésétől számított 12 
hónapon belül, és azt követően 12 havonta 
jelentést kell tenniük a tagállamnak az 
ütemezés végrehajtásának 
előrehaladásáról és a 4. szakaszban 
foglalt feltételek teljesüléséről.
– A tagállamnak évente jelentést kell 
tennie a Bizottságnak a visszafizetési 
ütemezés végrehajtásáról és a (4) 
szakaszban foglalt feltételek teljesüléséről.
– Ha hat évvel a fizetőképesség-
támogatást követően az állami 
beavatkozást nem csökkentették a 
kedvezményezett saját tőkéjének 15%-a 
alá, a megmentési és szerkezetátalakítási 
iránymutatással összhangban 
szerkezetátalakítási tervet kell benyújtani 
a Bizottságnak jóváhagyásra. A Bizottság 
értékeli, hogy a szerkezetátalakítási 
tervben felvázolt intézkedések biztosítják-e 
a kedvezményezett életképességét, 
figyelembe véve a zöld és digitális 
átálláshoz kapcsolódó uniós célkitűzéseket 
és nemzeti kötelezettségeket is, továbbá 
biztosítják-e az állam anélkül történő 
kilépését, hogy az a közérdekkel ellentétes 
mértékben hátrányosan befolyásolná a 
kereskedelmet. Ha a kedvezményezett nem 
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tőzsdén jegyzett társaság, vagy ha a 
kedvezményezett kkv, a tagállam dönthet 
úgy, hogy csak hét évvel a fizetőképesség-
támogatást követően nyújt be 
szerkezetátalakítási tervet, ha az állami 
beavatkozás nem csökken a saját tőke 
15%-os szintje alá.”
_________________
1a A Bizottság közleménye a gazdaságnak 
a jelenlegi Covid19-járvánnyal 
összefüggésben való támogatását célzó, 
állami támogatási intézkedésekre 
vonatkozó ideiglenes keret módosításáról 
(2020/C 164/03) (HL C 164., 2020.5.13., 
3–15. o.).
1b Az alapkamatlábak a referencia-
kamatláb és a leszámítolási kamatláb 
megállapítási módjának módosításáról 
szóló bizottsági közleménynek (HL C 14., 
2008.1.19., 6. o.) megfelelően kiszámított 
kamatlábak, amelyek közzétételre 
kerülnek a Versenypolitikai 
Főigazgatóság honlapján: 
https://ec.europa.eu/competition/state_aid
/legislation/reference_rates.html.
1c A Bizottság közleménye a gazdaságnak 
a jelenlegi Covid19-járvánnyal 
összefüggésben való támogatását célzó, 
állami támogatási intézkedésekre 
vonatkozó ideiglenes keret módosításáról 
(2020/C 164/03) (HL C 164., 2020.5.13., 
3–15. o.).

Or. en

Indokolás

Az új III. melléklet a gazdaságnak a jelenlegi Covid19-járvánnyal összefüggésben való 
támogatását célzó, állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret 3.11.5–
3.11.7. szakaszainak a kodifikálása; a keretet a 2020/C 164/03 bizottsági közlemény (HL C 
91I., 2020.5.13., 3–15. o.). vezette be.

A melléklet a Covid19-járvány miatt pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalkozásoknak a saját 
tőke és/vagy hibrid tőkeinstrumentumok formájában állami támogatást nyújtó tagállamok 
ellentételezési és exitstratégiájára alkalmazandó követelményeket kodifikálja.
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